KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2020 m. kovo 16 d. Nr. 51/3P-5
Klaipėda
Posėdis įvyko 2020 m. vasario 28 d., 13 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 vyriausioji specialistė Asta Česnauskienė.
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. Dėl tvarios ir subalansuotos regionų plėtros (nauji regionų plėtros planai).
3. Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo programų 2020 m.
4. Dėl atliekų priėmimo kogeneracinės jėgainės veikloje įkainio galimo indeksavimo.
5. Informacija apie tarybos darbą praėjusiais metais.
6. Tarybos narių dalyvavimo tarybos posėdžiuose suvestinės pristatymas.
7. Klaipėdos miesto ir Klaipėdos regiono integruotų teritorijų vystymo programų ataskaitų
pristatymas.
8. Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos atstovų delegavimo į:
8.1. Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinį
programavimo komitetą.
8.2. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinį
programavimo komitetą.
9. Dėl Klaipėdos regiono 2014–2020 metų plėtros plano pakeitimo.
10. Dėl priemonės ,,Darnaus judumo priemonių diegimas“ regiono projektų sąrašo
pakeitimo.
11. Dėl priemonės ,,Vietinių kelių vystymas“ regiono projektų sąrašo pakeitimo.
12. Dėl priemonės ,,Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ regiono projektų
sąrašo pakeitimo.
13. Dėl priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“
Klaipėdos regiono rezervinio projektų sąrašo patvirtinimo.
14. Dėl priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ Klaipėdos regiono projektų sąrašo
pakeitimo.
Kiti klausimai.
15. Dėl greitosios medicininės pagalbos stočių apjungimo.
16. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano
pakeitimo projekto derinimo.

Klaipėdos regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) narius pasveikino Klaipėdos miesto
savivaldybės meras, Tarybos pirmininkas Vytautas Grubliauskas.
1. SVARSTYTA. Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
Pranešėjas Vytautas Grubliauskas paprašė Tarybos narių teikti siūlymus posėdžio
darbotvarkės papildymui. Kadangi pasiūlymų negauta, paprašė pritarti siūlomai darbotvarkei.
Darbotvarkei buvo pritarta.
2. PRANEŠIMAS. Tvari ir subalansuota regionų plėtra (nauji regionų plėtros planai).
Pranešėja Rasa Tamulevičiūtė, LR Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės
vadovė Tarybai pristatė regioninio planavimo sistemos pokyčius, naujo regiono plėtros plano
strategijos ir priemonių rengimo principus bei plano rengimo etapus (pranešimas pridedamas, 2
priedas).
3. PRANEŠIMAS. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo programų
2020 m. pristatymas.
Pranešėja Andžela Jakienė, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento patarėja Tarybai
pristatė aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo programas 2020 m. (pranešimas
pridedamas, 3 priedas).
4. PRANEŠIMAS. Dėl atliekų priėmimo kogeneracinės jėgainės veikloje įkainio galimo
indeksavimo.
Pranešėjas Šarūnas Reikalas, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro (toliau – KRATC)
direktorius Tarybos narius informavo, kad 2012 metais po įvykusio atviro tarptautinio investicijų
pritraukimo konkurencinio dialogo būdu konkurso KRATC su UAB „Fortum Klaipėda“ pasirašė
sutartį dėl atliekų rūšiavimo deginimo kogeneracinėje jėgainėje. Sutartis sėkmingai galiojo,
kainos sutartyje buvo nustatytos nuo 2013 metų. 2019 m. gruodžio 31 d. KRATC gavo iš UAB
„Fortum Klaipėda“ raštą, kuriame jie siūlo pradėti kainų indeksavimo procedūrą, kadangi
vartotojų kainų indeksas nuo 2012 m. gruodžio 31 d. yra ženkliai (virš 10 proc.) pasikeitęs. Apie
tai KRATC informavo visas regiono savivaldybes. Su UAB „Fortum Klaipėda“ atstovais buvo
diskutuojama dėl tolimesnės įvykių eigos, nes kainos indeksavimas galimas tik tada, jei jam
pritaria visos 7 regiono savivaldybių tarybos.
UAB „Fortum Klaipėda“ atstovai pritarė Šarūno Reikalo pateiktai informacijai ir
patvirtino, kad UAB „Klaipėdos atliekų tvarkymo centras“ turi šį klausimą pristatyti kiekvienos
regiono savivaldybės tarybai.
5. SVARSTYTA. Informacija apie tarybos darbą praėjusiais metais.
Pranešėjas Vytautas Grubliauskas Tarybai pristatė informaciją apie tarybos darbą
praėjusiais metais (pranešimas pridedamas, 4 priedas).
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6.

SVARSTYTA. Tarybos narių dalyvavimo tarybos posėdžiuose suvestinės pristatymas.

Pranešėja Dalia Makuškienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vedėja Tarybai pristatė Tarybos narių dalyvavimo tarybos posėdžiuose 2019
m. suvestinę (pranešimas pridedamas, 5 priedas).
7. SVARSTYTA Klaipėdos miesto ir Klaipėdos regiono integruotų teritorijų vystymo
programų ataskaitų pristatymas.
Pranešėja Asta Česnauskienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyr. specialistė Tarybai pristatė Klaipėdos miesto ir Klaipėdos regiono
integruotų teritorijų vystymo programų ataskaitas (pranešimas pridedamas, 6 priedas).
8.1. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos atstovų delegavimo į Interreg
V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinį programavimo komitetą.
Pranešėja Dalia Makuškienė Tarybai pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte
pateiktą informaciją.
NUTARTA. Į 2021–2027 metų Interreg VI-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną
programos jungtinį programavimo komitetą deleguoti Skuodo rajono savivaldybės merą Petrą
Pušinską (pagrindiniu nariu) bei Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“
atstovę Agnę Zabrynaitę (pakaitiniu nariu).
Pritarė 21 Tarybos narys.
8.2. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos atstovų delegavimo į Interreg
V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinį programavimo
komitetą.
Pranešėja Dalia Makuškienė Tarybai pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte
pateiktą informaciją.
NUTARTA. Į 2021–2027 metų Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per
sieną programos Jungtinį programavimo komitetą deleguoti Klaipėdos universiteto Viešojo
administravimo ir politikos mokslų katedros vedėją doc. Dr. Jaroslav Dvorak (pagrindiniu nariu)
bei Šilutės rajono savivaldybės merą Vytautą Laurinaitį (pakaitiniu nariu).
Pritarė 21 Tarybos narys.
9. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos regiono 2014–2020 metų plėtros plano pakeitimo.
Pranešėja Dalia Makuškienė Tarybai pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte
pateiktą informaciją.
NUTARTA:
1. 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“.
2. Pagal priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ nesuplanuotą ES fondų lėšų sumą
(159.571,79 Eur) planuoti tokiu būdu: 100.000,00 Eur numatyti Neringos savivaldybės
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įgyvendinamo projekto „Neringos savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio gerinimas“ papildomam
finansavimui, likusią ES fondų lėšų sumą (59.571,79 Eur) numatyti Palangos m. savivaldybės
administracijos naujam projektui „Želdynų ir želdinių Palangos miesto savivaldybės teritorijoje
inventorizavimo ir tvarkymo plano 2020 – 2030 metams parengimas“.
Pritarė 21 Tarybos narys.
10. SVARSTYTA. Dėl priemonės ,,Darnaus judumo priemonių diegimas“ regiono
projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėjas Remigijus Buožius, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyr. specialistas Tarybai pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte
pateiktą informaciją.
NUTARTA. Priimti sprendimą „Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2018 m. spalio 31
d. sprendimo Nr. 51/3S-51 ,,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-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ iš
ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašo
patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pritarė 21 Tarybos narys.
11. SVARSTYTA. Dėl priemonės ,,Vietinių kelių vystymas“ regiono projektų sąrašo
pakeitimo.
Pranešėjas Remigijus Buožius Tarybai pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte
pateiktą informaciją.
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“.
Pritarė 21 Tarybos narys.
12. SVARSTYTA. Dėl priemonės ,,Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“
regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėjas Remigijus Buožius Tarybai pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte
pateiktą informaciją.
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“.
Pritarė 21 Tarybos narys.
Protokolo rengimo metu šio darbotvarkės klausimo aiškinamajame rašte Remigijus
Buožius pastebėjo techninę klaidą, todėl Tarybos priimtas sprendimas, suderinus su Tarybos
pirmininku, nebuvo teikiamas pasirašyti Tarybos pirmininkui. Darbotvarkės 12 klausimas
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pakartotinai pateiktas Tarybai svarstyti 2020 m. kovo 5 - 12 dienomis vykdomos Tarybos
sprendimų priėmimo rašytinės procedūros būdu metu.
13. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo
vietovėse“ Klaipėdos regiono rezervinio projektų sąrašo patvirtinimo.
Pranešėja Dalia Makuškienė Tarybai pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte
pateiktą informaciją.
NUTARTA. Priimti sprendimą „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Klaipėdos regiono
rezervinio projektų sąrašo patvirtinimo“.
Pritarė 21 Tarybos narys.
14. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ Klaipėdos
regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja Asta Česnauskienė Tarybai pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte
pateiktą informaciją.
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“.
Pritarė 21 Tarybos narys.
Kiti klausimai.
15. SVARSTYTA. Dėl greitosios medicininės pagalbos stočių apjungimo.
Pranešėjas Petras Pušinskas, Skuodo rajono savivaldybės meras Tarybai pristatė
informaciją, kad LR Sveikatos apsaugos ministerija ruošia dokumentų paketą dėl greitosios
medicinos pagalbos (toliau – GMP) stočių konsolidavimo Respublikoje arba pagal regionus.
Iškilus Skuodo rajono problemai, buvo kreiptasi ir į Klaipėdos GMP, ir buvo kalbėta su Kretingos
rajono meru. Petras Pušinskas iškėlė klausimą - gal visos regiono savivaldybės imtųsi iniciatyvos
ir padarytų pilotinį projektą – apjungti visų regiono GMP stočių veiklą. Petro Pušinsko turimomis
žiniomis, Klaipėda jau dabar aptarnauja Palangą.
Vytautas Grubliauskas pastebėjo, kad norint planuoti pilotinį projektą, turėtų būti atlikta
kaštų-naudos analizė ar parengta galimybių studija. Taip pat pasiūlė išsiaiškinti LR Sveikatos
apsaugos ministerijos nuomonę šiuo klausimu. Petras Pušinskas informavo, kad artimiausiu metu
planuoja šiuo klausimu kalbėti su LR Sveikatos ir apsaugos ministru.

16. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių
įgyvendinimo plano pakeitimo projekto derinimo.
Pranešėja Asta Česnauskienė Tarybai pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte
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pateiktą informaciją.
NUTARTA. Nepritarti Tarybos nario Jaroslav Dvorak pateiktam siūlymui teisės akto
pakeitimo projektui ir nepriimti sprendimo „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo
priemonių įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m.
liepos 2 d. įsakymu Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo
priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų taisyklių
patvirtinimo“, pakeitimo projekto derinimo“.
Pritarė 21 Tarybos narys.

Posėdžio pirmininkas,
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
pirmininkas

Vytautas Grubliauskas

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

Asta Česnauskienė
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