KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2018 m. spalio 02 d. Nr. 51/3P-16
Klaipėda
Posėdis įvyko 2018 m. rugsėjo 24 d., 13 val. Posėdžio vieta - Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos posėdžių salė (332 kab.), Liepų g. 11, Klaipėda.
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 Asta Raugalienė.
Dalyvavo: (dalyvių sąrašas pridedamas, 1 priedas; vadovaujantis Klaipėdos regiono plėtros
tarybos darbo reglamento 10 punktu, posėdis laikomas teisėtu, kvorumas yra).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“
įgyvendinimo regione.
2. Dėl projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu.
3. Dėl rengiamos Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio studijos
4. Dėl priemonės ,,Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“
regiono projektų sąrašo pakeitimo.
5. Dėl Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo.
6. Dėl priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ Klaipėdos regiono projektų sąrašo
pakeitimo.
7. Dėl priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Klaipėdos regiono plėtros narius pasveikino Klaipėdos miesto savivaldybės meras,
Klaipėdos regiono plėtros tarybos pirmininkas Vytautas Grubliauskas.
1. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko
atnaujinimas“ planavimo.
Tarybos pirmininkas informavo, kad Susisiekimo ministerijos atstovas neatvyks į posėdį ir
paprašė Remigijų Buožių, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Klaipėdos apskrities skyriaus vyr. specialistą informuoti tarybos narius apie Susisiekimo
ministerijos administruojamų priemonių įgyvendinimą. Remigijus Buožius informavo tarybą, kad
gautas Susisiekimo ministerijos suderinimas dėl priemonių 06.2.1-TID-R-511, 04.5.1-TID-R-518
ir 04.5.1-TID-R-516. Ministerija neprieštarauja Klaipėdos regiono plėtros plano pakeitimo
projektui ir artimiausiu metu plano pakeitimo projektas bus siunčiamas regiono plėtros tarybai
tvirtinimui. Esminiai pasikeitimai plane - Kretingos rajono savivaldybei galės įgyvendinti
projektą „Pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygų gerinimas Taikos g., Kretingos m.“, Šilutės
rajono savivaldybė galės įgyvendinti projektą „Šilutės miesto Cintjoniškių gatvės rekonstravimas.
II etapas: dviejų žiedinių sankryžų įrengimas“.
2. SVARSTYTA. Dėl projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu.
Pranešėjas Edmundas Andrijauskas, Klaipėdos architektų biuro „Andrijauskas ir
Partneriai“ direktorius, pristatė tarybos nariams, kad sklypo, kuriame planuojama vykdyti
projektą „Pramoninės teritorijos konversija į kūrybinių industrijų inkubatorių B22“, detalusis
planas buvo patvirtintas prieš 13 metų. Sklypo dydis sudaro apie 5 hektarai, buvo suplanuotas
labai tankus užstatymas. Šiuo metu keičiamas požiūris į gyvenamųjų namų statybą, nebestatoma
miegamųjų kvartalų. Sklypą įsigijus UAB „Gaudesta“, detalusis planas buvo pakoreguotas -

sumažintas užstatymo intensyvumas nuo ankstesnio maždaug 100 000 kvadratinių metrų iki
50 000 kvadratinių metrų bendrojo ploto, numatyta daugiau erdvių, pastatų pirmuose ir antruose
aukštuose ir aukštybiniame pastate suplanuotos patalpos, skirtos komercijai, kūrybinėms
industrijoms, konferencijų salėms, dirbtuvėms, kūrybiniam verslui ir panašiai. Projekto nauda
būtų: teritorija yra visai šalia senamiesčio, regiono savivaldybėms pasiekiama Tilžės gatve;
sukuriama apie 150 darbo vietų viso regiono ; projektas padėtų atgaivinti Klaipėdos senamiestį.
Andrius Šiaudinis, „Peritus Partners“ partneris, pristatė tarybai, kad projekto metu
numatoma sukurti infrastruktūrą, reikalingą kūrybinių industrijų verslo vystymui. Pasaulio
praktika rodo, kad investicijoms į verslo inkubatorius veikia multiplikacinis efektas, investuotas 1
Euras atneša 2,5 kartų daugiau į biudžetą. Tai yra darbo vietos viso regiono gyventojams,
atitinkančios šiuolaikinių darbuotojų poreikius, konferencijų sales, bendradarbiavimo
laisvalaikio, neformalių diskusijų erdves, skatinančias susitikti ir kurti. Į planuojamo kūrybinių
industrijų inkubatoriaus B22 veiklas ketinama sutelkti Klaipėdos regiono kūrybinių industrijų
bendruomenės atstovus, apimančius verslo įmones, švietimo ir mokslo įstaigas, asociacijas,
viešąsias įstaigas. Kūrybinių industrijų inkubatoriuje B22 įsikūrusią bendruomenę ketinama
kviesti dalyvauti periodiškai organizuojamuose seminaruose, kuriuose patirtimi dalytųsi mokslo
ir verslo atstovai bei atskirų sričių profesionalai. Kūrybinių industrijų inkubatoriuje B22
planuojama įrengti apie 150 funkcionalių darbo vietų kūrybinių industrijų sektoriaus atstovams.
Bendra investicijų į projektą „Pramoninės teritorijos konversija į kūrybinių industrijų inkubatorių
B22“ sudarys apie 56 mln. Eur, numatomas veiklas planuojama įgyvendinti 4 etapais.
Artimiausias etapas bus įgyvendintas iki 2020 metų, numatoma investuoti 16 mln. eurų. Sklype
jau pradėti valymo darbai. Bus pastatyti 4 pastatai, 1 000 kvadratinių metrų bus skirta Kūrybinių
industrijų inkubatoriui B22. Jame bus siekiama sutelkti jaunas įmones, jaunus studentus,
suteikiant jiems mokymą, mentoriavimą. Planuojama apjungti mokslo ir verslo galimybes
inovatyvių produktų kūrimui. Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto ruošiami įvairių
dizaino sričių specialistai, kurie, įgyvendinant bendradarbiavimo programas, galės semtis
praktinių žinių, vystyti verslą (Pranešimas pridedamas, 2 priedas).
NUTARTA. Pritarti sprendimui dėl „UAB „Gaudesta“ projekto „Pramoninės teritorijos
konversija į kūrybinių industrijų inkubatorių B22“ pripažinimo regioninės svarbos projektu.
Balsavo – už 16 tarybos narių.
3. SVARSTYTA. Dėl rengiamos Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio studijos.
Asociacijos „Klaipėdos regionas“ projektų vadovė Eglė Stonkė pristatė klausimą dėl
rengiamos Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio studijos. Regiono savivaldybės ir „Klaipėdos
regiono asociacija“ pradėjo rengti studiją. Ši studija yra svarbi Klaipėdos regiono ekonominės
specializacijos dalis. Studijos tikslas – išanalizuoti du sektorius ir išskirti bendras specializacijos
kryptis, kurios duotų didžiausią ekonominę naudą visam Klaipėdos regionui, sukurti prielaidas
subalansuotai ir kryptingai Klaipėdos regiono ekonominei plėtrai skatinti, identifikuojant ir
pagrindžiant turizmo ir žemės ūkio sektorių specializacijos ir plėtros kryptis. Pranešėja
informavo, kad ši studija ir Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija 2030 bus apjungtos į
apibendrinamąjį Klaipėdos regiono ekonominės specializacijos dokumentą.
Buvo išskirti studijos etapai - analizės ir situacijos identifikavimo etapas; Turizmo ir žemės
ūkio sektorių plėtros vizijos, prioritetų ir vystymosi scenarijaus identifikavimo etapas; Turizmo ir
žemės ūkio sektorių plėtros vizijos, prioritetų ir vystymosi scenarijaus identifikavimo etapas;
Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio sektorių plėtros studijos tvirtinimo etapas.
Numatoma, kad Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio studija bus parengta ir pristatyta
Klaipėdos regiono savivaldybėse iki š. m. lapkričio mėn. pabaigos. Pranešėja paprašė tarybos
narių paskatinti savivaldybių atstovus aktyviau dalyvauti studijos rengime (Pranešimas
pridedamas, 3 priedas).
4. SVARSTYTA. Dėl priemonės ,,Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos
efektyvumo didinimas“ regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėjas – Remigijus Buožius, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
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ministerijos Klaipėdos apskrities skyriaus vyr. specialistas, pristatė tarybos nariams, kad
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė projektinius pasiūlymus: „UAB ,,MediCA
klinika“ teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas
Klaipėdos miesto savivaldybėje“ ir ,,UAB ,,Mano šeimos gydytojas“ pirminės asmens sveikatos
priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“. Atlikus projektinių pasiūlymų vertinimą, nustatyta,
kad projektiniai pasiūlymai atitinka visus keliamus reikalavimus ir projektai gali būti siūlomi
įrašyti į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės
asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų
bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-31.
Pranešėjas paprašė Tarybos narių išreikšti savo poziciją dėl teikiamo sprendimo
projekto.
NUTARTA. Priimti sprendimą dėl priemonės ,,Pirminės asmens sveikatos priežiūros
veiklos efektyvumo didinimas“ regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Balsavo – už 16 tarybos narių.
5. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo.
Pranešėja – Asta Raugalienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Klaipėdos apskrities skyriaus vyriausioji specialistė, pristatė regiono plėtros tarybai,
kad Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano priemonių plane priemonėje 1.1.1.1
„Kompleksiškai plėtoti ir atnaujinti Klaipėdos miesto viešąją infrastruktūrą“ projekte 1.1.1.1.4
„Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus“
yra keičiama informacija grafoje „Projekto etapai“, atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos 2018-09-07 Nr. (4.83.)-R2-2637 „Dėl projekto „Atgimimo aikštės sutvarkymas,
didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus“ paraiškos termino pakeitimo“.
NUTARTA. Priimti sprendimą „Dėl Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano
pakeitimo“.
Balsavo-už 16 tarybos narių.
6. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ Klaipėdos regiono
projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešeja – Asta Raugalienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Klaipėdos apskrities skyriaus vyriausioji specialistė, informavo tarybos narius, kad
atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos prašymą, regiono projektų sąraše
yra tikslinamas projekto „Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms,
skatinant lankytojų srautus“ paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai
terminas.
Pranešėja paprašė Tarybos narių išreikšti savo poziciją dėl teikiamo sprendimo projekto.
NUTARTA. Priimti sprendimą dėl priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“
Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Balsavo – už 16 tarybos narių.
7. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ Klaipėdos regiono projektų
sąrašo pakeitimo.
Pranešėja – Asta Raugalienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Klaipėdos apskrities skyriaus vyriausioji specialistė, informavo tarybos narius, kad į
regiono projektų sąrašą yra įtraukiami Klaipėdos rajono savivaldybės projektas „Klaipėdos rajono
kraštovaizdžio gerinimas“ ir Palangos miesto savivaldybės projektas „Palangos miesto bendrojo
plano gamtinio karkaso dalies koregavimas Š1,Š2,Š4,Š5, N6 rajonuose“.
Vertinimo metu nustatyta, kad šie projektai atitinka visus projektiniams pasiūlymams
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keliamus reikalavimus ir yra siūlomi įrašyti į regiono projektų sąrašą.
Pranešėja paprašė Tarybos narių išreikšti savo poziciją dėl teikiamo sprendimo projekto.
NUTARTA. Priimti sprendimą dėl priemonės „Dėl priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“
Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Balsavo – už 16 tarybos narių.
Asta Raugalienė informavo regiono plėtros tarybą, kad gavus CPVA raštą dėl esminių
pasikeitimų projekto „Darbėnų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas“ paraiškoje, Kretingos
rajono savivaldybės administracija pateikė patikslintą atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus
projektinį pasiūlymą, kuris buvo įvertintas teigiamai, parengta patikslinto projektinio pasiūlymo
vertinimo išvada, ji pateikta agentūrai.

Posėdžio pirmininkas,
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
pirmininkas

Vytautas Grubliauskas

Regioninės plėtros departamento prie VRM
Vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus
vedėjo pareigas

Asta Česnauskienė

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

Asta Raugalienė
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