
1 

 

TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS  

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021-12-28       Nr. K/P-8 

 

Posėdis įvyko 2021-12-20, pradžia – 13.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkas Antanas Černeckis. 

Posėdžio sekretorė – Telšių regiono plėtros tarybos vyriausioji specialistė Evelina 

Lenkauskienė. 

Posėdyje dalyvavo Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos (toliau – kolegijos) nariai: 

 Antanas Černeckis, Rietavo savivaldybės meras, 

Antanas Tenys, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys, 

Jonas Eugenijus Bačinskas, Rietavo savivaldybės tarybos narys, 

Kęstutis Gusarovas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys, 

Kazys Lečkauskas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys, 

Vidmantas Macevičius, Mažeikių rajono savivaldybės meras, 

Vilija Razmienė, Rietavo savivaldybės tarybos narė, 

Asta Beierle Eigirdienė, Plungės rajono savivaldybės tarybos narė, 

Kęstutis Trečiokas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys, 

Audrius Klišonis, Plungės rajono savivaldybės meras, 

Odeta Jasmontienė – Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė. 

Posėdyje nedalyvavo: Kęstutis Trečiokas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys, Liudas 

Skierus, Plungės rajono savivaldybės tarybos narys.  

Dalyvavo 10 kolegijos narių iš 12, kvorumas yra. 

Kiti  posėdyje dalyvavę asmenys:  

Julijana Gnadl, Telšių regiono plėtros tarybos (toliau - Telšių RPT) administracijos 

direktorė, Gintarė Martinkienė, Telšių RPT ekspertė, Jolanta Jurkuvienė, Telšių RPT vyresnioji 

specialistė (vyriausioji buhalterė), Evelina Lenkauskienė, Telšių RPT vyriausioji specialistė, Žaneta 

Vaitkuvienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų 

skyriaus vedėja, Genoveita Gricienė, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė, Gintautas Grikėnas, 

Sedos kultūros centro direktorius, Jolanta Norvaišienė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų 

Telšių filialo direktorė, Gediminas Česonis, CPVA atstovas,  Aurima Lasickienė, CPVA atstovė 

(Dalyvių sąrašas pridedamas).  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Kolegijos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

2. Dėl regioninio ir savivaldybių atliekų tvarkymo planų parengimo. 

3. Dėl atstovo delegavimo į Šiaurės – Vakarų transporto koridoriaus funkcinės zonos kūrimo 

darbo grupę. 

4. Dėl funkcinės zonos „Turizmas, kultūra ir verslas“ strategijos rengimo ir pasirengimo 

įgyvendinimo koordinavimui. 

 

1. SVARSTYTA. Kolegijos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

Posėdžio pirmininkas Antanas Černeckis pasveikino susirinkusius ir supažindino su 

posėdžio darbotvarkės projektu.  

Balsavo: už – 10 (dešimt), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).  

NUTARTA. Pritarti pateiktam darbotvarkės projektui.  

 

2. SVARSTYTA. Dėl regioninio ir savivaldybių atliekų tvarkymo planų parengimo. 

Antanas Černeckis pasiūlė įgalioti UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – 

TRATC) parengti paraišką paramai gauti ir pavesti UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 
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parengti Telšių regioninio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano projektą. Vidmantas 

Macevičius, Mažeikių rajono savivaldybės meras, pastebėjo, kad TRATC iki 2022 m. spalio mėn. 

turėtų pateikti Telšių regiono plėtros tarybai susipažinti tam tikras projekto dalis. 

Balsavo: už – 10 (dešimt), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).  

NUTARTA.  
1. Įgalioti UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ parengti paraišką paramai gauti 

pagal Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo 2021 metais priemonių plano 

priemonę Nr. 3.3.1.1. ,,Subsidijos ir dotacijos regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir 

tvarkymo planų projektų rengimui“ ir iki 2022 m. vasario 28 d. pateikti šią paraišką Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai. 

2. Pavesti UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ organizuoti Telšių regioninio 

atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano projekto (toliau – projektas) parengimą, 

vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 27 straipsniu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 

m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1004 „Dėl reikalavimų regioniniams ir savivaldybių atliekų 

tvarkymo planams patvirtinimo“, Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. planu 

bei Telšių apskrities savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planais, ir iki: 

2.1. 2022 m. spalio 31 d. pateikti Telšių regiono plėtros tarybai susipažinti projekto dalis: 

2.1.1. esamos atliekų tvarkymo būklės apžvalga; 

2.1.2. esama atliekų prevencijos būklės apžvalga ir taikomos atliekų prevencijos priemonės; 

2.1.3. atliekų tvarkymo tikslai, uždaviniai ir užduotys, atitinkančios Valstybinio atliekų 

prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. plano tikslus ir užduotis; priemonės, skatinančios atliekų 

prevenciją ir atliekų paruošimo naudoti pakartotinai veiklą, perdirbimą, kitokį naudojimą ir saugų 

atliekų šalinimą. 

2.2. 2023 m. rugsėjo 1 d. pateikti projektą Telšių regiono plėtros tarybai tvirtinti. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl atstovo delegavimo į Šiaurės – Vakarų transporto koridoriaus 

funkcinės zonos kūrimo darbo grupę. 

Pirmininkas pristatė klausimą ir pakvietė Kolegijos narius diskusijai. V. Macevičius 

informavo, kad šiuo metu dėl tam tikrų projektų ir galimos funkcinės zonos diskutuoja su Akmenės 

rajono savivaldybės meru Vitalijumi Mitrofanovu. Kolegijos nariai pasiūlė deleguoti Vidmantą 

Macevičių į Šiaurės – Vakarų transporto koridoriaus funkcinės zonos kūrimo darbo grupę. 

Balsavo: už – 10 (dešimt), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).  

NUTARTA. Deleguoti Vidmantą Macevičių į Šiaurės – Vakarų transporto koridoriaus 

funkcinės zonos kūrimo darbo grupę. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl funkcinės zonos „Turizmas, kultūra ir verslas“ strategijos rengimo ir 

pasirengimo įgyvendinimo koordinavimui. 

Gintarė Martinkienė, Telšių RPT ekspertė, pristatė pranešimą apie nuveiktus darbus rengiant 

Telšių regiono plėtros plano 2021-2030 m. projektą. Kolegijos nariai klausimų neturėjo.  

Pirmininkas A. Černeckis pažymėjo, kad Kolegija turi apsispręsti dėl funkcinės zonos 

„Turizmas, kultūra ir verslas“ strategijos rengimo ir pasirengimo įgyvendinimo koordinavimo, 

pirmininkas Kolegijos narius pakvietė diskusijai. 

V. Macevičius pastebėjo, kad svarbu nustatyti, kas bus funkcinės zonos koordinatorius. A. 

Černeckis pasiūlė, kad kiekviena savivaldybė galėtų pasiūlyti po vieną atstovą. Kęstutis Gusarovas 

pažymėjo, kad išrinktas deleguotas asmuo turėtų būti pavaldus konkrečios savivaldybės 

administracijai. Audrius Klišonis pasiūlė apsvarstyti ir kitiems 2022 metams savivaldybių 

biudžetuose nusimatyti lėšas. Pirmininkas pakvietė iki šių metų pabaigos pasiūlyti po 2 asmenis, kurie 

bus deleguoti į darbo grupę funkcinės zonos „Turizmas, kultūra ir verslas“ Telšių regiono jungtinei 

veiklai (1 atstovą iš turizmo, kultūros ir verslo srities ir 1 atstovą iš teisinės srities). Kazys Lečkauskas 

pastebėjo, kad nereikėtų kurti naujos įstaigos koordinuoti funkcinės zonos veiklą, ji galėtų veikti 

esamos pagrindu.  



3 

 

A. Černeckis pasiūlė funkcinės zonos „Turizmas, kultūra ir verslas” strategijos parengimo ir 

joje numatytų bendrų veiklų įgyvendinimo koordinatoriumi numatyti VšĮ Rietavo turizmo ir verslo 

informacijos centrą.  

Balsavo: už – 10 (dešimt), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).  

NUTARTA.  

1. Patvirtinti Mažeikių rajono, Plungės rajono, Rietavo ir Telšių rajono savivaldybių 

susitarimą dėl bendros veiklos funkcinėje zonoje „Turizmas, kultūra ir verslas”. 

2. Pritarti Mažeikių rajono, Plungės rajono, Rietavo ir Telšių rajono savivaldybių 

susitarimams: 

2.1. parengti funkcinės zonos „Turizmas, kultūra ir verslas” bendrų veiksmų strategiją;  

2.2. funkcinės zonos „Turizmas, kultūra ir verslas” strategijos parengimo ir joje numatytų 

bendrų veiklų įgyvendinimo koordinatoriumi numatyti VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos 

centrą. 

3. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. į darbo grupę funkcinės zonos „Turizmas, kultūra ir verslas” 

strategijai parengti deleguoti po 2 atstovus iš kiekvienos funkcinės zonos strategijos rengime 

dalyvaujančios savivaldybės (1 atstovą iš turizmo, kultūros ir verslo srities ir 1 atstovą iš teisinės 

srities). 

 

 

Posėdžio  pirmininkas                                                                                 Antanas Černeckis 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                      Evelina Lenkauskienė 


