KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2015 m. birželio 29 d. Nr. 51/3P-6
Klaipėda
Posėdis įvyko 2015 m. birželio 10 d., 11.00 val. Posėdžio vieta: Kurhauzas, grafų
Tiškevičių al. 1, Palanga.
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 Klaipėdos regiono plėtros tarybos darbą reglamentuojančių teisės aktų.
2.
Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos pirmininko ir jo pavaduotojo rinkimų.
3.
Dėl pritarimo Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano strategijai. Informacija
apie plano projekto rengimo eigą.
4.
Dėl darbo grupės sudėties tvirtinimo Klaipėdos regiono plėtros tarybos kompetencijai
priskirtų klausimų nagrinėjimui.
5.
Dėl Klaipėdos regiono ir Klaipėdos miesto 2014-2020 metų integruotų teritorijų
vystymo programų rengimo eigos.
6.
Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo mažųjų miestų, miestelių ir kaimų (nuo 1 iki 6 tūkst.
gyv.) grupėje.
7.
Dėl siūlomų kriterijų priemonės „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo
infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimui.
8.
Dėl Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų priemonių įgyvendinimo plano
projekto derinimo.
9.
Dėl Aplinkos ministerijos administruojamos priemonės „Geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ finansavimo
sąlygų aprašo projekto derinimo.
10. Dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamos priemonės „Socialinio
būsto fondo plėtra“ finansavimo sąlygų aprašo projekto derinimo.
11. Dėl Klaipėdos regiono projektų sąrašų 2007-2010 metų laikotarpiui ir 20112013 metų laikotarpiui pagal priemonę „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų
energijos vartojimo efektyvumą“ tikslinimo.
Klaipėdos regiono plėtros tarybos narius pasveikino bei įžanginį žodį tarė Lietuvos
Respublikos Vyriausybės skirtas atstovas Vytautas Rinkevičius.
Tarybos narius taip pat pasveikino Palangos miesto savivaldybės meras Šarūnas Vaitkus.
Posėdyje
dalyvavo
ir
pasisakė
Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
viceministras Julius Morkūnas. Viceministras trumpai apžvelgė regioninės plėtros raidą Klaipėdos
regione ir Lietuvoje 2014-2020 metų laikotarpiu bei rengiamas Klaipėdos regiono ir Klaipėdos
miesto integruotų teritorijų vystymo programas.
1. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos darbą reglamentuojančių
teisės aktų.
Pranešėja – Asta Raugalienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vedėja.
A. Raugalienė pristatė regiono plėtros tarybos funkcijas, pagrindinius regiono plėtros
tarybos nuostatų bei darbo reglamento aspektus, pagrindinius regionų plėtros tarybų veiklą

reglamentuojančius teisės aktus. Skyriaus vedėja informavo, kad tarybos nariams buvo parengta
atmintinė, kurioje pateikta informacija apie regiono plėtros tarybos įgaliojimus, regiono plėtros
tarybos funkcijas, Klaipėdos regiono plėtros tarybos sekretoriato funkcijas, regiono plėtros tarybos
įgaliojimus sudarant ir tvirtinant siūlomų finansuoti projektų sąrašus. A. Raugalienė priminė, kad
visi Klaipėdos regiono plėtros tarybos priimti sprendimai bei kita informacija skelbiama Regioninės
plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt.
2.

SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos pirmininko ir jo pavaduotojo

rinkimų.
V. Rinkevičius pakvietė siūlyti Klaipėdos regiono plėtros tarybos pirmininko ir jo
pavaduotojo kandidatūras.
V. Dačkauskas Klaipėdos rajono savivaldybės delegacijos vardu pasiūlė Klaipėdos regiono
plėtros tarybos pirmininku išrinkti Klaipėdos miesto savivaldybės merą V. Grubliauską.
Atsižvelgiant į tai, kad buvo pasiūlytas vienas kandidatas, V. Rinkevičius pasiūlė
pirmininką išrinkti atviru balsavimu. V. Rinkevičius pakvietė pasisakyti V. Grubliauską.
V. Grubliauskas sutiko tapti tarybos pirmininku.
V. Rinkevičius pakvietė siūlyti Klaipėdos regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojo
kandidatūras.
Š. Vaitkus pasiūlė pirmininko pavaduotoju išrinkti Klaipėdos rajono savivaldybės
merą V. Dačkauską.
J. Mažeika pasiūlė V. Grubliauskui siūlyti pirmininko pavaduotojo kandidatūrą.
V. Grubliauskas sutiko su siūlymu tarybos pirmininko pavaduotoju išrinkti Klaipėdos
rajono savivaldybės merą V. Dačkauską.
V. Dačkauskas sutiko tapti tarybos pirmininko pavaduotoju.
V. Rinkevičius pakvietė balsuoti už pasiūlytas tarybos pirmininko ir pirmininko
pavaduotojo kandidatūras.
NUTARTA:
1. Klaipėdos regiono plėtros tarybos pirmininku išrinkti Klaipėdos miesto savivaldybės
merą Vytautą Grubliauską.
2. Klaipėdos regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotoju išrinkti Klaipėdos rajono
savivaldybės merą Vaclovą Dačkauską.
Balsavo. Už – 16 tarybos narių.
V. Rinkevičius pirmininkavimą perdavė V. Grubliauskui.
V. Grubliauskas padėkojo už išreikštą pasitikėjimą bei palinkėjo visiems sėkmingo darbo
bei geranoriškų kompromisų. Tarybos pirmininkas kitu klausimu pasisakyti pakvietė A. Raugalienę.
3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano
strategijai. Informacija apie plano projekto rengimo eigą.
Pranešėja – Asta Raugalienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vedėja.
A. Raugalienė priminė, kad Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano projektas
pradėtas rengti 2011 metais. Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano strategija tarybos
nariams jau buvo pristatyta, tačiau vadovaujantis atnaujinta regionų plėtros planų rengimo metodika
ji buvo atnaujinta. A. Raugalienė pristatė pagrindines rengiamo regiono plėtros plano dalis, taip pat
akcentavo atnaujintą strategiją, kurioje liko du prioritetai - tvarus ir integralus ekonominis augimas
(tikslai - sumažinti regiono savivaldybių išsivystymo disproporcijas, užtikrinti tolygią ir tvarią
regiono plėtrą; pagerinti sąlygas regiono ekonominiam augimui ir integralumui) bei aukšta
gyvenimo kokybė (tikslai - pagerinti viešąjį valdymą savivaldybėse; pagerinti viešųjų paslaugų
kokybę ir didinti jų prieinamumą visuomenei). Pristačiusi atnaujintą strategiją skyriaus vedėja
pasiūlė pritarti jai.
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A. Raugalienė taip pat pristatė regiono plėtros plano priemonių plano lenteles. Skyriaus
vedėja priminė, kad tol, kol nėra aiškūs visi asignavimai, užbaigti priemonių plano lentelės
galimybės nėra. Šiuo metu savivaldybės teikia informaciją apie siūlomus projektus. Apibendrinus
gautus duomenis bus organizuojamas darbo grupės susitikimas. A. Raugalienė taip pat pristatė
plano įgyvendinimo stebėsenos - efekto vertinimo kriterijų bei rezultato vertinimo kriterijų lenteles
bei lentelę, kurioje pateikiami duomenys apie vertinimo kriterijų reikšmių apskaičiavimo metodus,
dalyvaujančias institucijas ir duomenų šaltinius. A. Raugalienė akcentavo, kad informacijos kol kas
trūksta, todėl lentelių užbaigti galimybės nėra.
V. Pozingis paklausė, ar savivaldybės, ar ministerijos nepateikė reikiamų duomenų.
A. Raugalienė atsakė, kad ne visos ministerijos kol kas yra pateikusios informaciją.
Ministerijos teikdamos informaciją apie preliminarius asignavimus nurodo, kad tiksli ES lėšų suma
bus nurodyta priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašuose.
V. Pozingis išsakė poziciją, kad reikėtų paraginti ministerijas teikti informaciją, mat atėjus
laikui įgyvendinti projektus savivaldybės bus pradėtos skubinti laiku įsisavinti ES lėšas.
V. Grubliauskas pasidžiaugė, kad posėdyje dalyvaujantys Vidaus reikalų ministerijos
atstovai girdi aktualijas ir kad išsakyti nuogąstavimai be papildomo raginimo pasieks reikiamas
institucijas.
A. Šulcas taip pat akcentavo, kad labai ilgai trunka integruotų teritorijų vystymo programų
projektų derinimo procedūros, trūksta informacijos, konkretumo, atsakymų, taip pat galbūt
komunikacijos. Šiais dalykais skundžiasi specialistai. Nėra aiški programų derinimo galutinė
baigtis. A. Šulcas akcentavo, kad kalbantis politikams viskas yra aišku, tačiau, kai techniniai
klausimai pasiekia specialistus, atsiranda daug neaiškumo. Jaučiama tarsi ne viskas tinkamai
sustyguota.
V. Grubliauskas neabejojo, kad panaši problematika yra visuose regionuose, todėl
papildomų užklausimų rengti nėra būtinybės. Anot tarybos pirmininko reikia tikėtis, kad reikiama
informacija pasieks reikiamas ausis.
Pastabų rengiamam plėtros plano priemonių planui bei įgyvendinimo stebėsenai
nepateikta.
NUTARTA. Pritarti Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano strategijai.
Balsavo. Už – 16 tarybos narių.
4. SVARSTYTA. Dėl darbo grupės sudėties tvirtinimo Klaipėdos regiono plėtros
tarybos kompetencijai priskirtų klausimų nagrinėjimui.
Pranešėja – Asta Raugalienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vedėja.
A. Raugalienė pristatė parengtą sprendimo „Dėl darbo grupės sudėties tvirtinimo
Klaipėdos regiono plėtros tarybos kompetencijai priskirtų klausimų nagrinėjimui“ projektą ir
pasiūlė jam pritarti.
V. Grubliauskas informavo, kad į darbo grupę buvo deleguoti šie asmenys - Neringos
savivaldybės administracijos Verslo ir strateginės plėtros skyriaus vedėja Jelena Andriejauskienė,
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Projektų skyriaus Projektų atrankos ir analizės
poskyrio vedėja Jurgita Dumbauskaitė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Planavimo ir
plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Asta Jagelavičienė, Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Raimonda Kučinskaitė,
Kretingos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas
Darius Martinkus, Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vedėja
Ramunė Olšauskaitė Urbonienė, Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas Kazys Viršilas.
A. Raugalienė informavo, kad darbo grupė sprendimu įgaliojama nagrinėti regioninės
plėtros įstatymu regionų plėtros tarybų kompetencijai priskirtus klausimus ir teikti dėl jų išvadas
Klaipėdos regiono plėtros tarybai.

3

Tarybos pirmininkas pasiūlė pritarti sprendimo projektui bei išreiškė norą, kad ši grupė būtų
aktyviai veikianti ir teikiant aktualią informaciją regiono plėtros tarybai.
NUTARTA. Priimti Klaipėdos regiono plėtros tarybos sprendimą „Dėl darbo grupės
Klaipėdos regiono plėtros tarybos kompetencijai priskirtų klausimų nagrinėjimui sudėties
patvirtinimo“.
Balsavo. Už – 16 tarybos narių.
5. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos regiono ir Klaipėdos miesto 2014-2020 metų integruotų
teritorijų vystymo programų rengimo eigos.
Pranešėjai:
Darius Urbonas, UAB „Ademo grupė“ finansų analitikas (2014-2020 metų Klaipėdos
regiono integruotų teritorijų vystymo programos projektas pridedamas, 2 priedas).
Petras Pušinskas, Skuodo rajono savivaldybės meras (2014-2020 metų Klaipėdos regiono
integruotų teritorijų vystymo programos projektas pridedamas, 2 priedas).
Alina Velykienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotoja (pranešimas pridedamas, 3 priedas).
D. Urbonas informavo, kad Šilutės integruotos teritorijos vystymo programos projektas yra
Klaipėdos regiono integruotos teritorijos vystymo programos dalis. Šis dokumentas buvo pradėtas
rengti 2014 m. lapkričio mėn. Pateikus visuomenei svarstymui projektas buvo patikslintas ir
pateiktas Vidaus reikalų ministerijai derinimui. Pagal gautas pastabas projektas buvo patikslintas ir
pakartotinai pateiktas visuomenei viešam svarstymui. Šiuo metu vyksta programos projekto
derinimo su ministerijomis procedūros. Programą sudaro įvadas, esama situacijos analizė,
programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai, priemonės bei veiksmų planas.
Anot pranešėjo, jų rengtos programos dalies pagrindinis tikslas - didinti užimtųjų skaičių Šilutės
mieste, formuojant patrauklią aplinką investicijoms ir gyventojams. Tikslui pasiekti suformuluoti
tokie uždaviniai - sudaryti sąlygas SVV plėtrai Šilutės mieste, kuriant naujus ir stiprinant esamus
traukos centrus bei kompleksiškai tvarkyti ir plėtoti tikslinę teritoriją, didinant Šilutės miesto
patrauklumą vietos gyventojams. Lėšų poreikis veiksmų planui įgyvendinti siekia 13,6 mln. Eur, iš
kurių 6,9 mln. Eur sudaro ES paramos lėšos.
P. Pušinskas trumpai pristatė Skuodo rajono savivaldybės rengtą Klaipėdos regiono
integruotos teritorijos vystymo programos dalį. Tikslas - Skuodo rajonas – vieta kokybiškam
užimtumui ir gyvenimui. Uždaviniai - laisvalaikio praleidimo galimybių padidinimas Skuodo
rajone; kokybiškų darbo vietų Skuodo rajono gyventojams užtikrinimas. Programoje numatyti tokie
veiksmai: „Žydų kvartalo“ rekonstrukcija: dangos ir apšvietimo sistemos modernizavimas; Skuodo
rajono savivaldybės laisvalaikio komplekso (Vytauto g. 14A, Skuodo m.) plėtra; Buvusios rusų
stačiatikių Šv. Aleksandro cerkvės pastato Skuodo mieste rekonstrukcija ir įveiklinimas kultūros bei
turizmo reikmėms; Turgaus aikštės sutvarkymas: dangos ir apšvietimo sistemos modernizavimas,
prekybos paviljonų statyba; Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos mokomosios bazės
gerinimas mokyklos moksleiviams ir suaugusiems.
A. Velykienė pristatė Klaipėdos miesto 2014-2020 metų integruotų teritorijų vystymo
programos projektą. 2012 m. vasario-kovo mėn. Klaipėdos miesto savivaldybė atsirinko 4
problemines miesto teritorijas bei įvertino jas pagal pasirinktus kriterijus. Problemine teritorija
pasirinktas kvartalas tarp Taikos pr., Bangų g., Komunarų g., Šilutės pl., Paryžiaus Komunos g.
2013 m. rugpjūčio mėn. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu buvo pritarta pasirinktos
tikslinės ir susietos teritorijos riboms. 2013-2014 metais buvo atliekama aplinkos analizė,
nustatomos Klaipėdos miesto 2014-2020 metų integruotos teritorijos vystymo programos
prioritetinės kryptys, tikslai, uždaviniai, rengiamas priemonių sąrašas. 2014 m. liepos 11 d. Vidaus
reikalų ministerija patvirtino Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo
gaires. Atsižvelgiant į patvirtintas programos rengimo gaires, derinimo metu gautas ministerijų
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pastabas rengiamos programos projektas buvo tikslinamas. Programos projektas buvo nuolat
viešinamas Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje, taip pat informacija apie programos
rengimą platinta per žiniasklaidos priemones, organizuojami susitikimai su gyventojais,
atsiklausiama nuomonės. 2015 m. balandžio 3 d. įvyko viešas programos projekto pristatymas
visuomenei, su teritorija susijusiems verslo subjektams. 2015 m. balandžio 14 d. Klaipėdos miesto
savivaldybės taryba programos projektui pritarė. 2015 m. balandžio 22 d. programa buvo pateikta
Vidaus reikalų ministerijai galutiniam suderinimui ir tvirtinimui. Programos tikslas - didinti
teritorijos patrauklumą gyventojams. Uždaviniai - sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi ir užimtumo
didinimui tikslinėje teritorijoje; mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą; sukurti saugią ir
patrauklią aplinką gyventojams. A. Velykienė trumpai pristatė svarbiausius planuojamus
įgyvendinti projektus. Lėšų poreikis siekia šiek tiek daugiau nei 160 mln. Eur. Pranešėja informavo,
kad artimiausiu metu teritorijos ribos bus patikslintos.
J. Mažeika paklausė, ar prie minėtų sumų buvo priskaičiuotos tos lėšos, kurios būtų
planuojamos gauti regioninės atrankos būdu.
A. Velykienė atsakė, kad regionų projektų sąrašuose bus dalis priemonių, kurios bus
finansuotos iš tikslinės integruotos teritorijos programos lėšų. A. Velykienė patvirtino, kad
savivaldybė yra įsiskaičiavusi lėšas. Visos Klaipėdos miesto ambicijos nebus patenkintos, todėl
rengdama ilgalaikį plėtros planą nusimato ir savo prisidėjimą. Didelę lėšų dalį sudaro namų
renovacijai reikalingos lėšos.
J. Mažeika pateikė klausimą vidaus reikalų viceministrui. Meras priminė, kad trys
savivaldybės gauna ES paramą kaip tikslinės integruotos teritorijos ir taip pat dalyvauja asignavimų
pagal regionines priemones planavime. Meras paklausė, ar toms savivaldybėms galios tie patys
kriterijai, kuriuos nustatys Klaipėdos regiono plėtros taryba ir taikys visoms savivaldybėms
planuojant ES lėšas pagal regionines priemones. Ar projektų, įtrauktų į integruotų teritorijų
vystymo programas, įgyvendinimui reikalingos lėšos bus automatiškai išskaičiuotos iš regionui
skirtos ES lėšų sumos.
J. Morkūnas perdavė žodį Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento
Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyr. specialistui A. Valickui.
A. Valickas akcentavo, kad tam, kad tikslinė parama būtų tinkama, vadovaujantis ES
reglamentais, būtina rodyti bendrą strategiją. Didelę dalį projektų Klaipėdos miesto integruotos
teritorijos vystymo programoje sudaro valstybiniai projektai, dėl kurių yra deramasi su
ministerijomis. Prieš tvirtinant Klaipėdos regiono ir Klaipėdos miesto integruotų teritorijų vystymo
programas Vidaus reikalų ministerijoje, Klaipėdos regiono plėtros taryba turės pateikti išvadas dėl
šių programų – t. y. kad regiono plėtros taryba sutinka su šiuo sprendimu ir sutinka įsitraukti šiuos
projektus į regiono plėtros planą. Susitarti dėl tam tikrų planavimo principų bei kriterijų yra
Klaipėdos regiono plėtros tarybos teisė ir pareiga. A. Valickas taip pat priminė apie tikslinę paramą
gyvenviečių grupei nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų. Didieji miestai buvo pasirinkti tikslingai. Anot
A. Valicko, didžiųjų miestų savivaldybės daugeliu atvejų sprendžia ne tik savo problemas.
D. Jasaitis pasikartojo, kad kurortiniai miestai taip pat sprendžia ne tik savo, bet ir visos
Lietuvos žmonių problemas. Anot mero, kurortiniams miestams skiriama ES parama itin maža.
Merui kilo klausimas, kodėl kurortiniai miestai nėra strategiškai išskiriami.
Š. Vaitkus priminė, kad ES parama 2014-2020 metų laikotarpiui yra užaugusi tris kartus.
Tiek ekonomine, tiek Lietuvos turizmo prasme Palangos ir Neringos kurortai yra itin svarbūs
Klaipėdos regionui. Palanga ir Neringa nėra priskiriama nei tikslinėms, nei probleminėms
teritorijoms. Š. Vaitkus pritarė, kad kurortams ES lėšų skiriama labai mažai. Meras paklausė, kas
lėmė, kad buvo nustatyti tokie kriterijai, pagal kuriuos ES parama kurortiniams miestams yra tokia
maža.
J. Morkūnas pabrėžė, kad regioninė parama nėra miestų biudžetų pinigai. Reikiamos
sumos turėtų būti skiriamos į kurortinių miestų biudžetus. Kalbame apie ES paramą, kuri skiriama
tam tikriems dalykams. Praėjusiu programavimo laikotarpiu turizmui skiriamos ES paramos lėšos
buvo ženkliai didesnės. Antrą kartą tam pačiam dalykui ES paramos lėšos nėra skiriamos.
D. Jasaitis atsakė, kad biudžetais kurortinės savivaldybės nesiskundžia.
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Š. Vaitkus akcentavo, kad jeigu tai yra regioninio planavimo lėšos, jos turėtų būti
paskirstytos taip, kad visoms savivaldybėms tai būtų priimtina.
J. Mažeika apibendrino diskusijas ir akcentavo, kad tokiu atveju rajoninės savivaldybės
apskritai lieka išskirtos. Anot mero, visos savivaldybės turi tam tikrų pretenzijų.
V. Laurinaitis akcentavo, kad vienaip ar kitaip ne visi regionai yra vienodai patrauklūs.
Tam ir yra ES parama, kad tą patrauklumą, tą kokybę pakelti ir suvienodinti.
Anot, A. Šulco, visi turi tam tikrų nuoskaudų.
V. Dačkauskas priminė, kad regiono plėtros taryba svarstys klausimus, kuriuos išsprendus
disproporcijos turėtų būti išlygintos.
V. Grubliauskas akcentavo, kad klestintys kurortai yra viso regiono turtas, tai yra trauka į
visą Klaipėdos regioną. Jeigu ieškosime kompromiso, jis bus surastas.
6. SVARSTYTA. Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo mažųjų miestų, miestelių ir
kaimų (nuo 1 iki 6 tūkst. gyv.) grupėje.
Pranešėja – Asta Raugalienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vedėja.
A. Raugalienė priminė, kad Klaipėdos regiono plėtros taryba 2014 metų gruodžio 19 d.
sprendimu patvirtino tikslinių teritorijų išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios
mažuosius miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus)
kriterijus. Pranešėja informavo, kad 2015 m. gegužės 25 d. buvo gautas priemonės „Tikslinių
teritorijų išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo
vietoves (nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus)“ projektų finansavimo sąlygų
aprašo projektas. Projekte nurodomas mažesnis regionui skiriamas ES lėšų limitas, nei buvo
žinomas anksčiau. Taip pat projekte nurodyti nauji reikalavimai dėl mažiausių investicijų į tikslines
teritorijas, nurodant, kad investicijos miesteliams, kurie nebuvo gavę ES lėšų 2007-2013 metų
laikotarpiu, turi būti ne mažesnės nei 725 tūkst. Eur, o miesteliams, gavusiems ES lėšų 20072013 metų laikotarpiu, turi būti skiriama ne mažiau kaip 290 tūkst. Eur. Pranešėja informavo, kad iš
devynių regiono miestelių, atitinkančių kriterijus, trys miesteliai – Švėkšna, Žemaičių Naumiestis ir
Kūlupėnai – nebuvo gavę ES lėšų 2007-2013 metų laikotarpiu, todėl šiems miesteliams turėtų būti
skiriama po 725 tūkst. Eur. Likusi suma, darbo grupės nuomone, turėtų būti skiriama likusiems
miesteliams, t. y. vidutiniškai po 683,7 tūkst. Eur. Jei taryba pritaria tokiems lėšų paskirstymo
kriterijams, tarybos prašoma priimti sprendimą dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš gyvenamųjų
vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų,
išskyrus savivaldybių centrus), tvirtinimo.
J. Mažeika paklausė, kodėl Klaipėdos regionui buvo sumažintos ES lėšos pagal minimą
priemonę. Meras akcentavo, kad Klaipėdos regionui numatoma skirti 821 tūkst. Eur mažiau, negu
buvo planuota anksčiau. Meras atkreipė dėmesį, kad Alytaus regionui ES lėšos buvo padidintos ir
paklausė, kodėl taip atsitiko. Anot mero, tokių keitimų neturėtų būti.
A. Valickas atsakė, kad lėšų perskaičiavimas buvo atliktas, nes buvo įtrauktos ne visos
gyvenamosios vietovės. Alytaus regione nebuvo suskaičiuotos dvi gyvenamosios vietovės. Tai
buvo techninė korekcija. Pastaruoju metu lėšos buvo nežymiai sumažintos proporcingai visai
Lietuvai dėl vieno geopolitinio - tautinių mažumų integravimo tikslo. Atlikus skaičiavimus ne
pilnas milijonas Eur buvo perskirstytas Vilniaus regionui, todėl tai labai nežymiai pasijuto ir
kitiems regionams.
V. Laurinaitis sutiko su J. Mažeika ir atkreipė dėmesį, kad Klaipėdos regione taip pat
gyvena tautinės mažumos. Sumos, kurios buvo pateiktos 2014 m. rugsėjo ar spalio mėn. turėtų būti
išlaikytos tos pačios.
Anot A. Valicko, savivaldybės nuo praėjusių metų rugsėjo mėn. turi tuos pačius skaičius,
kurie neturėtų žymiai koreguotis. Lėšų padidinti galimybės nėra, nes pinigų suma yra fiksuota.
Atlikti pakeitimus buvo stengiamasi maksimaliai maža apimtimi.
V. Grubliauskas paklausė, ar kitiems regionams taip pat buvo sumažintos lėšos.
A. Valickas atsakė, kad lėšos buvo sumažintos proporcingai visai Lietuvai.
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J. Morkūnas akcentavo, kad kalbama apie Vilniaus rajone, o ne Vilniaus mieste esančias
tautines mažumas.
J. Mažeika paklausė tarybos narių, ar kas matė sumažintus skaičius. Meras akcentavo, kad
šiandien pirmą kartą mato sumažintus skaičius.
V. Laurinaitis pasiūlė tarybos vardu kreiptis į Vidaus reikalų ministeriją siūlant sumažinti
ES lėšas mažesniu procentu, negu buvo sumažinta. Iškėlė klausimą, kodėl apsirikus kitam regionui,
ES lėšos yra paimamos iš Klaipėdos regiono.
V. Pozingis suabejojo, ar skirstant ES lėšas regionams buvo laikomasi tų pačių principų.
V. Grubliauskas pasiūlė pritarti išsakytai pozicijai dėl kreipimosi į Vidaus reikalų
ministeriją. Bus gautas atsakymas, kuriame bus atsakyta į rūpimus klausimus.
Š. Vaitkus išsakė klausimus, kodėl Palangos kurortas nėra probleminė teritorija, o
Druskininkai gauna dideles lėšas.
V. Grubliauskas pasiūlė grįžti prie svarstomo klausimo ir pritarti sprendimo projektui, tuo
pačiu parengiant Klaipėdos regiono plėtros tarybos užklausimą dėl išsakytų abejonių. Vertinant
gautą atsakymą darbus tęsti toliau. Žinoma įvertinti pradžioje, ar įmanoma ką nors pakeisti. Tarybos
pirmininkas pasiūlė eiti nuosekliai.
J. Morkūnas priminė, kad Klaipėdos regiono plėtros taryba yra gavusi visus dokumentus,
kuriuose pateikiama informacija apie tai, kokios ministerijos, kokius asignavimus skyrė, kokie buvo
paskirstymo kriterijai bei principai skirstant lėšas regionams. Viceministras sutiko su tarybos
pirmininku išreikšdamas abejones, kiek tai pasikeis. Ne Vidaus reikalų ministerija, o visos
ministerijos skirstė ES lėšas.
V. Rinkevičius priminė, kad buvo gauta Kultūros ministerijos informacija, kur parašyta,
kad projektai bus atrenkami regioninio planavimo būdu, tačiau lėšos jau yra suskirstytos pagal
projektus. Todėl kyla klausimas, koks yra regiono plėtros tarybos vaidmuo.
V. Grubliauskas sutiko, kad neaiškumo yra pakankamai daug. Tarybos pirmininkas
paklausė tarybos narių, ar galima pritarti sprendimo projektui ir neatidėliojant tarybos vardu rašto
rengimui išdėstant jame visus neaiškius klausimus ir problematiką.
Tarybos nariai pritarė tarybos pirmininko siūlymams.
NUTARTA. Priimti Klaipėdos regiono plėtros tarybos sprendimą „Dėl tikslinių teritorijų,
išskirtų iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki
6 tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus), tvirtinimo“.
Balsavo. Už – 16 tarybos narių.
7. SVARSTYTA. Dėl siūlomų kriterijų priemonės „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo
surinkimo infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimui.
Pranešėja – Asta Raugalienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vedėja (informacija pridedama, 4 priedas).
A. Raugalienė informavo, kad gavus priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą, paaiškėjo, kad regionui yra
skiriamas didesnis ES lėšų limitas. Aprašo projekte nurodoma, kad Klaipėdos regionui planuojama
skirti 500 tūkst. Eur daugiau, negu buvo nurodoma anksčiau. Skyriaus vedėja akcentavo, kad dėl
lėšų poreikio įgyvendinant šią priemonę buvo apklaustos visos regiono savivaldybės. Gavus
savivaldybių atsakymus, paaiškėjo, kad yra viršijamas regionui skirtas limitas. Atsižvelgiant į tai,
buvo kreiptasi į Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrą bei gautos rekomendacijos. Aplinkos
ministerija lėšas regionui skyrė pagal du kriterijus - gyventojų skaičių ir sukauptų mišrių
komunalinių atliekų kiekį 2013 metų liepos 1 d. duomenimis. Darbo grupė siūlo taikyti tuos pačius
kriterijus naudojant 2014 metų liepos 1 d. duomenis. A. Raugalienė atkreipė dėmesį, kad tarybos
nariams yra išdalinta medžiaga, kurioje pateikiama informacija apie regionui bei regiono
savivaldybėms anksčiau planuotą skirti bei padidintą ES lėšų sumą. Lentelėje pateikiama
informacija, kurioje nurodytos savivaldybėms siūlomos skirti ES lėšų sumos. Skyriaus vedėja
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pasiūlė pritarti darbo grupės siūlomiems kriterijams bei paragino savivaldybes, kurios ketina
įgyvendinti projektus kartu su Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centru, kreiptis į regiono atliekų
tvarkymo centrą dėl partnerystės sutarties bei projekto kofinansavimo sąlygų aptarimo.
V. Grubliauskas priminė, kad svarstomus kriterijus aptarė, išgrynino bei siūlo savivaldybių
ir Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro specialistai. Šiai dienai yra siūlomi du kriterijai,
kuriems siūloma pritarti.
A. Raugalienė priminė, kad siūlomus kriterijus taikė Aplinkos ministerija. Darbo grupė
siūlo tuos pačius kriterijus, tik naudoti naujesnius, t. y. 2014 metų liepos 1 d. statistinius duomenis.
D. Jasaitis suabejojo siūlomais kriterijais, nes juos taikant Neringos savivaldybei reikia
prisidėti keturis kartus daugiau, negu planuojama gauti ES lėšų suma.
V. Grubliauskas priminė, kad Neringos savivaldybės atstovai turi teisę nepritarti
siūlomiems kriterijams bei pasiūlė balsuoti pritariant/nepritariant siūlomiems kriterijams.
V. Dačkauskas paklausė visų, jeigu nepritarsime, kokia bus išeitis. Jeigu nepritariame,
reikia kažką siūlyti. Meras pasiūlė ieškoti kompromiso galbūt atidedant klausimo svarstymą. Buvo
pateiktas klausimas, ar galima atidėti klausimo svarstymą.
A. Raugalienė akcentavo, kad nepritarus kriterijams bus prarastas laikas. Juolab, kad
siekiant įgyvendinti projektus reikia ruoštis jiems ir rengtis įvairius dokumentus.
A. Šulcas pasiūlė pritarti kriterijams, nes laike esame labai apriboti. Jeigu nebus pritarta
kriterijams, nebus galimybės diskutuoti.
Š. Vaitkus priminė, kad kriterijai yra apsvarstyti darbo grupėje.
A. Raugalienė priminė, kad laukiama savivaldybių pastabų Klaipėdos regiono 2014-2020
metų plėtros plano priemonių plano dalies 2 lentelei. Gavus duomenis darbo grupėje bus
išdiskutuota, kur ir koks poreikis yra.
A. Šulcas pasiūlė pritarti kriterijams. Jeigu darbo grupė pamatys, kad juos reikia tikslinti,
taryba pakeis sprendimą.
V. Laurinaitis pritarė A. Šulco siūlymui.
V. Grubliauskas pasiūlė nutarti, kuriam terminui klausimas atidedamas ir kas per tą laiką
planuojama padaryti.
V. Dačkauskas pasiūlė sprendimą atidėti dviem savaitėms. Per tą laiką susirinkus darbo
grupės nariams bei politikams bus ieškoma kompromiso.
V. Laurinaitis pasiūlė balsuoti – pritarti kriterijams arba atidėti klausimo svarstymą.
V. Grubliauskas pasiūlė balsuoti. Pritarimas siūlomiems kriterijams – už, klausimo
atidėjimas 2 savaitėms, diskusija ir sprendimo priėmimas taikant rašytinę procedūrą – prieš.
NUTARTA. Pritarti kriterijams:
1. gyventojų skaičius (2014 m. liepos 1 d. duomenimis);
2. sukauptų mišrių komunalinių atliekų kiekis (2014 m. liepos 1 d. duomenimis).
Balsavo: už – 8 tarybos nariai, prieš – 8 tarybos nariai. Tarybos pirmininkas balsavo už.
8. SVARSTYTA. Dėl Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų priemonių
įgyvendinimo plano projekto derinimo.
Pranešėja – Asta Česnauskienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyr. specialistė.
A. Česnauskienė priminė, kad buvo gautas bei tarybos nariams persiųstas derinimui
Vidaus reikalų ministerijos raštas dėl Švietimo ir mokslo ministerijos parengto planuojamų
įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų regioninių
priemonių „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ ir „Neformaliojo švietimo infrastruktūros
tobulinimas“ įgyvendinimo plano projektas. Atsižvelgiant į tai, kad pastabų nebuvo, parengtu
atsakymo projektu siūloma pateiktam projektui pritarti.
NUTARTA. Pritarti Klaipėdos regiono plėtros tarybos rašto „Dėl Švietimo ir mokslo
ministerijos administruojamų priemonių įgyvendinimo plano projekto derinimo“ projektui.
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Balsavo. Už – 16 tarybos narių.
9. SVARSTYTA. Dėl Aplinkos ministerijos administruojamos priemonės „Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“
finansavimo sąlygų aprašo projekto derinimo.
Pranešėja – Dalia Makuškienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyr. specialistė.
D. Makuškienė informavo, kad tarybos nariams derinimui buvo išsiųstas LR Aplinkos
ministerijos parengtas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
priemonės „Geriamojo vandens tiekimo it nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių
valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 projektas. Atsakymo projektas
buvo parengtas pagal gautas pastabas bei pasiūlymus. Klaipėdos regiono plėtros tarybos atsakymo
projekte dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto derinimo siūloma: iki 48 mėn. prailginti
projekto įgyvendinimo trukmę, iš jų 24 mėn. laikotarpį numatant gyventojų būstų prijungimui prie
naujai pastatytų tinklų, kaip tai numatyta aplinkos ministro patvirtintame Nacionalinių stebėsenos
rodiklių skaičiavimo apraše; aprašo projekto 38 punktą papildyti nuostata, apibrėžiančia paramos
intensyvumą, kuris bus taikomas tuo atveju, kai tiesiant naujus geriamojo vandentiekio ir nuotekų
surinkimo tinklus gyvenamosiose vietovėse, kuriose gyvena 200-2000 gyventojų, jei šios
gyvenvietės naujai tiesiamus tinklus numatoma prijungti prie gyvenamosios vietovės, kuriose
gyvena virš 2000 gyventojų; iš dalies pakeisti aprašo 43.1 punkto paskutinį sakinį ir jį išdėstyti taip:
„Jei atlikta alternatyvų analizė neatitinka infrastruktūros plėtros plano, tuomet pareiškėjas turi
pateikti pagrindimą ir per 2 mėn. po projekto įtraukimo į regioninį projektų sąrašą iniciuoti
infrastruktūros plėtros plano pakeitimą.“; aprašą papildyti nuostata, numatančia galimybę tuo
atveju, kai viešasis vandens tiekėjas veiklą vykdo kelių savivaldybių teritorijoje ir ši vandens
tiekimo įmonė yra vienintelė galima pareiškėja ir projekto vykdytoja tų savivaldybių teritorijoje,
lėšas, skirtas toms savivaldybėms, leisti naudoti bendrai, atsižvelgiant į visos teritorijos, kurioje
veiklą vykdo viešasis vandens tiekėjas, spręstinų vandentvarkos problemų prioritetus, neskirstant
investicijų į dalis, skirtas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcijai bei
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų naujai statybai, vandens gerinimo įrenginių
ir nuotekų valymo įrenginių naujai statybai ir (arba) rekonstrukcija; taip pat taryba siūlo
maksimaliai pratęsti aprašo projekto 45 punkte numatytą 6 mėnesių terminą paraiškai pateikti, nes
įvykdyti paraiškų pateikimui keliamus reikalavimus, susijusius su viešaisiais pirkimais ir
projektavimu, praktiškai nėra įmanoma per nurodytą terminą; patikslinti 43 punkte pateiktą
informaciją: vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d.
įsakymu Nr.1V-893 patvirtinto iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų
regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 5 punktu, projektinius pasiūlymus teikia ne galimi
pareiškėjai, bet savivaldybių institucijos. Projektiniai pasiūlymai yra teikiami regiono plėtros
tarybai. Regiono plėtros taryba taip pat siūlo patikslinti kai kurių aprašo punktų formuluotes.
NUTARTA. Pritarti Klaipėdos regiono plėtros tarybos rašto „Dėl Aplinkos ministerijos
parengto projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto derinimo“ projektui.
Balsavo. Už – 16 tarybos narių.
10. SVARSTYTA. Dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamos
priemonės „Socialinio būsto fondo plėtra“ finansavimo sąlygų aprašo projekto derinimo.
Pranešėja – Viktorija Šniolienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyr. specialistė.
V. Šniolienė priminė, kad buvo gautas bei tarybos nariams derinimui išsiųstas Vidaus
reikalų ministerijos raštas dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengto 2014-2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Socialinio būsto fondo plėtra“
projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto derinimo. V. Šniolienė pristatė tarybos atsakymo
Vidaus reikalų ministerijai projektą, kuris buvo parengtas atsižvelgiant į gautas pastabas.
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Atsižvelgiant į dokumentų, kurie turi būti parengti teikiant projektinius pasiūlymus regiono plėtros
tarybos sekretoriatui ir projektų paraiškas įgyvendinančiai institucijai, apimtis bei jų parengimo
trukmę, Klaipėdos regiono plėtros taryba siūlo pratęsti Aprašo projekto 17 punkte numatytą
paraiškų pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminą, taip pat Aprašo projekto 34 punkte
numatytą projektinių pasiūlymų pateikimo regiono plėtros tarybos sekretoriatui terminą.
A. Velykienė paklausė apie projektinių apsiūlymų pateikimo termino pratęsimą.
V. Šniolienė atsakė, kad prašomas pratęsti projektinių pasiūlymų pateikimo terminas
nenurodomas. Aptarus šį klausimą su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais paaiškėjo,
kad terminas aprašo projekte buvo nustatytas ilgesnis, nei planuota anksčiau. Atsižvelgiant į tai,
raštu prašoma terminą pratęsti kiek įmanoma daugiau pagal esamas galimybes.
A. Velykienė akcentavo, kad dar vienas labai svarbus klausimas - projekto įgyvendinimo
trukmė. Klaipėdos miesto savivaldybė planuoja statyti du pastatus, todėl siūlytų, kad projekto
įgyvendinimo trukmė būtų iki 48 mėn.
V. Šniolienė atsakė, kad šiuo klausimu taip pat buvo kalbėta su ministerijos atstovais, kuri
minėjo, kad įgyvendinant projektus svarbiausia pasiekti apraše numatytus tarpinius rodiklius.
NUTARTA. Pritarti Klaipėdos regiono plėtros tarybos rašto „Dėl Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos administruojamos priemonės „Socialinio būsto fondo plėtra“ finansavimo sąlygų
aprašo projekto derinimo“ projektui.
Balsavo. Už – 16 tarybos narių.
11. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos regiono projektų sąrašo 2011-2013 metų laikotarpiui
pagal priemonę „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo
efektyvumą“ tikslinimo.
Pranešėja – Asta Raugalienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vedėja.
A. Raugalienė pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma Klaipėdos regiono plėtros
tarybai tikslinti Klaipėdos regiono projektų sąrašus 2007-2010 metų laikotarpiui bei 20112013 metų laikotarpiui pagal priemonę „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinat jų
energijos vartojimo efektyvumą“.
NUTARTA. Priimti Klaipėdos regiono plėtros tarybos sprendimą „Dėl Klaipėdos regiono
plėtros tarybos 2010 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 6.1-59-(18.4) „Dėl 2007-2013 metų
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų
atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ Klaipėdos regiono projektų
sąrašo 2011-2013 metų laikotarpiui patvirtinimo“ pakeitimo“.
Balsavo. Už – 16 tarybos narių.
J. Mažeika paklausė, ar būtų galima į sekančio posėdžio darbotvarkę įtraukti klausimą dėl
ES lėšų skirstymo pagal priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“.
A. Raugalienė atsakė, kad projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas pagal šią
priemonę nėra gautas, todėl galimybės diskutuoti apie galimas remiamas veiklas, trukmes ir kitus
reikalavimus kol kas nėra galimybės.
A. Valickas atsakė, kad tinkamos išlaidos yra visos, kurios buvo patirtos nuo 2014 m.
sausio 1 d. Projektą galima įgyvendinti dabar, o visos lėšos bus grąžinamos iš struktūrinių fondų.
Projektų finansavimo sąlygų aprašas yra paskutiniame rengimo etape. Reikia žinoti, ar tikrai
projektą savivaldybė įgyvendins ir tik tada ieškoti finansavimo šaltinių. Idėjas projektams galima
pradėti planuotis jau dabar, turint informaciją, kuri pateikiama veiksmų programoje,
tarpinstituciniame veiklos plane. Neturėdama nė vieno projektų finansavimo sąlygų aprašo
Klaipėdos miesto savivaldybė yra pasirengusi visą programą. Nėra jokių kliūčių priimti sprendimus
dėl asignavimų paskirstymo principų, projektų atrankos.
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J. Mažeika akcentavo, kad savivaldybei reikalingas garantas, kad regiono plėtros taryba
reikiamas lėšas paskirs. Tuomet savivaldybė gali pradėti vykdyti projektą iš savų lėšų.
A. Valickas pabrėžė, kad projektų finansavimo sąlygų aprašo nebuvimas neužkerta kelio
sprendimų priėmimui dėl projektų planavimo.
V. Grubliauskas apibendrino, kad sekančiam plėtros tarybos posėdžiui sprendimas
svarstomu klausimu gali būti parengtas.
J. Morkūnas pasiūlė opius tarybai klausimus spręsti neatidėliojant artimiausio tarybos
posėdžio metu.
V. Grubliauskas pasiūlė klausimus dėl projektų planavimo, asignavimų paskirstymo ir pan.
visų pirma spręsti savivaldybių specialistų lygmenyje ir tai daryti artimiausiu metu.
Kiti klausimai:
12. SVARSTYTA. Regioninė politika, įgyvendinant 2014–2020 m. ES fondų investicijų
veiksmų programą.
Pranešėjas – Andrius Valickas (pranešimas pridedamas, 5 priedas).
V. Pozingis paklausė apie ES lėšų skyrimą 2014-2020 m. programavimo laikotarpiu.
A. Valickas atsakė, kad Klaipėdos regionui minimu laikotarpiu numatoma skirti apie 110120 mln. Eur. Praėjusiu laikotarpiu buvo skirta šiek tiek daugiau negu 50 mln. Eur.
J. Morkūnas akcentavo, kad didiesiems miestams ES lėšos skiriamos privalomai. Tai yra
ES prioritetas, todėl Klaipėdos miestui skiriama ES lėšų suma yra didesnė negu kitiems miestams ir
savivaldybėms.
V. Grubliauskas padėkojo už darbą ir baigdamas tarybos posėdį pasiūlė apsispręsti dėl kito
Klaipėdos regiono plėtros tarybos posėdžio vietos ir galimo laiko. Laikas bus derinamas su tarybos
sekretoriatu. Pasiūlius Klaipėdos rajono savivaldybę, šiam siūlymui vienbalsiai buvo pritarta.

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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