KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2016 m. spalio 25 d. Nr. 51/3P-15
Klaipėda
Posėdis įvyko 2016 m. rugsėjo 26 d., 14.00 val. Posėdžio vieta: Klaipėdos miesto rotušė,
Danės g. 17, Klaipėda, posėdžių salė (112 kab.).
Posėdžio pirmininkas: Klaipėdos miesto savivaldybės meras, Klaipėdos regiono plėtros
tarybos pirmininkas Vytautas Grubliauskas.
Posėdžio sekretorė: Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Klaipėdos apskrities skyriaus vyr. specialistė Viktorija Šniolienė.
Dalyvavo: (dalyvių sąrašas pridedamas, 1 priedas; vadovaujantis Klaipėdos regiono plėtros
tarybos darbo reglamento 10 punktu, posėdis laikomas teisėtu, kvorumas yra).
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DARBOTVARKĖ:
Dėl Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano tikslinimo.
Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir
turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų
bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašo sudarymo.
Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto
„Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonės Nr. 07.1.1CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų
bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Dėl Susisiekimo ministerijos priemonių „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“
bei „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ planavimo.
Pranešimas „Naujos galimybės savivaldos institucijų veiklos tobulinimui: „Lieknosios
vyriausybės“ metodologija ir jos taikymo Lietuvoje rezultatai.

Klaipėdos regiono plėtros tarybos narius pasveikino bei įžanginį žodį tarė Klaipėdos
miesto savivaldybės meras, Klaipėdos regiono plėtros tarybos pirmininkas Vytautas
Grubliauskas.
1. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano tikslinimo.
Pranešėja - Asta Česnauskienė, RPD prie VRM Klaipėdos apskrities skyriaus vyriausioji
specialistė.
Specialistė pristatė, kad atsižvelgiant į Šilutės raj. savivaldybės administracijos 2016 m.
rugsėjo 22 d. raštą „Dėl Klaipėdos regiono plėtros plano patikslinimo“, sprendimo projektu
priemonėje 1.1.1.2 „Kompleksiškai atnaujinti Šilutės miesto viešąją infrastruktūrą“ yra tikslinami
projektų 1.1.1.2.2 „Šilutės H. Šojaus dvaro parko teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas
rekreacijai“, 1.1.1.2.3 „Šilutės miesto Lietuvininkų g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų
erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves“,
1.1.2.4 „Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros (kartu panaudojant Šilutės miesto stadiono
infrastruktūrą) sutvarkymas, sukuriant sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams“,
1.1.2.5 „Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Šilutės mieste, tarp Parko g.,
Lietuvininkų g. ir Liepų g., kompleksinis sutvarkymas“ ir 1.1.2.6 „Šilutės kultūros ir pramogų
centro ir bibliotekos pastato, esančio Tilžės g. 12, pritaikymas bendruomenės poreikiams“ etapai

(įtraukimo į sąrašą, paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai, finansavimo sutarties
sudarymo terminai).
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 - 11 tarybos narių.
2. SVARSTYTA, Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių
turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ iš ES struktūrinių fondų
lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašo sudarymo.
Pranešėja - Viktorija Šniolienė, RPD prie VRM Klaipėdos apskrities skyriaus vyriausioji
specialistė.
Specialistė priminė, kad 2016 m. gegužės 16 d., buvo paskelbtas kvietimas teikti
projektinius pasiūlymus Klaipėdos regiono projektų sąrašui pagal Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių
turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ (toliau – Priemonė)
sudaryti. Klaipėdos regionui pagal Priemonę yra skiriama 933.220,00 Eur ES fondų lėšų suma.
Specialistė informavo, kad buvo gautas ir įvertintas Kretingos rajono savivaldybės
administracijos projektinis pasiūlymas „Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir
pritaikymas neįgaliųjų poreikiams Kretingos rajono ir Palangos miesto savivaldybėse“. Atlikus
pateikto patikslinto projektinio pasiūlymo vertinimą nustatyta, kad projektinis pasiūlymas atitinka
visus keliamus reikalavimus ir gali būti siūlomas įrašyti į Klaipėdos regiono projektų sąrašą pagal
minimą priemonę. Specialistė taip pat priminė, kad regionų projektų sąrašų projektai turi būti
sudaromi atsižvelgiant į Projektų finansavimo sąlygų apraše suplanuotas ES struktūrinių fondų
lėšas, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys ir kurios kasmet turi būti pripažintos
deklaruotinomis Europos Komisijai, ir regionams nustatytas siektinas tarpines ir galutines
stebėsenos rodiklių reikšmes. Šiems reikalavimams įvertinti buvo parengtas ir tarybos nariams
pateiktas „Regiono plėtros tarybos sprendimų priėmimui dėl regiono projektų sąrašų sudarymo
keliamų reikalavimų tenkinimo vertinimas“. V. Šniolienė informavo, kad regiono plėtros taryba,
laikydamasi skaidrumo ir lygiateisiškumo principų, gali iš anksto raštu įgyvendinančiajai
institucijai pritarti arba nepritarti papildomam projektų finansavimui ar įgyvendinant projektą
sutaupytų lėšų panaudojimui.
NUTARTA:
1. Priimti sprendimą „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-R-821
„Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“
iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašo
sudarymo“.
Balsavo. Už - 11 tarybos narių.
2. Pritarti siūlymui iš anksto raštu įgyvendinančiajai institucijai įgyvendinant regiono
projektus pagal priemonę „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų
informacinės infrastruktūros plėtra“ pritarti sutaupytų lėšų panaudojimui ir dėl siūlymo iš anksto
raštu įgyvendinančiajai institucijai įgyvendinant regiono projektus pagal priemonę „Savivaldybes
jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ pritarti
papildomam regiono projektų finansavimui.
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Balsavo. Už - 11 tarybos narių.
3. SVARSTYTA. 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-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų
siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja - Viktorija Šniolienė, RPD prie VRM Klaipėdos apskrities skyriaus vyriausioji
specialistė.
V. Šniolienė priminė, kad 2015 m. gruodžio 18 d. buvo paskelbtas kvietimas teikti
projektinius pasiūlymus Klaipėdos regiono projektų sąrašui pagal Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje
skatinimas“ priemonę 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtrasudaryti.
Klaipėdos regionui pagal priemonę yra skiriama 23.227.525,00 Eur ES fondų lėšų suma. 2016 m.
liepos 25 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė projektinį pasiūlymą „Danės
upės krantinių rekonstrukcija palei Danę (nuo Biržos tilto), skatinant verslumą (turizmą,
smulkiąją žvejybą ir pan.), ir prieigų sutvarkymas (Danės skveras su fontanais) (dangų keitimas,
sutvarkymas ir t.t.)“. Atlikus pateikto patikslinto projektinių pasiūlymo vertinimą nustatyta, kad
projektinis pasiūlymas atitinka visus keliamus reikalavimus ir projektas gali būti siūlomas įrašyti
į Klaipėdos regiono projektų sąrašą Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-31. Specialistė akcentavo, kad
Klaipėdos regiono plėtros tarybai teikiamas sprendimo projektas, kuriuo į regiono projektų sąrašą
įrašomas naujas projektas „Danės upės krantinių rekonstrukcija palei Danę (nuo Biržos tilto),
skatinant verslumą (turizmą, smulkiąją žvejybą ir pan.), ir prieigų sutvarkymas (Danės skveras su
fontanais) (dangų keitimas, sutvarkymas ir t.t.)“.
NUTARTA. Priimti sprendimą „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-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ iš ES
struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Balsavo. Už - 11 tarybos narių.
4. SVARSTYTA. Dėl susisiekimo ministerijos priemonių „Pėsčiųjų ir dviračių takų
rekonstrukcija ir plėtra“ bei „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko
atnaujinimas“ planavimo.
Pranešėja - Asta Raugalienė, RPD prie VRM Klaipėdos apskrities skyriaus vedėja.
A. Raugalienė informavo, kad 2016 m. liepos 28 d. LR Susisiekimo ministro įsakymu
Nr. 3-265 (1.5E) buvo patvirtintas priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų
rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas. Kvietimas teikti projektinius
pasiūlymus regiono projektų sąrašui sudaryti buvo paskelbtas 2016 m. rugpjūčio 9 d. Kvietimo
terminas – iki 2016m. spalio 17 d. Priemonės tikslas – pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų
susisiekimo sąlygas, siekiant padidinti gyventojų mobilumą ir prisidėti prie aplinkos taršos
mažinimo. Pagal priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašą remiama veikla – pėsčiųjų ir
dviračių takų ir dviračių juostų tiesimas ir rekonstrukcija. Pagal priemonės projektų finansavimo
sąlygų aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 8 688 601 Eur. Klaipėdos regionui
skiriama suma 912.979,00 Eur. Projektų finansavimo sąlygų aprašo 8 p. nurodo, kad iš projektų
finansavimo sąlygų aprašo 7 p. nurodytos sumos (iki 8.688.601,00 (aštuonių milijonų šešių šimtų
aštuoniasdešimt aštuonių tūkstančių šešių šimtų vieno) euro 521.316,00 (penki šimtai dvidešimt
vienas tūkstantis trys šimtai šešiolika) eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų (toliau –
veiklos lėšų rezervas) galės būti skirta projektams finansuoti tik Lietuvos Respublikos
Vyriausybei patvirtinus Veiksmų programos priedo pakeitimą, kuriuo veiklos lėšų rezervas bus
skirtas Veiksmų programos 4 prioritetui įgyvendinti. Pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo

3

14 p., Klaipėdos regiono projektų sąrašui sudaryti iki 2016 metų IV ketvirčio skiriama
858.200,26 Eur suma. Visam regionui skirtam limitui (912.979.00 Eur) sąrašas turi būti
sudarytas 2017 m. IV ketvirtį.
Regiono plėtros tarybos nariams buvo pateikti penki projektų atrankos kriterijai.
6 tarybos nariai pasisakė už kriterijų „Pagal gyventojų skaičių atėmus sumą, įrašytą Klaipėdos
miesto ITI programoje“, 5 tarybos nariai pasisakė už kriterijų „50 tūkst. eurų kiekvienai
savivaldybei plius suma proporcinga gyventojų skaičiui“.
Nei vienam iš variantų nesurinkus reikiamo balsų skaičiaus, nei vienam iš kriterijų
nepritarta.
A. Raugalienė informavo, kad priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo
viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto
24.2 punkte numatytas reikalavimas, kad regiono plėtros taryba turi pasirinkti perkančiąją
organizaciją atlikti viešuosius pirkimus. Pranešėja pristatė parengtą tarybos sprendimo projektą
„Dėl viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių
išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonę „Vietinio
susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas““.
NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo
įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4
prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo
skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonę „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių
parko atnaujinimas“.
Balsavo. Už - 11 tarybos narių.
5. Pranešimas „Naujos galimybės savivaldos institucijų veiklos tobulinimui:
„Lieknosios vyriausybės“ metodologija ir jos taikymo Lietuvoje rezultatai.
Pranešėjas - Dr. Modestas Gelbūda, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos ir ISM
Vadybos ir ekonomikos universiteto atstovas.
Pranešėja - Viktorija Rūkštelė, SODRA veiklos planavimo ir pokyčių valdymo skyriaus
vedėja.
Pranešėjas - Vidas Petraitis, „Lieknosios Vyriausybės“ metodologijos diegimo vadovas.
Dr. M. Gelbūda pristatė metodologijos rengimo tikslą, pasaulinės praktikos pavyzdžius
bei kokių rezultatų galima pasiekti gyvendinant veiklas pagal „Lieknosios vyriausybės“ (toliau LEAN) metodologiją. Pranešėjas pabrėžė, kad viešajame sektoriuje yra daug galimybių
efektyvinti veiklą ir ženkliai pagerinti paslaugų kokybę su esamais ištekliais. Įdiegus „Lieknosios
Vyriausybės“ principus ir gerąją užsienio patirtį, pagerėja viešojo sektoriaus darbuotojų
kompetencija, motyvacija ir įsitraukimas, taupomi riboti ištekliai, gerinama piliečių aptarnavimo
kokybė ir emocinė darbo aplinka. Neretai darbuotojai daug laiko yra gaišta veiksmams, kurie
nekuria vertės ir neduoda naudos paslaugos gavėjui. „Lean“ principų diegimas padeda to išvengti,
todėl ši vadybos metodologija yra plačiai taikoma viešajame sektoriuje daugelyje pažangių šalių
(JAV, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Švedijoje), kai kuriose jų jau apie 20 metų.
V. Rūkštelė pristatė konkrečius pavyzdžius, kokios problemos buvo sprendžiamosios
jos atstovaujamoje organizacijoje ir kokie rezultatai buvo pasiekti, pateikė konkrečius
pavyzdžius, kaip įgyvendinant naują vadybos sistemą, sutrumpėjo gyventojų aptarnavimo laikas,
kaip sutaupyti ištekliai buvo nukreipti naujai deleguotų funkcijų įgyvendimui, kaip įstaigos
darbuotojai aktyviai dalyvauja metodikos taikyme, teikia tobulinimo idėjas, kokias veiklas ir kaip
galima gerinti. SODRA yra patenkinta metodologijos teikiama nauda, tęsia ir plečia jos taikymą
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bei dalinasi savo patirtimi su kitomis viešojo sektoriaus organizacijomis.
V. Petraitis papasakojo, kaip metodika buvo taikoma verslo įmonėse, kaip „Lean“
vadybos sistema versle naudojant mažesnius išteklius sukuria didesnę vertę klientui, kaip
tinkamai valdyti metodologijos diegimo projektus. Nuolatinis tobulėjimas ir nereikalingų veiklų
šalinimas – du pagrindiniai principai, nusakantys šios sistemos esmę. Anot eksperto, tikslams
pasiekti reikalingos dvi pagrindinės savybės – drąsa pripažinti trūkumus ir kuklumas, netvirtinant,
kad viskas jūsų veikloje yra tobula.
Pranešėjai atsakė į tarybos narių klausimus.

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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