
TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

POSĖDŽIO RAŠYTINĖS PROCEDŪROS PROTOKOLAS 

 

2021-01-25 Nr. 51/10P-1 

Telšiai 

 

Rašytinės procedūros pradžia – 2021 m. sausio 20 d. 

Rašytinės procedūros pabaiga – 2021 m. sausio 22 d. 

Posėdžio pirmininkas – Antanas Černeckis, Telšių regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) 

pirmininkas. 

Posėdžio sekretorius – Gintarė Martinkienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos Telšių apskrities skyriaus vyr. specialistė.   

Posėdyje dalyvavo 10 iš 15 Tarybos narių, užpildydami Tarybos nario balsavimo lapą Nr. 1 

(Telšių regiono plėtros tarybos darbo reglamento1 5 priedas): 

1. Antanas Černeckis, Rietavo savivaldybės meras, 

2. Antanas Tenys, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys, 

3. Jolanta Norvaišienė, Lietuvos darbdavių konfederacijos atstovė,  

4. Jonas Eugenijus Bačinskas, Rietavo savivaldybės tarybos narys,  

5. Kazys Lečkauskas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys,  

6. Kęstutis Gusarovas, Telšių rajono savivaldybės meras.  

7. Mantas Vaškys, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovas, 

8. Vidmantas Macevičius, Mažeikių rajono savivaldybės meras, 

9. Kristina Gendvilė, Lietovos verlso konfederacijos atstovė, 

10. Ona Kelpšienė, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė. 

 

Pritarimas teisės akto projektui rašytinės procedūros būdu laikomas priimtu, jei pritarimas 

išreikštas daugiau kaip pusės visų Tarybos narių balsų dauguma (Balsavimo lapai pridedami). 

 

DARBOTVARKĖ:  

  Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo ,,Dėl Regiono plėtros tarybos 

atsiskaitymo už jai skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ir valstybės biudžeto lėšomis 

finansuojamą regiono plėtros tarybos veiklą tvarkos nustatymo“ projekto derinimo. 

 

 SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo ,,Dėl Regiono 

plėtros tarybos atsiskaitymo už jai skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ir valstybės biudžeto 

lėšomis finansuojamą regiono plėtros tarybos veiklą tvarkos nustatymo“ projekto (toliau – Įsakymo 

projektas) derinimo. 

  

 NUSPRĘSTA. Teikti pastabas ir pasiūlymus Įsakymo projektui: 

 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo ,,Dėl Regiono plėtros tarybos 

atsiskaitymo už jai skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ir valstybės biudžeto lėšomis 

finansuojamą regiono plėtros tarybos veiklą tvarkos nustatymo“ projekte nurodyti informacijos 

teikimo būdai sukelia papildomą administracinę naštą. Siekiant paprastesnio ir mažesnę 

 
1 Telšių regiono plėtros tarybos darbo reglamentas, patvirtintas Telšių regiono plėtros tarybos 2019 m. lapkričio 26 d. 

sprendimu Nr. 51/10S-41 „Dėl Telšių regiono plėtros tarybos darbo reglamento pakeitimo“ 
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administracinę naštą sukuriančio buhalterinės apskaitos proceso, siūlome reikalaujamų finansinių 

ataskaitų teikimo dažnį sumažinti iki minimalaus lygio, būtino pagrindiniams teisės aktų tikslams 

pasiekti, t. y. nereikalauti ketvirtinių ir pusmetinių ataskaitų, o reikalauti tik metinių ataskaitų 

pateikimo. Atsisakius perteklinių ataskaitų, daugiau laiko liktų regioninei politikai įgyvendinti. 

 

Balsavo: „pritariu“ – 10, „nepritariu“ – 0. 

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                Antanas Černeckis 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė Gintarė Martinkienė 


