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Klaipėda
Posėdis įvyko 2017 m. lapkričio 17 d., 11.00 val. Posėdžio vieta – Kurhauzas, grafų
Tiškevičių al. 1, Palanga.
Posėdžio pirmininkai: Klaipėdos regiono plėtros tarybos pirmininkas, Klaipėdos miesto
savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas ir Klaipėdos regiono plėtros tarybos pirmininko
pavaduotojas, Klaipėdos rajono savivaldybės meras Vaclovas Dačkauskas.
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:
Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
1. LR vidaus reikalų ministro sveikinimo žodis.
2. LR vidaus reikalų viceministro pranešimas. Diskusija dėl Baltosios knygos ir regioninės
politikos įgyvendinimo.
3. Dėl Lietuvos ekonominių teritorijų specializacijos studijos pristatymo. Diskusija dėl
studijos ir Klaipėdos regiono specializacijos.
4. Dėl tarptautinio bendradarbiavimo galimybių Klaipėdos regione.
5. Dėl Vakarų medienos grupės projekto pripažinimo regioninės svarbos objektu.
6. Dėl Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo.
7. Dėl priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ Klaipėdos regiono projektų sąrašo
pakeitimo.
8. Dėl pasirengimo priemonės ,,Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ įgyvendinimui.
9. Dėl priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ Klaipėdos
regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Kiti klausimai.
Klaipėdos regiono plėtros tarybos narius pasveikino Klaipėdos regiono plėtros tarybos
pirmininkas Vytautas Grubliauskas. Pirmininkas paklausė Klaipėdos regiono plėtros tarybos narių,
ar yra pasiūlymų darbotvarkei tikslinti. Nesant pasiūlymų pirmininkas pasiūlė pritarti darbotvarkei.
Darbotvarkei pritarta vienbalsiai.
V. Grubliauskas pasisakymui pakvietė LR vidaus reikalų ministrą Eimutį Misiūną.
1. LR vidaus reikalų ministro sveikinimo žodis.
LR vidaus reikalų ministras E. Misiūnas pasveikino Klaipėdos regiono savivaldybių merus,
kitus Klaipėdos regiono plėtros tarybos narius. Ministras akcentavo, kad regioninė plėtra, regioninė
politika ir jos formavimas LR vidaus reikalų ministerijai šiuo metu yra prioritetas. Dauguma
regionų susiduria su tomis pačiomis problemomis - emigracija, mažu gimstamumu, didele
bedarbyste, darbo vietų trūkumu. Anot ministro, tik kartu dirbant galima pasiekti pačių geriausių
rezultatų. Ministras paskatino Klaipėdos regiono savivaldybių merus mąstyti horizontaliai, ieškoti

savo stiprybių, tam, kad kiekviena investicija neštų didžiausią naudą visiems Lietuvos gyventojams
bei svečiams.
V. Grubliauskas padėkojo už sveikinimo žodį ir pakvietė pasisakyti Palangos miesto
savivaldybės merą Šarūną Vaitkų.
Š. Vaitkus pasveikino tarybos narius ir kitus svečius. Meras padėkojo visiems
susirinkusiems ir palinkėjo sėkmingo darbo bei gerų sprendimų.
V. Grubliauskas pakvietė pasisakyti LR vidaus reikalų viceministrą Giedrių Surplį.

2. SVARSTYTA. LR vidaus reikalų viceministro pranešimas.
Pranešėjas – Giedrius Surplys, LR vidaus reikalų viceministras.
G. Surplys pristatė Lietuvos regioninės politikos Baltąją knygą 2017-2027 metams. Anot
viceministro, Lietuvos regioninės politikos tikslas – sudaryti oraus, aktyvaus, saugaus, sveiko ir
patrauklaus gyvenimo ir darbo prielaidas visoje Lietuvoje. Rengiant Baltąją knygą procese
dalyvavo apie 100 žmonių, t.y. ministerijų, savivaldybių, verslo ir kitų institucijų atstovai. Baltoji
knyga rengta siekiant suderinti nacionalinės valdžios ir vietos savivaldos institucijų bei socialinių ir
ekonominių partnerių tolygios valstybės teritorinės sanglaudos vizijas ir veiksmus joms pasiekti.
Trumpojo laikotarpio uždaviniai (iki 2020 m.) - sukurti prielaidas veiksmingai regioninei politikai.
Anot viceministro, pagrindiniai valstybės iššūkiai, kuriuos gali padėti spręsti veiksminga regioninė
politika: netolygus ekonominis augimas ir socialinė atskirtis bei kokybiškos gyvenimo aplinkos ir
kokybiškų paslaugų palaikymas. G. Surplys pristatė 2017 m. atliktus darbus. Viceministras
informavo, kad įvyko pirmasis Lietuvos regioninės politikos pavasario forumas, praplėsta regionų
plėtros tarybų sudėtis - trečdalį sudarys verslas ir socialiniai partneriai, LR užsienio reikalų
ministerija paskyrė ambasadorę darbui su savivaldybėmis, prasidėjo regionų ekonominės
specializacijos kūrimas bendradarbiaujant valdžiai ir verslui, plečiamas Verslios Lietuvos ir
„Investuok Lietuvoje“ atstovų tinklas regionuose, sukurta ES priemonė greitam investicijų
pritraukimui į savivaldybes, pasiruošta, kad 2018 m. biudžete savivaldybėms nebūtų sumažinta
dotacija, jeigu jos gavo viršplaninių pajamų iš GPM, pasiruošta, kad valstybinės žemės perdavimas
savivaldybėms sutrumpėtų nuo 6 mėnesių iki 6 savaičių, pasiruošta įgyvendinti lengvatinių būsto
paskolų mažuose miestuose programą, įtvirtinta, kad regionų plėtros tarybos turės pritarti profesinių
mokyklų tinklo reformai (pranešimas pridedamas, 2 priedas).
V. Grubliauskas padėkojo už pranešimą ir pakvietė dalyvaujančius teikti klausimus.
Š. Vaitkus akcentavo, kad atliekant tam tikrus tyrimus visada yra vadovaujamasi LR
statistikos departamento duomenimis, tačiau dažniausiai tie statistiniai duomenys yra netikslūs.
Anot mero, dėl tokios priežasties savivaldybė dažnai nukenčia.
E. Misiūnas atsakė, kad duomenų tikslumas visada yra opus klausimas. Ministras pasiūlė,
kad pati Palangos miesto savivaldybės administracija teiktų LR vidaus reikalų ministerijai statistiką
bei rodiklių skaičiavimo metodiką. Anot ministro, sprendimams priimti būtini patys geriausi ir
aktualiausi statistiniai duomenys.
V. Dačkauskas padėkojo už pateiktą informaciją. Pirmininko pavaduotojas akcentavo, kad
dokumentas geras, tačiau būtinas kalbos tvarkymas.
G. Surplys priminė, kad dokumentas yra sudėtas iš atskirų dalių. Bandoma knygą sudėlioti
struktūriškai. Galutinė dokumento versija bus perduota kalbos tvarkytojams.
E. Misiūnas pabrėžė, kad suprantama kalba parašyta knyga yra labiau prieinama visiems
žmonėms.
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Pratęsdamas diskusiją J. Mažeika priminė, kad žemėtvarkos funkcijos turi sugrįžti prie
savivaldos. Tai itin svarbus klausimas. Anot mero, ne visi savivaldybės projektai turi galimybę būti
pripažinti regioniniais projektais.
G. Surplys informavo, kad bus rengiami tam tikrų reglamentų pakeitimai, kurie
supaprastins projektų pripažinimo regioninės svarbos procedūras.
J. Mažeika taip pat akcentavo, kad dažni projektų finansavimo sąlygų aprašų, taisyklių
keitimai sudaro tam tikras kliūtis įgyvendinti projektus. Savivaldybės nukenčia finansiškai. Anot
mero, šioje srityje reikia stabilumo.
E. Misiūnas atsakė, kad aprašai ir kiti dokumentai nėra keičiami siekiant pabloginti
situaciją. Reglamentai keičiami ieškant geriausių sprendimų. Ministras paragino savivaldybes
nebūti tik stebėtojais ir taisyklių skaitytojais. Ministras paragino savivaldybes būti aktyviomis
teikiant pasiūlymus.
V. Dačkauskas pabrėžė, kad žemės paskirties pakeitimo procedūros užtrunka ilgai.
V. Grubliauskas paprašė paaiškinti kaip įsivaizduojama kompetencijų biuro, kuriame
numatytas 1 etatas, veikla, koordinuojant tiek daug tarpinstitucinių klausimų. Uždavinių bus
gausybė, o sprendimams priimti pajėgumų mažai.
G. Surplys priminė, kad Regioninės plėtros departamento prie VRM apskričių skyrių
darbuotojai turėjo dirbti regioninės plėtros klausimais. Anot viceministro, buvo prikurta
biurokratinių taisyklių. Skyrių darbuotojai yra „paskendę“ ES projektų vertinime, pervertinime ir
t.t. Anot viceministro, Regioninės plėtros departamento prie VRM apskričių skyrių darbuotojus
būtina atlaisvinti nuo ES projektų vertinimo. LR finansų ministerija sutinka, kad procedūros turi
būti peržiūrėtos. Viceministras pateikė pavyzdį, kad iš šiuo metu Klaipėdos apskrities skyriuje
dirbančių 5-6 žmonių turi būti atlaisvinti 2-3 darbuotojai darbui su tikrąją regionine plėtra, su
regioninių planų rengimu. Planuojama įdarbinti vieną žmogų, kuris būtų renginių organizatorius,
laiškų rašytojas, kuris sujungtų į bendrą tinklą visas suinteresuotas įstaigas.
V. Grubliauskas padėkojo ir paklausė, kokią papildomą vertę turės regioninių centrų
rangavimas.
G. Surplys atsakė, kad taip vystosi visas pasaulis. Rangavimu norima pasakyti, kad visi
miestai turi savo galimybių ribas. Klaipėda turi turėti universitetinį mokslą, universitetinį ligoninę.
Norima, kad Klaipėda turėtų tokius dalykus.
V. Krolis pasakė, kad būtina turėti valingus sprendimus.
G. Surplys akcentavo, kad ministerijos ir kitos institucijos nesusikalba. Pagrindinis tikslas
– susitarti ir rasti bendrus sprendimus.
V. Grubliauskas padėkojo už diskusiją ir pakvietė pasisakyti Ekonominės specializacijos
studijos rengėjų „Strategy Labs“ atstovą Saulių Damulevičių.

3. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos ekonominių teritorijų specializacijos studijos pristatymo.
Diskusija dėl studijos ir Klaipėdos regiono specializacijos.
Pranešėjas - Saulius Damulevičius, Ekonominės specializacijos studijos rengėjų „Strategy
Labs“ atstovas.
Dalyvauja: Lineta Jakimavičienė, LR ūkio ministerijos vyriausioji patarėja; Gina
Jaugielavičienė, LR ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento direktorė.
S. Damulevičius pristatė Klaipėdos regiono ekonominės specializacijos apžvalgą.
Pranešėjas informavo, kad studijoje analizuojami socio-ekonominiai rodikliai, ekonominė
specializacija nacionaliniame kontekste. Pranešėjas detaliai pristatė socio-ekonominius rodiklius
žmogiškojo kapitalo, verslumo bei inovacijų, o taip pat infrastruktūros kontekste. S. Damulevičius
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taip pat pristatė taikomą metodologiją, t.y. kad ekonominė regionų specializacija savivaldybėse
analizuojama atsižvelgiant į pramonės šakų koncentraciją. Pranešėjas išskyrė bei pristatė
pagrindines specializacijas: ekonominė specializacija Klaipėdos miesto savivaldybėje - transportas
ir logistika bei susijusi inžinerija; specializacija Klaipėdos rajono savivaldybėje - koncentruota
chemijos pramonė, bei vidutinės vertės pramonė; specializacija Kretingos rajono savivaldybėje miškininkystės-medienos-baldų sektorius bei maitinimas; specializacija Palangos miesto
savivaldybėje - turizmo ir apgyvendinimo veikla; specializacija Neringos savivaldybėje - turizmo ir
apgyvendinimo veikla; specializacija Šilutės rajono savivaldybėje - miškininkystės-medienos-baldų
sektoriai; specializacija Skuodo rajono savivaldybėje - silpna statybos ir miškininkystės
specializacija. Siekiant išlikti konkurencingu ekonominiu traukos centru, anot pranešėjo, Klaipėdos
regionas turi orientuotis į aukštos pridėtinės vertės kūrimą bei savo identiteto rinkodarą.
Apibendrindamas pranešimą S. Damulevičius nurodė, kad Klaipėdos apskritis – tai augantis, aiškiai
ekonomiškai specializuotas regionas, galintis pasiūlyti geras gyvenimo sąlygas. Klaipėdos regionas
turi galimybes pritraukti silpnesnių ekonominių regionų darbuotojus, siūlydama naujas darbo vietas
ir aukštesnius atlyginimus. Tam būtina užtikrinti tolesnę ekonomikos plėtrą ir darbuotojų judrumą iš
aglomeracijos pakraščių. Siekiant subalansuotos ekonominės struktūros, regionas turėtų ieškoti
galimybių diversifikacijai. Siūloma orientuotis į aukštesnės pridėtinės vertės paslaugas, pagrįstas
jau turimomis kompetencijomis transporto ir logistikos bei apdirbamosios pramonės srityse, taip pat
vystyti „sumaniąsias specializacijas“. Klaipėdos regione, kaip nacionaliniu mastu, reikalinga
švietimo sistemos pertvarka, užtikrinanti specialistų, gebančių prisitaikyti prie ateities ekonomikos
poreikių, parengimą (pranešimas pridedamas, 3 priedas).
Š. Vaitkus akcentavo, kad prieš tai atsiųstos prezentacijos skaidrėje „Ateities kryptis – save
išlaikantys, kritinio ekonominio dydžio ir specializuoti funkciniai regionai?“ (59 psl.) Klaipėdos
regione turizmas ir viešasis maitinimas nebuvo išskirtas, o pristatomoje skaidrėje minėtas sektorius
išskirtas. Meras paprašė paaiškinti neatitikimus.
S. Damulevičius atsakė, kad rengiant studiją buvo vadovaujamasi viešais LR statistikos
departamento pridėtinės vertės duomenimis. Tokios specifikos studijos atliekamos vadovaujantis
duomenimis apie tai, kiek darbuotojų dirba tam tikruose sektoriuose, arba pagal pridėtinę vertę.
Pridėtinės vertės duomenys yra detalesni, tikslesni, parodo skirtumus tarp regionų. Šiuos duomenis
ne visada pavyksta gauti, tačiau šiuo atveju pavyko. Skaičiavimai buvo atlikti pagal pridėtinę vertę.
Anot pranešėjo, specialiai buvo pasižiūrėta į turizmą šiame regione. Galimi tam tikri duomenų
išsikreipimai tarp viešojo maitinimo, turizmo ir tam tikrų paslaugų sektorių, kur nukeliauta į vietinę
veiklą. Turizmą nuspręsta įtraukti, nes buvo nustatyta, kad šiame sektoriuje dirba apie 20 proc.
darbuotojų. Rengiant duomenis pagal pridėtinę vertę yra neaišku, kodėl turizmo sektoriaus
nesimato, galbūt todėl, kad didžioji dalis yra mažų verslų.
Š. Vaitkus pabrėžė, kad buvo keista matyti, kad tik Kaunas gali vystyti turizmą. Anot
mero, kartais statistika neatitinka tikrovės. Š. Vaitkus atkreipė dėmesį į tai, iki kokios keistos
situacijos gali nuvesti statistikos netikslumai. Meras padėkojo, kad turizmo sektorius buvo įtrauktas,
nes turizmo infrastruktūra klesti kurortuose.
E. Misiūnas pabrėžė, kad diskusijai pradėti būtina pateikti informaciją. Merai susipažino su
informacija ir pateikė pastabas. Į pastabas buvo sureaguota.
V. Grubliauskas akcentavo, kad visi merai žiūri iš savo savivaldybės pozicijos.
V. Giedraitis akcentavo, kad rengiant tokio pobūdžio dokumentą tokių klaidų daryti
negalima. Žmonės nuomodami butus išsiima licencijas, moka mokesčius. Šie duomenys turėtų
patekti į statistiką.
G. Surplys priminė, kad ši studija yra pirminis informacijos šaltinis, tai nėra galutiniai
sprendiniai.
V. Grubliauskas padėkojo už diskusiją ir pasiūlė tęsti posėdį.
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4. SVARSTYTA. Dėl tarptautinio bendradarbiavimo galimybių Klaipėdos regione.
Pranešėja – Gitana Grigaitytė, LR Užsienio reikalų ministerijos ambasadorė ypatingiems
pavedimams.
G. Grigaitytė padėkojo už kvietimą dalyvauti tarybos posėdyje. Pranešėja informavo, kad
vienas iš LR užsienio reikalų ministerijos prioritetų yra ryšių palaikymas su į užsienį išvykusiais
Lietuvos piliečiais. Pranešėja informavo, kad yra tokia globalios Lietuvos programa. Programą
koordinuoja užsienio reikalų ministerija. Programos esmė – užsienio lietuvių įtraukimas į Lietuvos
valstybės gyvenimą (įtraukimas į politiką, ekonominį, kultūrinį, mokslo ir kt. gyvenimą). 2017 m.
spalio mėn. pabaigoje Vilniuje vyko globalios Lietuvos renginys. Renginio metu savo patirtimi
dalijosi Airijos atstovai. Airijos pateiktas pavyzdys į užsienį išvykusius tautiečius paskirti tam
tikrais veiklos ambasadoriais buvo itin sėkmingas. Tai padėjo į Airiją pritraukti daug investicijų,
įgyvendinti daug kultūrinių, verslo ir kt. projektų. Savivaldybių vaidmuo yra esminis, nes į užsienį
išvykę lietuviai ryšius palaiko su savo gimtosiomis vietomis. Ano pranešėjos, prieš kurį laiką buvo
pradėtas įgyvendinti projektas „Globalus regionas – Tauragė“. Projektą paruošė Lietuvos
savivaldybių asociacija ir LR užsienio reikalų ministerija. Įvesta nauja globalaus tauragiškio
sąvoka. Globalius tauragiškius siekiama apjungti bendra komunikacine erdve. Tokio pobūdžio
projektai planuojami visoje Lietuvoje. Klaipėdos regionas skatinamas kuo greičiau įsijungti į tokias
veiklas. LR užsienio reikalų ministerija skatina inicijuoti tokius renginius ir padėtų juos organizuoti,
padėtų spręsti organizacinius klausimus. Pranešėja informavo, kad ministerija turi parengti naują
globalios Lietuvos planą, todėl iš savivaldybių yra laukiama pasiūlymų, idėjų, iniciatyvų. Pranešėja
rekomendavo iškilus tam tikriems klausimams kreiptis į ambasadas, kurios gali išspręsti daug
klausimų. Vystomasis bendradarbiavimas – tai yra LR užsienio reikalų ministerijos kuruojama
programa. Lietuva priklauso išsivysčiusių šalių klubui, todėl turi įsipareigojimus teikti pagalbą
mažiau išsivysčiusioms šalims. Tai vadinama vystomuoju bendradarbiavimu, tam skiriamas
atitinkamas finansavimas. Savivaldybių ryšiai su Ukraina, Gruzija, Moldova yra labai skatinami.
Žinoma, kad Palangos miesto savivaldybė suteikė paramą Ukrainos konfliktinėje zonoje.
Savivaldybės skatinamos vykdyti tokius projektus. Pranešėja akcentavo savivaldybių ryšius su
Rusijos ir Baltarusijos regionais, kurie daugelį metų buvo nusistovėję. Po Ukrainos įvykių
geopolitinė situacija pasikeitė. Pastebima, kad Rusijos valdžia tokius ryšius pradėjo išnaudoti kaip
politikos įrankį. LR užsienio reikalų ministerija nereikalauja nutraukti santykių. Skatinama palaikyti
santykius tarp žmonių, tačiau savivaldybės įspėtos būti atsargiomis. Dėl vizitų programų
rekomenduojama konsultuotis su ministerija, nes pasitaiko provokacinių elementų, kurie gali būti
panaudoti prieš savivaldybes, spaudoje. Jeigu programa nuvykus pasikeičia, anot pranešėjos, reikėtų
nutraukti dalyvavimą ir grįžus pranešti LR užsienio reikalų ministerijai. Kiekvienu iškilusiu panašiu
klausimu rekomenduojama konsultuotis.
V. Grubliauskas padėkojo už pasisakymą. Pirmininkas pasiūlė tęsti posėdį be pertraukos.
Vienbalsiai nutarta tęsti posėdį be pertraukos.

5.

SVARSTYTA. Dėl Vakarų medienos grupės projekto pripažinimo regioninės svarbos

objektu.
Pranešėjas - Antanas
Ragaliauskas,
Vakarų
medienos
grupės
technikos
direktorius (pranešimas pridedamas, 4 priedas).
V. Grubliauskas pasiūlė svarstyti sprendimą, teikti klausimus.
V. Laurinaitis paklausė, ar įsteigus naują verslo parką nebus taip, kad bus pradėta gaminti
tokia pati produkcija, kokia gaminama Šilutėje. Anot mero, idėjai pritariama, tačiau meras
pasvarstė, ar nevertėtų pasirašyti garbės memorandumą, kad nebus konkuruojama.
V. Grubliauskas pasakė, kad galbūt rizika gali kilti mažiems panašią veiklą vykdantiems
verslo subjektams. Anot pirmininko, tarybos nariai dalyvauja posėdyje tam, kad apsispręstų.
Tarybos nariai turi teisę pritarti, arba nepritarti. Jei kyla abejonių, anot mero, jas būtina išsakyti.
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Meras priminė, kad šiandien svarstomas principinis klausimas – pritarti ar nepritarti projekto
pripažinimui regioninės svarbos. Nekalbama apie tai, kokios veiklos versle bus vykdomos.
V. Laurinaitis pabrėžė, kad projektui pritaria, tačiau jeigu projektas traktuojamas kaip
regioninis, projektas turi duoti naudą visam regionui.
V. Dačkauskas priminė, kad projektu bus sukurtos naujos darbo vietos viso regiono
žmonėms. Galės atvažiuoti dirbti visi norintys. Įmonė bus konkurencinga ir neatims darbo vietų iš
dabartinės medžio apdirbimo įmonės Šilutėje. Šilutės įmonė turės pasitempti, atrasti savo nišą.
Tokia yra konkurencinė rinka. Nauda bus visiems regiono gyventojams. Meras pasiūlė palaikyti šį
projektą.
V. Grubliauskas pasakė, kad investuotojai dalyvauja posėdyje ir išgirdę tam tikrus
svarstymus atkreips į tai dėmesį.
Š. Vaitkus pasidžiaugė, kad į Klaipėdos regioną, į Lietuvą ateina 200 mln. Eur investicijos.
Reikia daryti viską, kad tik šios investicijos ateitų. Palangos miesto savivaldybės meras išsakė
pritarimą šiam projektui.
Anot V. Grubliausko, V. Laurinaitis taip pat pritaria projektui, tačiau atkreipia dėmesį į
galimas rizikas.
J. Mažeika akcentavo, kad visoms savivaldybėms rūpi jų teritorijose esančios mažos
įmonės. Tam tikrų baimių yra.
A. Ragaliauskas paaiškino, kad buvo susitikta su visų savivaldybių merais. Susitikimo su
Šilutės rajono savivaldybės meru buvo reiškiamos tokios pačios abejonės ir baimės. Anot
A. Ragaliausko, problemų nereikėtų ieškoti. Į naują įmonę darbuotojai turėtų būti vežami
autobusais iš įvairių vietų. A. Ragaliauskas akcentavo, kad Šilutės baldų įmonė ir naujoji įmonė
dirbs skirtinguose segmentuose.
V. Grubliauskas pasiūlė balsuoti.
NUTARTA. Projektą „Klaipėdos oro uosto konversija į medienos perdirbimo pramonės ir
verslo parką“ pripažinti regioninės svarbos.
Balsavo. Už - 14 tarybos narių.
V. Grubliauskas informavo, kad turi išvykti į savivaldybės tarybos posėdį ir perdavė
pirmininkavimą Klaipėdos rajono savivaldybės merui Vaclovui Dačkauskui.
6. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo.
Pranešėja – Asta Raugalienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vedėja.
A. Raugalienė pristatė teikiamą sprendimo projektą. Anot pranešėjos, sprendimo projektu
yra siūloma pakeisti informaciją Klaipėdos regiono plėtros 2014–2020 plano priemonių plano
priemonėse „Kompleksiškai plėtoti ir atnaujinti Klaipėdos miesto viešąją infrastruktūrą“ ir
„Atnaujinti kaimo gyvenamąsias vietoves“. Priemonės „Kompleksiškai plėtoti ir atnaujinti
Klaipėdos miesto viešąją infrastruktūrą“ informacija yra keičiama atsižvelgiant į Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos raštą. Priemonės „Atnaujinti kaimo gyvenamąsias vietoves“
informacija yra keičiama atsižvelgiant į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos raštą.
Pranešėja priminė, kad visa detali informacija apie pakeitimus buvo pateikta aiškinamajame rašte.
Pranešėja pasiūlė išreikšti savo poziciją dėl teikiamo sprendimo projekto.
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.
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7. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ Klaipėdos regiono
projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja – Asta Česnauskienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyriausioji specialistė.
A. Česnauskienė informavo, kad teikiamu sprendimo projektu siūloma į Klaipėdos regiono
projektų sąrašą pagal priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“ įrašyti naują Šilutės rajono
savivaldybės administracijos projektą „Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Šilutės
mieste, tarp Parko g., Lietuvininkų g., kompleksinis sutvarkymas“. Tarybos narių paprašyta išreikšti
poziciją dėl teikiamo sprendimo projekto.
NUTARTA. Priimti sprendimą „Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio
17 d. sprendimo Nr. 51/3S-47 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonės
Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai
finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Balsavo. Už - 13 tarybos narių.

8. SVARSTYTA. Dėl pasirengimo priemonės ,,Priemonių, gerinančių ambulatorinių
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“
įgyvendinimui.
Pranešėjas – Remigijus Buožius, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyr. specialistas.
Pranešėjas informavo, kad priemonės ,,Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ tikslas –
mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams
tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo. Pagal priemonės projektų finansavimo sąlygų
aprašą remiama veikla - priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas. Tuberkulioze sergančių
asmenų yra visose Klaipėdos regiono savivaldybėse, išskyrus Neringos savivaldybę. Priemonės
projektų finansavimo sąlygų aprašo projekte ES fondų lėšų limitai savivaldybėms buvo nurodyti,
tačiau patvirtintame apraše limitai nenurodyti. Aprašo projekte nurodyti ES fondų lėšų limitai buvo
apskaičiuoti pagal sergančiųjų skaičių savivaldybėje. Klausimas dėl ES fondų lėšų limitų
savivaldybėms buvo aptartas darbo grupės Klaipėdos regiono plėtros tarybos kompetencijai
priskirtų klausimų nagrinėjimui posėdžių metu. Darbo grupė priėmė sprendimas siūlyti Klaipėdos
regiono plėtros tarybai svarstyti tokį variantą: Klaipėdos miesto savivaldybė – 42 297 Eur,
Klaipėdos rajono savivaldybė – 13 520 Eur, Kretingos rajono savivaldybė – 10 043 Eur, Neringos
savivaldybė – 0 Eur, Palangos miesto savivaldybė – 3 863 Eur, Skuodo rajono savivaldybė –
6 180 Eur, Šilutės rajono savivaldybė – 25 687 Eur. R. Buožius pasiūlė išreikšti poziciją dėl
teikiamo siūlymo.
NUTARTA. Pritarti pateiktam variantui dėl priemonės ,,Priemonių, gerinančių
ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims,
įgyvendinimas“ įgyvendinimo.
Balsavo. Už - 13 tarybos narių.
9. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“
Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja – Asta Česnauskienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyriausioji specialistė.
A. Česnauskienė pristatė teikiamą sprendimo projektą. Pranešėja informavo, kad Klaipėdos
regiono projektų sąrašas pagal priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ yra
keičiamas atsižvelgiant į Skuodo rajono savivaldybės administracijos 2017 m. spalio 31 d. raštą.
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Raštu yra prašoma pakeisti projekto „Skuodo muziejaus rekonstrukcija ir muziejaus paslaugų
plėtra“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą, vietoje „2017-11-30“ įrašant
„2018-02-28“. Pranešėja pasiūlė Klaipėdos regiono plėtros tarybos nariams išreikšti savo poziciją
dėl teikiamo sprendimo projekto.
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
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.
Kiti klausimai:
10. SVARSTYTA. Dėl tarptautinio renginio „Senovinės ugnies naktis“.
Pranešėja – Asta Raugalienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vedėja.
Pranešėja priminė, kad šį kvietimą gavo visos savivaldybės. Į raštą reikėtų atsakyti, ar
mūsų regionas sutinka dalyvauti renginyje. Jeigu renginyje sutinkama dalyvauti, reikėtų paskirti
koordinatorių, kuris koordinuotų, kur ir kiek bus degama laužų. Norima, kad laužų degimas nebūtų
stichiškas. A. Raugalienė paprašė išreikšti savo nuomonę ir informuoti, kas dalyvaus renginyje.
J. Mažeika pasakė, kad kiekviena savivaldybė kviečiama prisidėti prie šios iniciatyvos ir
kiekviena savivaldybė pati atsakys. Anot mero, regiono nuomonės šiuo klausimu nereikia.
V. Dačkauskas paklausė, galbūt būtų naudinga pasiūlyti savivaldybėms dalyvauti šiame
renginyje. Meras pasiūlė parengti raštą, kuriuo Klaipėdos regiono plėtros taryba siūlo dalyvauti
renginyje.
NUTARTA. Klaipėdos regiono plėtros tarybos vardu parengti raštą, kuriuo siūloma
regiono savivaldybėms dalyvauti tarptautiniame renginyje „Senovinės ugnies naktis“.
Balsavo. Už - 13 tarybos narių.
V. Dačkauskas pasiūlė teikti kitus klausimus.
J. Mažeika priminė, kad lapkričio 20 d. LR vidaus reikalų ministerijoje organizuojamas
renginys dėl regionų specializacijos. Renginio metu bus pristatoma informacija apie Klaipėdos
regiono specializaciją. Meras paklausė, ar yra kviečiamos visos regiono savivaldybės, ar turi būti
deleguoti atstovai nuo regiono plėtros tarybos. Meras paklausė, ar būtinas visų regiono savivaldybių
atstovų dalyvavimas.
G. Surplys paaiškino, kad Marijampolės apskritis išreiškė norą susitikti su vidaus reikalų,
finansų, ūkio ir švietimo viceministrais ir pristatyti savo regiono specializaciją. Susitikimas įvyko.
Tada „Versli Lietuva“ atstovai pasakė, kad tuo pačius tikslu norėtų atvažiuoti ir Klaipėdos bei
Panevėžio regionų atstovai. Susitikimo tikslas – išgirsti keturių ministerijų nuomonę apie šių
regionų specializacijas. Jokie galutiniai sprendimai šio susitikimo metu nebus priimti. G. Surplys
pasiūlė priimti sprendimą, ar tarybai reikia dalyvauti šiame renginyje, o galbūt dar reikėtų apsitarti
regiono viduje.
J. Mažeika paklausė, ką duos susitikimas dalyvaujant kartu su Panevėžiu ir kitais regionais.
V. Laurinaitis pasiūlė, galbūt vertėtų dar kartą susirinkti ir apsitarti minimu klausimu
regiono tarybos susitikimo metu. Jeigu iškiltų tam tikrų neaiškių vietų ir tik tuomet susitikti su
ministerijų atstovais.
G. Surplys akcentavo, kad Marijampolės regionas yra pasiruošęs. Atstovai atvažiuoja su
išdiskutuota savo regiono specializacija.
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Š. Vaitkus informavo, kad Klaipėdos regiono specialistai yra pasiruošę važiuoti į lapkričio
20 d. LR vidaus reikalų ministerijoje vyksiantį susitikimą. Anot mero, visiems merams važiuoti
nereikia.
G. Surplys akcentavo, kad laiko skiriama dvi valandos trims apskritims. Iš Marijampolės
regiono atvyksta 12 žmonių, suabejojo, ar tai yra rezultatyviausias susitikimo būdas.
V. Dačkauskas pasiūlė susitikimą Klaipėdos regiono atstovais organizuoti atskirai.
Š. Vaitkus pasiūlė Klaipėdos regiono atstovus sutikti pirmuosius.
V. Dačkauskas pasiūlė apsitarti ir nuspręsti, kokia delegacija bus siunčiama į susitikimą
2017 m. lapkričio 20 d. Apibendrindamas posėdį, V. Dačkauskas padėkojo visiems dalyviams,
palinkėjo kad Baltoji knyga būtų tobula ir atlieptų visų mūsų lūkesčius.

Posėdžio pirmininkas,
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
pirmininkas

Vytautas Grubliauskas

Posėdžio pirmininkas,
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
pirmininko pavaduotojas

Vaclovas Dačkauskas

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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