KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2018 m. birželio 1 d. Nr. 51/3P- 9
Klaipėda
Posėdis įvyko 2018 m. gegužės 23 d., 15 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 Asta Raugalienė.
Dalyvavo: (dalyvių sąrašas pridedamas, 1 priedas; vadovaujantis Klaipėdos regiono plėtros tarybos
darbo reglamento 10 punktu, posėdis laikomas teisėtu, kvorumas yra).
Klaipėdos regiono plėtros narius pasveikino Klaipėdos miesto savivaldybės meras, Klaipėdos
Regiono plėtros tarybos pirmininkas Vytautas Grubliauskas.
DARBOTVARKĖ:
1.Dėl jaunimo finansinio švietimo (pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymo) projekto
„Nepamiršk parašiuto“ pristatymo.
2. Dėl regioninės svarbos projekto tikslinimo.
3. Dėl Klaipėdos miesto ir regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 2017 m.
4. Dėl pasirengimo regiono priemonės 08.1.3-CPVA-R-609 ,,Pirminės asmens sveikatos priežiūros
veiklos efektyvumo didinimas“ įgyvendinimui.
5. Dėl priemonės 04.5.1-TID-R-516 ,,Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų
sąrašo pakeitimo.
6. Dėl priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ Klaipėdos
regiono projektų sąrašo pakeitimo.
7. Dėl priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ Klaipėdos regiono projektų sąrašo
pakeitimo.
8. Dėl priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra,
įmonių valdymo tobulinimas“ Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo.
9. Dėl priemonės „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ Klaipėdos regiono projektų sąrašo
pakeitimo.
1. SVARSTYTA. Jaunimo finansinio švietimo (pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymo)
projekto „Nepamiršk parašiuto“ pristatymas.
Pranešėjas - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Komunikacijos skyriaus patarėjas Donatas Jankauskas, pristatė „Sodros“ įgyvendinamą
jaunimo finansinio švietimo, pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymo projektą „Nepamiršk
parašiuto“. Šio projekto tikslas – supažindinti jaunus žmones, prieš pradedant darbą, su socialinio draudimo
sistema Lietuvoje. 2015 metais atliktas tyrimas 72 šalyse parodė, kad jaunimas neturi finansinio raštingumo.
Todėl siekiama šalia švietimo reformų didinti jaunimo finansinį raštingumą, kad jaunuoliai laiku sužinotų
bei įvertintų neoficialaus darbo pavojus, pasidomėtų socialinėmis garantijomis.
Pilotinis projektas buvo išbandytas Utenos ir Alytaus apskrityse. Projekte dalyvauti panoro 64
gimnazijos iš 13 savivaldybių. „Sodros“ darbuotojai, kaip savanoriai , vyko į gimnazijas pristatyti projektą,
gimnazijų mokytojai taip pat įsitraukė į šį projektą. Jaunuoliai buvo supažindinti, ką reiškia dirbti šešėlyje
arba nelegaliai, kaip susikurti socialinį saugumą.
Parengta metodinė medžiaga
nemokamai atiduodama mokytojams, jaunimo reikalų
koordinatoriams, taip pat perduoti smulkūs prizai iš projekto parnerių. Gruodžio mėnesio apklausa parodė,
kad projektas reikalingas. Gauta nemažai pasiūlymų, ką reikėtų daryti kitaip. Šiemet turime planų daugiau.

Prašysime savivaldybių pagalbos. Sumaketuota nauja medžiaga, akcentuojant savarankiško darbo
galimybes, medžiagą tobulinsime ir toliau. Kvietimai išsiųsti visoms savivaldybėms. „Sodros“ atstovai,
susisieks su kiekvienos savivaldybės švietimo skyriumi. Kai savivaldybė užsiregistruoja dalyvauti projekte,
mokytojai gauna visą metodinę medžiagą. Rugsėjo mėnesį visose gimnazijose atsiras gražūs kvietimai
kuriais kviečiama dalyvauti projekte. Nuo spalio mėnesio kiekvieną sutartą mėnesio dieną iki pavasario
vyks „Proto kovos“, galutinė kova bus gegužės mėnesį.
Pranešėjas pakvietė regiono savivaldybes bendradarbiauti, įgyvendinant projektą „Nepamiršk
parašiuto“, paprašė paklausti, ar visose gimnazijose gauti kvietimai, informavo, kad visuose regionuose bus
mokymai mokytojams savanoriams. (Pranešimas pridedamas, 2 priedas).
2. SVARSTYTA. Dėl regioninės svarbos projekto tikslinimo.
Pranešėjas Marius Adomaitis, UAB „Klaipėdos aerouostas“ direktorius, pristatė tarybai informaciją,
kas šiuo metu vyksta su projektu, pripažintu regioninės svarbos projektu. Prieš pusmetį buvo gautas
regioninės svarbos projekto statusas. Labai gaila, kad teko iškelti pagrindinę gamyklą į Akmenę, kadangi
nepavyko iškelti iš sklypo oro navigacijos švyturio. Dabar projektas vykdomas Akmenėje, gamykla turėtų
pradėti veikti 2020 metais. Tačiau neatsisakoma planų investuoti ir šiame sklype, tačiau keičiasi planuojama
veikla. Regiono plėtros tarybai buvo pateiktas prašymas dėl projekto pakeitimo, taip pat buvo prašoma į
partnerius įtraukti AB „LITGRID“, tačiau klausimas jau išsisprendė, dabar išlieka aerouosto veikla, bus
modernizuota oro uosto urbanistika, planuojama pastatyti automatizacijos sistemų gamyklą, metalo
konstrukcijų gamyklą, logistikos centrą, degalinę, jau investuota 200 tūkst. Eur. į 55 MW elektros kabelio
statybą. Iki metų pabaigos bus investuota 20 mln. Eur., šiuo metu jau investuota 400 tūkst. Eur.
Posėdžio pirmininkas paklausė, ar projektas išlieka regioninės svarbos, pasikeitus projekto kalibrui dėl
minėtų aplinkybių. Pranešėjas atsakė, kad projektas išlieka svarbiu, nes numatoma ne mažiau kaip 90 mln.
Eurų investicijų, eksportas sieks 60 mln. Eurų per metus.
Tarybos narys Šilutės rajono savivaldybės meras V. Laurinaitis suabejojo, ar projektas išlieka
regioninės svarbos projektu. Meras išsakė savo nuomonę, kad Taryba patvirtino projektą, o dabar paaiškėja,
kad gamykla atsiranda Akmenėje, investicijos nuo 200 mln. sumažėja iki 90 mln., pagrindinė gamyba
vyksta Akmenėje, paklausė pranešėjo „Ar manote, kad gavę regioninės svarbos projekto statusą galite
daryti kaip norite? Taryba neinformuota apie pasikeitusias projekto veiklas. Gal reikėtų naikinti tą statusą?“
Posėdžio pirmininkas pastebėjo, kad patikslintas projektas būtų vertinamas kaip naujas projektas su
90 mln. Eurų investicijomis.
Tarybos narys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirtas atstovas V. Krolis paklausė, ar yra
pasirašyta bent viena sutartis dėl paminėtų darbų vykdymo. Pranešėjas atsakė, kad baigiama derinti sutartis
su AB „LITGRID“, vyksta projektų derinimas, pasirašyta sutartis su ESO dėl dujų įvedimo. Pirmiausiai
reikia įrengti infrastruktūrą, kad galėtų vykti kiti darbai.
Tarybos narys Šilutės rajono savivaldybės meras V. Laurinaitis replikavo, kad Taryba patvirtino
projektą, o dabar paaiškėja, kad gamykla atsiranda Akmenėje, tarybai buvo pateiktas planas, parengta
programa, taryba pritarė, kad Klaipėdos rajone būtų statoma gamykla, o dabar viskas keičiasi ir atrodo, kad
gavus regioninės reikšmės projekto statusą, galima daryti ką nori.
Posėdžio pirmininkas paklausė, ar iš anksto buvo žinomos aplinkybės, turėsiančios įtaką projekto
eigai. Pranešėjas apsakė, kad aplinkybės nebuvo žinomos, buvo investuota 200 tūkst. eurų. ir buvo tikimasi,
kad po pusės metų bus galima oro navigacijos švyturį iškelti. Buvo ruošiami projektai, studijos, galimybės,
tikimasi, kad iki kitų metų pavasario pavyks iškelti į kitą vietą.
Posėdžio pirmininkas paklausė „Kas vyks po to, kai švyturys bus iškeltas, ar nesikeis orientyrai
pasaulio navigaciniuose žemėlapiuose. Kas bus tada, kai teritorija bus tokia, kaip jūs norėjote, ar gamykla
bus sugrąžinta iš Akmenės?“.
Pranešėjas atsake, kad švyturys bus perkeltas į kitą sklypo pakraštį, pakilimo takas bus perkeltas į
sklypo viršų ir bus atlaisvinta teritorija investicijoms. Paaiškėjus, kad medienos klasteris turi pateikti
produktą iki 2020 metų, buvo pasiskaičiuota, kad gamyklos pastatyti nesuspėsime ir investicijos buvo
perkeltos į Akmenę.
Tarybos narys V. Laurinaitis pakomentavo, kad buvo galima perkelti gamyklą į Kretingos, Skuodo ar
kitą regiono savivaldybę. Pranešėjas atsakė, kad investicijoms reikalingas 50-60 hektarų sklypas ir
Klaipėdos regione tokio sklypo nerado.
Tarybos narys J. Mažeika pasiūlė, kad jei sprendimas nėra labai skubus, pasikeitus aplinkybėms, kol
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projekto rengėjai nepatikslins projekto veiklų, atidėti projekto svarstymą.
Tarybos narys V. Giedraitis paklausė, ar perkėlus švyturį, teritorija išliks patraukli kitiems
investuotojams. Pranešėjas atsakė, kad švyturio perkėlimas netrukdys plėtoti verslo.
Tarybos pirmininkas pastebėjo, kad išklausyta informacija bei aplinkybės, lėmusios projekto
pasikeitimą. Pasiūlė projekto nagrinėjimą bei sprendimo priėmimą atidėti kitam tarybos posėdžiui.
NUTARTA. Išsamiai svarstyti klausimą „Dėl regioninės svarbos projekto tikslinimo“ sekančiame
tarybos posėdyje.
3. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos miesto ir regiono integruotos teritorijų vystymo programos
įgyvendinimo 2017 m.
Pranešėja – Dalia Makuškienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos apskrities
skyriaus vedėja, regiono plėtros tarybos nariams pristatė, kaip buvo įgyvendinamos Klaipėdos regione
vykdomos integruotų teritorijų vystymo programos, pastebėjo, kad situacijos analizės pokyčių neįvyko,
2017 metais neatsirado naujų teritorijų vystymui svarbių veiksnių. Pranešėja pakomentavo programos
stebėsenos rodiklius bei programos veiksmų plano įgyvendinimą. Pranešimas pridedamas, 3 priedas.
4. SVARSTYTA. Dėl pasirengimo regiono priemonės 08.1.3-CPVA-R-609 ,,Pirminės asmens sveikatos
priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ įgyvendinimui.
Pranešėjas – Remigijus Buožius, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos apskrities
skyriaus vyriausiasis specialistas, pristatė priemonės 08.1.3-CPVA-R-609 ,,Pirminės asmens sveikatos
priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ tikslą, galimus pareiškėjus, galimas priemonės veiklas, pristatė,
kiek lėšų yra skiriama Klaipėdos regionui, pristatė kelis variantus, kaip galėtų būti planuojamas lėšų
paskirstymas regiono savivaldybėms. Lėšos galėtų būti planuojamos proporcingai nuo prisirašiusiųjų
(draustųjų) 2017-09-30 d. duomenimis prie PASPĮ asmenų skaičiaus plius fiksuotoji dalis (7 000 Eur) arba
nuo prisirašiusiųjų (draustųjų) 2017-09-30 d. duomenimis prie PASPĮ asmenų skaičiaus plius fiksuotoji
dalis (5 000 Eur).
Tarybos nariai diskutavo, kuris lėšų planavimo variantas priimtiniausias.
Dalia Makuškienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos apskrities skyriaus vedėja,
priminė tarybos nariams, kad projektiniai pasiūlymai turi būti pateikti iki birželio 4 dienos, o regiono
projektų sąrašas šiai priemonei turi būti sudarytas iki šių metų liepos.
NUTARTA. Pritarti lėšų planavimui proporcingai nuo prisirašiusiųjų (draustųjų) 2017-09-30 d.
duomenimis prie PASPĮ asmenų skaičiaus plius fiksuotoji dalis (7 000 Eur).
5. SVARSTYTA. Dėl priemonės 04.5.1-TID-R-516 ,,Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“
projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėjas – Remigijus Buožius, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos apskrities
skyriaus vyriausiasis specialistas, pristatė tarybos nariams, kad atsižvelgiant į Skuodo rajono savivaldybės
administracijos 2018 m. balandžio 25 d. raštą Nr. (4.1.15)-R2-765 „Dėl Klaipėdos regiono projektų sąrašo
tikslinimo“, projektas ,,Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Skuode nuo Šatrijos g. iki sodų bendrijos
,,Statybininkas“ ir Skuodo miesto parke“ išbraukiamas iš priemonės 04.5.1-TID-R-516 ,,Pėsčiųjų ir dviračių
takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų sąrašo 04.5.1-TID-R-516-31. 2018 m. balandžio 4 d. įvertintas
Palangos miesto savivaldybės administracijos projektinis pasiūlymas „Pėsčiųjų ir dviračių takų
rekonstrukcija ir plėtra Bangų g. Palangoje“. Vertinimo metu nustatyta, kad šis projektas atitinka visus
projektiniams pasiūlymams keliamus reikalavimus ir projektas siūlomas įrašyti į regiono projektų sąrašą
Nr. 04.5.1-TID-R-516-31.
Pranešėjas paprašė Tarybos narių išreikšti savo poziciją dėl teikiamo sprendimo projekto.
NUTARTA. Priimti sprendimą „Dėl priemonės 04.5.1-TID-R-516 ,,Pėsčiųjų ir dviračių takų
rekonstrukcija ir plėtra“ projektų sąrašo pakeitimo“.
Balsavo. Už – 14 tarybos narių.
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6. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“
Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja – Asta Česnauskienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos apskrities
skyriaus vyriausioji specialistė informavo tarybą, kad siūlomu sprendimo projektu į regiono projektų sąrašą
įtraukiamas Klaipėdos m. savivaldybės administracijos projektinis pasiūlymas „Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos mieste“. Vertinimo metu nustatyta, kad šis
projektas atitinka visus projektiniams pasiūlymams keliamus reikalavimus ir yra siūlomas įrašyti į regiono
projektų sąrašą Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-31.
Pranešėja paprašė Tarybos narių išreikšti savo poziciją dėl teikiamo sprendimo projekto.
NUTARTA. Priimti sprendimą „Dėl priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
prieinamumo didinimas“ Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo“.
Balsavo. Už – 14 tarybos narių.
7. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ Klaipėdos regiono projektų
sąrašo pakeitimo.
Pranešėja – Asta Česnauskienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos apskrities
skyriaus vyriausioji specialistė informavo tarybą, kad siūlomu sprendimo projektu į regiono projektų sąrašą
įtraukiamas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos projektinis pasiūlymas „Kompleksinis tikslinės
teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas”, Vertinimo metu nustatyta, kad šis projektas atitinka visus
projektiniams pasiūlymams keliamus reikalavimus ir yra siūlomas įrašyti į regiono projektų sąrašą Nr.
07.1.1-CPVA-R-904-31.
Pranešėja paprašė Tarybos narių išreikšti savo poziciją dėl teikiamo sprendimo projekto.
NUTARTA. Priimti sprendimą „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ Klaipėdos regiono projektų
sąrašo pakeitimo“.
Balsavo. Už – 14 tarybos narių.
8. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų
renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja Dalia Makuškienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos apskrities
skyriaus vedėja, regiono plėtros tarybos nariams
pristatė, kad Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos pateiktam projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste“ buvo skirta 1 907 568,64 Eur ES paramos lėšų suma mažesnė,
nei buvo planuota Klaipėdos regiono plėtros tarybos patvirtintame Klaipėdos regiono projektų sąraše. Be
to, pasirašius visų į sąrašą įtrauktų projektų finansavimo ir administravimo sutartis, regiono projektų sąraše
liko sutaupyta 60 582,61 Eur Klaipėdos regionui skirtų ES paramos lėšų suma. Buvo gautas Klaipėdos
miesto savivaldybės administracijos raštas kuriuo buvo prašoma sutaupytą 60 582,61 Eur ES paramos lėšų
sumą skirti projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir
plėtra Klaipėdos mieste“. Atlikus pateikto patikslinto projektinio pasiūlymo vertinimą nustatyta, kad
projektinis pasiūlymas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir
plėtra Klaipėdos mieste“ atitinka visus keliamus reikalavimus.
Klaipėdos regiono projektų sąraše atlikti atitinkami projekto biudžeto pakeitimai.
Tarybos narių prašome išreikšti savo poziciją dėl teikiamo sprendimo projekto.
NUTARTA. Priimti sprendimą „Dėl priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo“.
Balsavo. Už – 14 tarybos narių.
9. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ Klaipėdos regiono
projektų sąrašo pakeitimo.
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Pranešėja Dalia Makuškienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos apskrities
skyriaus vedėja informavo, kad buvo gautas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2018 m.
balandžio 27 d. raštas Nr. (5.1.28)-A5-1739 „Dėl projekto „Priekulės socialinių paslaugų centro
infrastruktūros plėtra“ išbraukimo iš projektų sąrašo Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-31“. Raštu informuojama,
kad savivaldybės administracija atsiėmė įgyvendinančiai institucijai pateiktą projekto paraišką dėl nustatytų
esminių pakeitimų ir prašo išbraukti projektą „Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra“ iš
Klaipėdos regiono projektų sąrašo Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-31. Parengtame Klaipėdos regiono projektų
sąrašo pakeitimo projekte siūloma išbraukti projektą „Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros
plėtra“ iš Klaipėdos regiono projektų sąrašo.
Tarybos narių prašome išreikšti savo poziciją dėl teikiamo sprendimo projekto.
NUTARTA. Priimti sprendimą „Dėl priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo“.
Balsavo. Už – 14 tarybos narių.

Posėdžio pirmininkas,
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
pirmininkas

Vytautas Grubliauskas

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

Asta Raugalienė
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