
 

 

 

ASOCIACIJOS „KLAIPĖDOS REGIONAS“ 

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLO 

IŠRAŠAS  

 

2020-10-12 Nr. P20-4 

 

 

Data: 2020 m. spalio 7 d. 

Trukmė: 16:00 val.- 17:00  val.  

Vieta: Klaipėdos miesto rotušė, Danės g. 17, Klaipėda  

Susirinkimo pirmininkas: AKR prezidentas Šarūnas Vaitkus  

Sekretorė: Klaudija Kionies 

Dalyvių sąrašas pridedamas.  

 

 

3. SVARSTYTA. DĖL KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBOS STEIGIMO  

 

V. Grubliauskas pristatė klausimą dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos steigimo. Įvardino Klaipėdos miesto 

teisininkų įžvalgas dėl reikalingų sąlygų įsteigti tarybą.  

 

Vieningai nutarta dalyvauti Klaipėdos regiono plėtros tarybos veikloje ir ją įsteigti. Steigime dalyvauja 

septynios Klaipėdos apskrities savivaldybės.  

 

Nustatyti mažiausią galimą Kolegijos narių skaičių – 17.  

 

Diskutuota dėl atstovo, kuris atliks ir koordinuos steigimo darbus.  

B. Markauskas pasiūlė Asociacijai „Klaipėdos regionas“ komandai koordinuoti steigimo procesą. Viebalsiai 

pritarta pavesti Asociacijai atlikti paruošiamuosius steigimo darbus, persiųsti būtinus dokumentus reikalingus 

tarybų sprendimų projektų parengimui. Klaipėdos regiono plėtros tarybos steigimo atstovas – Asociacijos 

vykdantysis direktorius ar kitas deleguotas atstovas, kuriam, esant poreikiui, atskirai pritars Asociacijos 

visuotinis narių susirinkimas.  

 

Nustatyti kiekvienai savivaldybei tenkantį pradinį Klaipėdos regiono plėtros tarybos stojamojo įnašo dydį – 

2000 eurų.  

 

NUTARTA:  

 

1. Steigti Klaipėdos regiono plėtros tarybą. Narių skaičius – 7. Į narių sudėtį įeina: Klaipėdos miesto, 

Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Neringos, Palangos miesto, Skuodo rajono ir Šilutės rajono savivaldybės.  

 

2. Nustatyti Klaipėdos regiono plėtros tarybos Kolegijos narių skaičių – 17. Iš kurių tenka:   

Klaipėdos miesto savivaldybei  – 5  

Klaipėdos rajono savivaldybei - 2 

Kretingos rajono savivaldybei – 2  

Neringos savivaldybei - 2  

Palangos miesto savivaldybei – 2  

Skuodo rajono savivaldybei - 2 

Šilutės rajono savivaldybei - 2  
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3. Nustatyti Klaipėdos regiono plėtros tarybos buveinę - Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją, 

esančią adresu Liepų g. 11. Klaipėda. Reikalingas raštiškas Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos sutikimas.  

 

4. Nustatyti kiekvienai savivaldybei tenkantį Klaipėdos regiono plėtros tarybos stojamojo įnašo dydį -  

2000 Eurų. Nustatyto dydžio sumą pervesti asociacijai „Klaipėdos regionas“ pateikus mokėjimo 

prašymą.  

 

Už nutarimus, įvardindus aukščiau, balsuota: 

UŽ – 7  

Prieš / susilaikė -0  

 

 

Susirinkimo pirmininkas         Šarūnas Vaitkus 

 

 

 

Sekretorė                       Klaudija Kionies  
 

 

 
 

 

 

 

Išrašas tikras  

K.Kionies 

2020-10-14 
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