KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2018 m. birželio 7 d. Nr. 51/3P-10
Klaipėda
Posėdis įvyko 2018 m. birželio 4 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 pasirengimo regiono priemonės 08.1.3-CPVA-R-609 ,,Pirminės asmens sveikatos priežiūros
veiklos efektyvumo didinimas“ įgyvendinimui.
SVARSTYTA. Dėl pasirengimo regiono
sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

priemonės 08.1.3-CPVA-R-609 ,,Pirminės asmens

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos apskrities
skyriaus vyiausiasis specialistas Remigijus Buožius pristatė regiono plėtros tarybos nariams pasikeitusią
informaciją dėl priemonės įgyvendinimui reikalingų investicijų planavimo. Pranešėjas informavo, kad buvo
gautas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2018 m. gegužės 29 d. raštas Nr. (4.33)-R2-1567
,,Dėl priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609“, kuriuo informuojama apie mažesnį Klaipėdos miesto
savivaldybei skiriamų lėšų poreikį. Tuo pačiu atsiranda 307 291,15 Eur nesuplanuotų regionui skirto
limito dalis. Ši dalis paskaičiuota proporcingai Klaipėdos regiono savivaldybėms (išskyrus Klaipėdos
miesto savivaldybės administraciją) procentine dalimi nuo prisirašiusiųjų (draustųjų) prie PASPĮ asmenų
skaičiaus 2017-09-30 plius fiksuotoji dalis (7 000 Eur), t. y. proporcingai pagal jau buvusius patvirtintus
limitus 2018 m. gegužės 23 d. Klaipėdos regiono plėtros tarybos pasėdyje. Tačiau buvo gauta informacija
iš Skuodo savivaldybės administracijos, kad jų savivaldybei skiriama suma viršija poreikį, todėl likutis
išdalintas likusioms savivaldybėms. Lėšos planuojamos sekančiai:
Klaipėdos miesto savivaldybei - 1 227 323,11 Eur;
Klaipėdos rajono savivaldybei - 405 596,16 Eur;
Kretingos rajono savivaldybei - 392 459,44 Eur;
Neringos savivaldybei -28 392,67 Eur;
Palangos miesto savivaldybei - 184 256,99 Eur;
Skuodo rajono savivaldybei - 174 142,48 Eur;
Šilutės rajono savivaldybei - 433 809,15 Eur.
Viso - 2 845 980,00 Eur.
Pranešėjas pristatė, kokių stebėsenos rodiklių būtų siekiama:
Rodiklis P.S.363 Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, kuriose pagerinta
paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius:
Klaipėdos miesto savivaldybė - 8;
Klaipėdos rajono savivaldybė - 2;
Kretingos rajono savivaldybė - 2;

Neringos savivaldybė - 1;
Palangos miesto savivaldybė - 1;
Skuodo rajono savivaldybė - 2;
Šilutės rajono savivaldybė - 3.
Iš viso - 19.
Rodiklis P.B.236. Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros
paslaugomis:
Klaipėdos miesto savivaldybė – 61 630;
Klaipėdos rajono savivaldybė -13 182;
Kretingos rajono savivaldybė – 12 755;
Neringos savivaldybė - 660;
Palangos miesto savivaldybė – 5 989;
Skuodo rajono savivaldybė – 5 717;
Šilutės rajono savivaldybė – 14 362
Iš viso - 114 295.
NUTARTA. Pritarti siūlomiems lėšų planavimo kriterijams ir stebėsenos rodikliams.

Posėdžio pirmininkas,
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Klaipėdos apskrities skyriaus vyr. specialistė

Asta Raugalienė
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