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Tarybos veiklos pagrindas 

Telšių regioną sudaro Telšių, Mažeikių, Plungės rajonų ir Rietavo 

savivaldybės.  

 

Telšių regiono plėtros taryba - subjektas, įgyvendinantis 

nacionalinę regioninę politiką Telšių regione.  

 

Taryba įstatymų nustatyta tvarka sudaryta iš regiono 

savivaldybių merų, deleguotų savivaldybių tarybų narių, 

Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos paskirto asmens bei 5 

socialinių ir ekonominių partnerių deleguotų narių.  

Iš viso – 15 narių 



Tarybos sudėtis 
 

Telšių regiono plėtros tarybos sudėtis LR Vidaus reikalų ministro 

įsakymu patvirtinta 2019 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 1V-688 „Dėl 

regionų plėtros tarybų sudėčių patvirtinimo“1V-688 (įsakymo 

pakeitimas 2019-09-25 Nr. 1V-801)  



 Telšių regiono plėtros taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai 

regiono plėtros tarybos posėdžiuose. Tarybos posėdžiai gali būti 

organizuojami žodinės arba rašytinės procedūros tvarka. Tarybos 

posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. 

 

 2020 m. įvyko 13 Telšių regiono plėtros tarybos posėdžių (1 žodinis 

posėdis, 12 posėdžių – taikant rašytinę procedūrą), kurių metu buvo priimti 

49 Telšių regiono plėtros tarybos sprendimai. 

  

 

Tarybos veikla 

 



Tarybos veikla 
 

Telšių regiono plėtros taryba posėdžių metu svarstė klausimus:  

 

 dėl Telšių regiono projektų sąrašų pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemones (35 Telšių 

regiono projektų sąrašų keitimai pagal 12 regioninių priemonių),  
 

 dėl Telšių regiono 2014 – 2020 metų plėtros plano keitimo (Telšių regiono 2014 – 

2020 metų plėtros planas patikslintas 9 kartus),  
 

 dėl papildomo finansavimo poreikio įgyvendinamiems projektams, 

 

 dėl teisės aktų, susijusių su 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos administravimu, projektų derinimo ir pasiūlymų, pastabų 

teikimo. 



Tarybos veikla 
 

Kiti sprendimai 

 
Taryba delegavo atstovus į: 

 

 į 2021-2027 metų programavimo laikotarpio Interreg VI-A Latvijos ir 

Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinį 

programavimo komitetą; 

 

 Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos suformuotą 

Teisingos pertvarkos fondo plano rengimo darbo grupę. 

 

 Taryba pritarė Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos 

įgyvendinimo 2019 metais ataskaitai. 

 

 

  
 



Telšių regiono plėtros tarybos darbo reglamento 72 punktas nurodo: 

Sekretoriatas kartą per metus parengia Tarybos narių dalyvavimo Tarybos 

posėdžiuose suvestinę, kurią Tarybos nariams pristato Tarybos posėdyje. Jei yra 

Tarybos narys (-iai), kuris (-ie) nedalyvavo trečdalyje Tarybos posėdžių, 

Sekretoriatas apie tokį (-ius) Tarybos narį (-ius)raštu informuoja Tarybos narį (-

ius) delegavusią savivaldybės tarybą ir Vidaus reikalų ministeriją, o dėl 

Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos paskirto (-ų) Tarybos nario (-ių) – Vidaus 

reikalų ministeriją. 



Tarybos narių dalyvavimas Tarybos posėdžiuose 2020 m. 

Tarybos nariai Dalyvavo/ 

Posėdžių 

skaičius 

% 

1.  Antanas Černeckis, Rietavo savivaldybės meras 12/13 92 

2. Darius Jurkus, LR Vyriausybės paskirtas atstovas 7/13 54 

3. Audrius Klišonis, Plungės rajono savivaldybės meras 7/13 54 

4. Vidmantas Macevičius, Mažeikių rajono savivaldybės meras 12/13 92 

5. Kęstutis Gusarovas, Telšių rajono savivaldybės meras 12/13 92 

6. Jonas Eugenijus Bačinskas, Rietavo savivaldybės tarybos narys 9/13 69 

7. Asta Beierle Eigirdienė, Plungės rajono savivaldybės tarybos narė 10/13 77 

8. Kazys Lečkauskas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys 11/13 85 

9. Ona Kelpšienė, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė 10/13 77 

10. Antanas Tenys, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys 10/13 77 

11. Liudas Skierus, Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovas 9/13 69 

12. Kristina Gendvilė, Lietuvos verslo konfederacijos atstovė 9/13 69 

13. Jolanta Norvaišienė, Lietuvos darbdavių konfederacijos atstovė 13/13 100 

14. Mantas Vaškys, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų  asociacijos atstovas  12/13 92 

15. Audrius Misiūnas, Plungės technologijų ir verslo mokyklos atstovas  6/13 46 

 



Informacija apie Telšių regiono plėtros tarybos 

posėdžius  

ir jame svarstomus klausimus skelbiama 

Regioninės plėtros departamento  

prie Vidaus reikalų ministerijos  

interneto svetainėje adresu  

https://www.lietuvosregionai.lt 

 

https://www.lietuvosregionai.lt/


Dėkoju už dėmesį! 


