
TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS 

 

POSĖDŽIO RAŠYTINĖS PROCEDŪROS PROTOKOLAS 

 

2021-11-24 Nr. K/P-6 

Telšiai 

 

Rašytinės procedūros pradžia – 2021 m. lapkričio 15 d. 

Rašytinės procedūros pabaiga – 2021 m. lapkričio 19 d. 

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

Kolegija) pirmininkas. 

Posėdžio sekretorius – Evelina Lenkauskienė, Telšių regiono plėtros tarybos vyriausioji 

specialistė.   

Posėdyje dalyvavo 11 iš 12 Kolegijos narių, užpildydami Kolegijos nario balsavimo lapą Nr. 

4 (Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento1 5 priedas) ir/ar jo patikslinimą: 

1. Antanas Černeckis, Rietavo savivaldybės meras, 

2. Antanas Tenys, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys, 

3. Vilija Razmienė, Rietavo savivaldybės tarybos narė, 

4. Kęstutis Gusarovas, Telšių rajono savivaldybės meras, 

5. Jonas Eugenijus Bačinskas, Rietavo savivaldybės tarybos narys, 

6. Kazys Lečkauskas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys, 

7. Odeta Jasmontienė, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė, 

8. Asta Beierle Eigirdienė, Plungės rajono savivaldybės tarybos narė, 

9. Kęstutis Trečiokas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys, 

10. Vidmantas Macevičius, Mažeikių rajono savivaldybės meras, 

11. Liudas Skierus, Plungės rajono savivaldybės tarybos narys. 

Posėdyje nedalyvavo: Audrius Klišonis, Plungės rajono savivaldybės meras. 

 

Atsižvelgiant į 2021 m. lapkričio 17 d. gautą Plungės rajono savivaldybės administracijos 

raštą Nr. AS-6196 „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos 2021-11-12 rašto Nr. AS-6137 

„Dėl sutaupytų ES lėšų panaudojimo“ patikslinimo“ ties 4 klausimu „Dėl Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo“ 

pasiūlyta išreikštą „pritariu“ papildyti alternatyviu pasirinkimu „pritariu Plungės rajono 

savivaldybės administracijos projekto „Plungės miesto poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimas prie 

Babrungo upės ir Gondingos hidroelektrinės tvenkinio bei prieigų prie jų sutvarkymas“ ir Rietavo 

savivaldybės administracijos projekto „Poilsio ir rekreacijos zonos įrengimas šalia Rietavo 

kunigaikščių Oginskių dvarvietės“, nepritariu Plungės rajono savivaldybės administracijos projekto 

„Babrungo upės slėnio estrados teritorijos ir jos prieigų bei jungčių su Plungės miesto centrine 

dalimi sutvarkymas“ pakeitimui“. 

Sprendimai rašytinės procedūros būdu laikomi priimtais, jei pritarimas išreikštas daugiau kaip 

pusės visų Kolegijos narių balsų dauguma (Balsavimo lapai ir patikslinimai pridedami). 

 

 

 

 

                                                 
1 Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamentas, patvirtintas Telšių regiono plėtros tarybos steigiamojo 

susirinkimo 2020 m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr. R9-3 „Dėl Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento 

patvirtinimo“ 
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DARBOTVARKĖ:  

 

1. Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti 

savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

2. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo 

priemonių diegimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių 

regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

3. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos 

skatinimas regioniniu lygiu“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

4. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų 

kompleksinė plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių 

regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

5. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo 

gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti 

savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

Balsavo: „už“ – 10, „prieš“ – 0, nusišalino – 0, nedalyvavo – 1. 

NUSPRĘSTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. Nr. 04.5.1-TID-R-514 

„Darnaus judumo priemonių diegimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

Balsavo: „už“ – 10, „prieš“ – 0, nusišalino – 0, nedalyvavo – 1. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos 

gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

Balsavo: „už“ – 10, „prieš“ – 0, nusišalino – 0, nedalyvavo – 1. 

NUSPRĘSTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 

„Miestų kompleksinė plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

Balsavo:  

„už“ – 3,  
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už pasiūlymą „pritariu Plungės rajono savivaldybės administracijos projekto „Plungės miesto 

poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimas prie Babrungo upės ir Gondingos hidroelektrinės tvenkinio bei 

prieigų prie jų sutvarkymas“ ir Rietavo savivaldybės administracijos projekto „Poilsio ir rekreacijos 

zonos įrengimas šalia Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarvietės“ pakeitimams, nepritariu Plungės 

rajono savivaldybės administracijos projekto „Babrungo upės slėnio estrados teritorijos ir jos 

prieigų bei jungčių su Plungės miesto centrine dalimi sutvarkymas“ pakeitimui“ – 8; 

„prieš“ – 0,  

nusišalino – 0. 

NUSPRĘSTA. Pritarti Plungės rajono savivaldybės administracijos projekto „Plungės miesto 

poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimas prie Babrungo upės ir Gondingos hidroelektrinės tvenkinio bei 

prieigų prie jų sutvarkymas“ ir Rietavo savivaldybės administracijos projekto „Poilsio ir rekreacijos 

zonos įrengimas šalia Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarvietės“ pakeitimams, nepritarti Plungės 

rajono savivaldybės administracijos projekto „Babrungo upės slėnio estrados teritorijos ir jos 

prieigų bei jungčių su Plungės miesto centrine dalimi sutvarkymas“ pakeitimui. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 

„Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

Balsavo: „už“ – 10, „prieš“ – 0, nusišalino – 0, nedalyvavo – 1. 

NUSPRĘSTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

 

 

Kolegijos pirmininkas Antanas Černeckis 

 

 

Posėdžio sekretorė Evelina Lenkauskienė 


