KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2017 m. spalio 20 d. Nr. 51/3P-29
Klaipėda
Posėdis įvyko 2017 m. spalio 6 d., 10.00 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. Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
2. Regioninio turizmo klasterio įkūrimas ir plėtra.
3. Dėl Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 metų strategijos atitikimo Klaipėdos
regiono plėtros plano prioritetams, tikslams ir uždaviniams.
4. Dėl darbo grupės Klaipėdos regiono plėtros tarybos kompetencijai priskirtų klausimų
nagrinėjimui sudėties keitimo.
5. Dėl Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo.
6. Dėl pasirengimo priemonės 08.4.2-ESFA-R-630 ,,Sveikos gyvensenos skatinimas
regioniniu lygiu“ įgyvendinimui.
7. Dėl priemonės 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“
Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo.
8. Dėl priemonės 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros
infrastruktūrą“ Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo.
9. Kiti klausimai.
Klaipėdos regiono plėtros narius pasveikino Klaipėdos miesto savivaldybės meras,
Klaipėdos Regiono plėtros tarybos pirmininkas Vytautas Grubliauskas.
1. SVARSTYTA. Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
Tarybos pirmininkas paklausė tarybos narių, ar yra pasiūlymų darbotvarkei.
Nesant pasiūlymų pirmininkas pasiūlė pritarti darbotvarkei.
NUTARTA. Pritarti darbotvarkei.
Balsavo. Už - 15 tarybos narių.
2. SVARSTYTA. Regioninio turizmo klasterio įkūrimas ir plėtra.
Pranešėjas - Gintautas Bertašius, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų turizmo
komiteto pirmininkas.
Pranešėjas pristatė regioninio turizmo klasterio įkūrimo idėją ir plėtrą (pranešimas
pridedamas, 2 priedas).
V. Grubliauskas padėkojo pranešėjui. Tarybos pirmininkas pabrėžė, kad labai svarbu
visoms regiono savivaldybėms dirbti kartu ir siekti tų pačių regiono tikslų. Pirmininkas pasiūlė
pasisakyti kitiems tarybos nariams.
V. Laurinaitis padėkojo už įdomų ir naudingą pristatymą. Idėją įgyvendinti pasiūlė vienos
organizacijos pagalba suvienijant jėgas, o ne atskirai kiekvienai regiono savivaldybei.

V. Dačkaukas padėkojo už gražią idėją. Anot mero, šią idėją reikėtų vystyti toliau,
apjungiant visas institucijas, suinteresuotas klasterio kūrimu.
V. Grubliaukas pabrėžė, kad instrumentą idėjos įgyvendinimui Klaipėdos regionas turi ir
tai yra regiono savivaldybių asociacija.
V. Krolis pasiūlė vienyti jėgas.
J. Simonavičiūtė informavo, kad regionas bandys segmentuotis turizmo srityje. Atskiros
savivaldybės yra pareiškusios norą dalyvauti strategijos kūrime. Ir tai, ką pasiūlė G. Bertašius, yra
veikimo būdas ir jis yra diskutuotinas. Toks modelis yra įmanomas, tačiau pirmiausia reikia
apibrėžti sritis. Turizmo srityje yra daug segmentų ir mums reikia atrasti tai, kas mums yra
labiausiai priimtina. Kiekviena savivaldybė turi skirtingą matymą.
P. Pušinskas priminė, kad yra sukurta turizmo taryba. Tai būtų pagrindinis tarybos darbas.
K. Kiones akcentavo, kad reikės rasti laiko siekiant pristatyti tai, ką regiono savivaldybių
asociacija yra padariusi. Tikslas būtų rasti sąsajų kaip efektyviau bendradarbiauti su
struktūrizuotoms verslo struktūromis turizmo srityje. K. Kiones akcentavo, kad galima rasti bendrų
sąsajų.
Š. Vaitkus padėkojo už pristatymą. Meras sutiko, kad vakarų Lietuvos turizmo sektoriaus
potencialas nėra pakankamai išnaudotas. Savivaldybėms būtina teisingai suvienyti jėgas. Tai yra
mūsų regiono stiprioji pusė ir mes tai turime parodyti. Mūsų regionas yra labai patrauklus, tačiau
reikia stengtis sutvarkyti susisiekimo kelius, t. y., kad mūsų regionas būtų pasiekiamas per keletą
valandų iš bet kurio kito regiono.
3. Dėl Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 metų strategijos atitikimo Klaipėdos
regiono plėtros plano prioritetams, tikslams ir uždaviniams.
Pranešėja – Ona Malūkienė, Skuodo miesto vietos veiklos grupės pirmininkė.
O. Malūkienė trumpai pristatė Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 metų strategiją.
Pranešėja patvirtinto, kad Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 metų strategija atitinka
Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano prioritetus, tikslus ir uždavinius.
Nesant klausimų tarybos pirmininkas pasiūlė pritarti Skuodo miesto vietos plėtros 2016–
2022 metų strategijos atitikimui.
NUTARTA. Pritarti Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 metų strategijos atitikimui
Klaipėdos regiono plėtros plano prioritetams, tikslams ir uždaviniams.
Balsavo. Už - 15 tarybos narių.
4.
Dėl darbo grupės Klaipėdos regiono plėtros tarybos kompetencijai priskirtų klausimų
nagrinėjimui sudėties keitimo.
Pranešėja – Viktorija Šniolienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyr. specialistė.
V. Šniolienė informavo, kad teikiamu svarstyti sprendimo projektu yra siūloma keisti darbo
grupės Klaipėdos regiono plėtros tarybos kompetencijai priskirtų klausimų nagrinėjimui sudėtį.
Sudėtį siūloma keisti atsižvelgiant į Neringos savivaldybės administracijos bei Skuodo rajono
savivaldybės administracijos prašymus. Parengtu sprendimo projektu yra keičiami šių savivaldybių
administracijų deleguoti nariai. Tarybos narių paprašyta išreikšti savo poziciją dėl teikiamo
sprendimo projekto.
NUTARTA. Priimti sprendimą „Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2015 m. birželio
11 d. sprendimo Nr. 51/3S-10 „Dėl darbo grupės Klaipėdos regiono plėtros tarybos kompetencijai
priskirtų klausimų nagrinėjimui sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“.
Balsavo. Už - 15 tarybos narių.
5.
Dėl Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo.
Pranešėja – Asta Česnauskienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyr. specialistė.
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A. Česnauskienė trumpai pristatė sprendimo projektą. Teikiamu sprendimo projektu yra
keičiama informacija Klaipėdos regiono plėtros 2014–2020 metų plano priemonėje
1.1.1.2 „Kompleksiškai atnaujinti Šilutės miesto viešąją infrastruktūrą“. Priemonės duomenys
plėtros plano dalyse „Priemonių planas“ ir „Plano įgyvendinimo stebėsena“ yra tikslinami
atsižvelgiant į LR vidaus reikalų ministerijos 2017 m. gegužės 16 d. raštą Nr. 22D-875 „Dėl
Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo derinimo“, Šilutės rajono savivaldybės
administracijos 2017 m. vasario 17 d. raštą Nr. R3-(4.120.)-1110 „Dėl Klaipėdos regiono plėtros
plano patikslinimo“ bei į LR vidaus reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1V-612
„Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-719 „Dėl
Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistą
Klaipėdos regiono integruotą teritorijų vystymo programą.
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 - 15 tarybos narių.
6.
Dėl pasirengimo priemonės 08.4.2-ESFA-R-630 ,,Sveikos gyvensenos skatinimas
regioniniu lygiu“ įgyvendinimui.
Pranešėjas – Remigijus Buožius, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyr. specialistas.
R. Buožius priminė, kad priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 ,,Sveikos gyvensenos
skatinimas regioniniu lygiu“ tikslas – padidinti tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį
bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius. Pagal priemonės projektų finansavimo
sąlygų aprašą remiamos veiklos: 1) sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas regionuose:
tikslinių grupių asmenims organizuojami informaciniai ir (ar) šviečiamieji renginiai, mokymai,
seminarai, konkursai ir pan. veiksmai, skirti tiesiogiai informuoti, šviesti tikslinių grupių asmenis
sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis, formuoti jų sveikos
gyvensenos vertybines nuostatas, sveikatos raštingumo įgūdžius ir pan.; 2) tikslinių teritorijų
savivaldybių visuomenės sveikatos biurų infrastruktūros modernizavimas, investuojant į patalpų
remontą, įrangos ir transporto priemonių įsigijimą. Europos Sąjungos fondų lėšų limitas Klaipėdos
regionui – 845 738 Eur. Darbo grupės Klaipėdos regiono plėtros tarybos kompetencijai priskirtų
klausimų nagrinėjimui susitikimo metu buvo svarstyti šios priemonės veiklų lėšų atrankos kriterijai
bei galimas lėšų įsisavinimas pagal atskiras Klaipėdos regiono savivaldybes. Apibendrinus visus
pasiūlymus bei pastabas Klaipėdos regiono plėtros tarybai yra siūlomi du atrankos kriterijų
variantai:
I variantas. Savivaldybėje esantis gyventojų skaičius (2016 m.) plius fiksuota dalis (po
20 000 Eur): Klaipėdos m. sav. – 353 173,72 Eur, Klaipėdos r. sav. – 140 303,13 Eur, Kretingos r.
sav. – 104 902,5 Eur, Neringos sav. – 26 819,42 Eur, Palangos m. sav. – 54 017,81 Eur, Skuodo r.
sav. – 58 659,51 Eur, Šilutės r. sav. – 107 861,91 Eur (viso: 845 738 Eur).
II variantas. Savivaldybėje esantis gyventojų skaičius (2016 m.) plius fiksuota dalis (po
10 000 Eur): Klaipėdos m. sav. – 376 220,21 Eur, Klaipėdos r. sav. – 142 235,63 Eur, Kretingos r.
sav. – 103 323,72 Eur, Neringos sav. – 17 495,82 Eur, Palangos m. sav. – 47 391,93 Eur, Skuodo
r. sav. – 52 494,02 Eur, Šilutės r. sav. – 106 576,67 Eur (viso: 845 738 Eur).
V. Grubliaukas pakvietė pasisakyti tarybos narius.
V. Laurinaitis pabrėžė, kad Šilutės rajono savivaldybės administracija pritaria abiem
siūlomiems variantams, tačiau palaiko savivaldybes, kurioms skiriama mažai ES fondų lėšų.
Atsižvelgiant į tai, meras išreiškė poziciją ir pritarė I variantui.
V. Dačkauskas taip pat išsakė pritarimą I variantui.
V. Giedraitis padėkojo.
NUTARTA. Pritarti II variantui - savivaldybėje esantis gyventojų skaičius (2016 m.) plius
fiksuota dalis (po 10 000 Eur).
Balsavo. Už - 15 tarybos narių.
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7.
Dėl priemonės 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“
Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėjas – Remigijus Buožius, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyr. specialistas.
R. Buožius informavo, kad 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 sąrašas
Nr. 04.5.1-TID-R-516 -31 yra keičiamas atsižvelgiant į Kretingos rajono savivaldybės
administracijos 2017 m. rugsėjo 22 d. raštą Nr. (4.1.21)-D-4917 „Dėl planuojamo projekto pagal
priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-516 ,,Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ įgyvendinimo“.
Sprendimo projektu siūloma pakeisti projekto „Pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygų
gerinimas Taikos g., Kretingos m.“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą
vietoje „2017-10-31“ įrašant „2018-07-30“.
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“.
Balsavo. Už - 15 tarybos narių.
8.
Dėl priemonės 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros
infrastruktūrą“ Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja – Dalia Makuškienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyr. specialistė.
D. Makuškienė informavo, kad 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“
įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros
infrastruktūrą“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų
sąrašas Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-31 yra keičiamas atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos 2017 m. rugsėjo 29 d. raštą Nr. (4.33)-R2-2742 „Dėl planuojamo įgyvendinti
projekto pagal priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros
infrastruktūrą“ ir Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2017 m. spalio 3 d. raštą Nr. R3(4.1.20)-6888 „Dėl projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-31 „Šilutės kultūros ir pramogų centro
modernizavimas, siekiant didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą“ paraiškos teikimo termino
nukėlimo“. Sprendimo projektu yra keičiamas projekto „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios
bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas - naujos galimybės mažiems ir dideliems“ paraiškos
pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminas vietoje „2017-09-30“ įrašant „2017-10-31“. Taip pat
yra keičiamas projekto „Šilutės kultūros ir pramogų centro modernizavimas, siekiant didinti
kultūrinių paslaugų prieinamumą“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas
vietoje „2017-09-15“ įrašant „2017-10-30“.
NUTARTA. Priimti sprendimą „Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2016 m. gruodžio
22 d. sprendimo Nr. 51/3S-52 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“
įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros
infrastruktūrą“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų
sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Balsavo. Už - 15 tarybos narių.
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V. Grubliauskas pasiūlė apsispręsti dėl kito tarybos posėdžio poreikio, datos bei vietos.
A. Raugalienė pasiūlė tarybos posėdį organizuoti lapkričio mėnesį. Į posėdį būtų galima
kviesti ministerijų atstovus dėl regiono specializacijos.
V. Laurinaitis pasiūlė posėdį organizuoti kiek įmanoma anksčiau. Meras paklausė, ar
nebūtų naudinga į posėdį pakviesti vidaus reikalų ministrą, su kuriuo būtų galima diskutuoti aprašų,
paraiškų teikimo ir kitais keblumų keliančiais klausimais. Meras pabrėžė, kad keblumų atsiranda
siekiant projektuose numatytas rodiklių reikšmes, skirtingai interpretuojant žemės paskirties ir kitus
klausimus. Atsižvelgiant į tai, paraiškos atsiimamos. Tokios pačios problemos kyla ir kitoms
savivaldybių administracijoms. Būtų naudinga, kad merai išsakytų savo pozicijas. Projektai
nepradedami įgyvendinti, nes kyla keblumų bendraujant su agentūromis.
V. Grubliauskas pasiūlė posėdį organizuoti š. m. lapkričio 17 d. Į posėdį taip pat būtų
galima pakviesti ir LR vidaus reikalų ministerijos atstovus. Susitikimo metu taip pat būtų galima
padiskutuoti ir Regioninės plėtros departamento prie VRM kaip institucijos svarbos klausimu.
Š. Vaitkus pasiūlė kitą Klaipėdos regiono plėtros tarybos posėdį nuspręsta organizuoti
Palangos rajono savivaldybėje.
Bendru sutarimu tarybos posėdį nuspręsta organizuoti Palangos miesto savivaldybėje š. m.
lapkričio 17 d., 11 val.

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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