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TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS  

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-01-31       Nr. K/P- 

 

Posėdis įvyko 2021-01-26, pradžia – 10.00 val. nuotoliniu būdu (Zoom platformoje). 

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 meras, 

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, 

Kęstutis Trečiokas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys. 

Posėdyje nedalyvavo: Liudas Skierus, Plungės rajono savivaldybės tarybos narys.  

Dalyvavo 11 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, Rasa 

Tamulevičiūtė, Regioninės politikos grupės vadovė, Andrius Valickas, Regioninės politikos grupės  

vyresnysis patarėjas, Gediminas Česonis, CPVA atstovas,  Aurima Lasickienė, CPVA atstovė, Žaneta 

Vaitkuvienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų 

skyriaus vedėja, Virginijus Radvilas,  Mažeikių rajono savivaldybės mero patarėjas, Antanas 

Aužbikavičius, Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Lina Ulozienė, 

Rietavo savivaldybės administracijos Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, Olga 

Celova, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos investicijų planavimo skyriaus 

vedėja, Romualdas Sakalauskas,  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Strateginio 

planavimo ir investicijų skyriaus vedėjos pavaduotojas, Rūta Matulaitienė,   Mažeikių rajono 

savivaldybės mero pavaduotoja, Šarūnė Žebrauskaitė-Lekavičienė, Telšių rajono savivaldybės 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja, Tomas Katkus, Telšių rajono savivaldybės 

administracijos direktorius, Vytautas Dičiūnas, Rietavo savivaldybės administracijos direktorius 

(Dalyvių sąrašas pridedamas).  

 

 

SVARSTYTA. Kolegijos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

Posėdžio pirmininkas Antanas Černeckis pasveikino susirinkusius ir supažindino su 

posėdžio darbotvarkės projektu. Telšių RPT administracijos direktorė Julijana Gnadl informavo, kad 

yra gautas raštas iš Vidaus reikalų ministerijos dėl pakaitinių narių delegavimo į tarpinstitucinę darbo 

grupę. Pirmininkas pasiūlė papildyti darbotvarkė, kolegijos nariai neprieštaravo. 

Balsavo: už – 11 (vienuolika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).  

NUTARTA. Pritarti papildytam darbotvarkės projektui.  

DARBOTVARKĖ: 
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1. Regionų plėtros programos projekto pristatymas. 

2. Teritorinio teisingos pertvarkos plano pristatymas. 

3. Dėl darbo grupės sudarymo Telšių regiono funkcinės zonos „Turizmas, kultūra ir verslas” 

strategijos 2021–2029 metams projektui parengti. 

4. Dėl bendrų veiksmų Telšių regiono funkcinėje zonoje „Turizmas, kultūra ir verslas”. 

5. Dėl pakaitinių narių delegavimo į tarpinstitucinę darbo grupę. 

 

1. SVARSTYTA. Regionų plėtros programos projekto pristatymas. 

Regioninės politikos grupės vadovė Rasa Tamulevičiūtė pristatė Regionų plėtros programos 

projektą ir pateikė informaciją apie tam tikrus rodiklius Telšių regione (pristatymas pridedamas). 

Kolegijos nariai domėjosi, kaip yra paskirstomas finansavimas šioje programoje. Rasa 

Tamulevičiūtė atsakė, kad finansavimas skaičiuojamas pagal esamų problemų mastą, yra vertinamas 

ne tik gyventojų skaičius. Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas paprašė 

pakomentuoti, ar tai, kad regiono rodikliai yra ganėtinai geri, jie turi gauti mažesnį finansavimą. 

Regioninės politikos grupės  vyresnysis patarėjas Andrius Valickas patikino, kad Telšių regiono 

finansavimas Telšių regiono 1 gyventojui yra panašus į Šiaulių ir Panevėžio regionų. 

Julijana Gnadl paprašė, kad Vidaus reikalų ministerija pateiktų mažosios infrastruktūros 

išaiškinimą. 

Pirmininkas Antanas Černeckis paprašė patikslinti, kas pasikeitė nuo praėjusio 2014 – 2020 

metų programavimo laikotarpio, jei yra nurodomi regionams siektini rodikliai, išankstinės sąlygos, 

remtini veiksmai. Telšių rajono savivaldybės tarybos narys Kęstutis Trečiokas pastebėjo, kad pokyčių 

didelių nėra, vyksta problemų sprendimų „imitacija“. Kęstutis Gusarovas taip pat pritarė kolegų 

išsakytoms mintims ir pastebėjo, kad rengiant savivaldybių strateginius planus yra apklausiama 

visuomenė, nustatomas realus poreikis rajone. Rasa Tamulevičiūtė atsakė, kad šio laikotarpio 

programoje nėra lėšų sudėliojimo, tačiau visa tai riboja Europos Sąjungos fondų taisyklės.  

Daugiau klausimų Kolegijos nariai neturėjo. Pirmininkas padėkojo pranešėjams už 

pristatymą. 

 

2. SVARSTYTA. Teritorinio teisingos pertvarkos plano pristatymas. 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos investicijų planavimo skyriaus 

vedėja Olga Celova pristatė Teritorinį teisingos pertvarkos planą (Teisingos pertvarkos fondas 2021-

2027 m.) (pristatymas pridedamas). Pranešėja pažymėjo, kad visos galutinės plano lėšos matysis po 

suderinimo su Europos Komisija. Kęstutis Trečiokas pastebėjo, kad ši pertvarka gali turėti įtakos ir 

kitiems Telšių regiono rajonams, nes AB „Orlen Lietuva“ dirba žmonės ne tik iš Mažeikių rajono. 

Daugiau klausimų Kolegijos nariai neturėjo. Pirmininkas padėkojo pranešėjai už pristatymą. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl darbo grupės sudarymo Telšių regiono funkcinės zonos „Turizmas, 

kultūra ir verslas” strategijos 2021–2029 metams projektui parengti. 

Julijana Gnadl pristatė sprendimo projektą. Kęstutis Gusarovas pasiūlė pakeitimą – iš darbo 

grupės išbraukti Redą Raginskienę, VšĮ „Telšių apskrities verslo inkubatorius“ direktorę, ir įrašyti 

Šarūnę Žebrauskaitę-Lekavičienę, Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo 

ir investicijų skyriaus vedėją.  

Kolegijos nariai neprieštaravo pakeitimui. 

Balsavo: už – 11 (vienuolika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).  

NUTARTA.  

Sudaryti šios sudėties darbo grupę Telšių regiono funkcinės zonos „Turizmas, kultūra ir 

verslas” strategijos 2021–2029 metams projektui parengti (toliau – Darbo grupė): 

1. Laima Dockevičienė, VšĮ „Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras“ direktorė, 

Darbo grupės vadovė;  

2. Jolanta Gintalienė, VšĮ „Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras“ direktorė; 

3. Michail Norbutas,  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo 

skyriaus vedėjas; 
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4. Žaneta Vaitkuvienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo 

ir investicijų skyriaus vedėja (jos laikinai nesant, – Sandra Kasmauskienė, BĮ ,,Plungės turizmo 

informacijos centras“ direktorė); 

5. Stasys Žilinskas, Plungės rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo 

administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas;   

6. Kristina Ruikytė, Rietavo savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus specialistė; 

7. Ieva Varpiotienė, Rietavo savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir teisės 

skyriaus vyriausioji specialistė; 

8. Eglė Tarvainytė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus 

vedėja; 

9. Rolandas Sakalauskas, Telšių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir 

administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas;  

10. Šarūnė Žebrauskaitė-Lekavičienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja. 

Esant poreikiui į Darbo grupės posėdžius kviečiami specialistai, ekspertai ir (ar) kiti 

asmenys, susiję su nagrinėjamu klausimu. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl bendrų veiksmų Telšių regiono funkcinėje zonoje „Turizmas, kultūra 

ir verslas”. 

Julijana Gnadl pristatė sprendimo projektą. Kolegijos nariai klausimų neturėjo. 

Balsavo: už – 11 (vienuolika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).  

NUTARTA.  

Siūlyti  2022 metais: 

1. Bendroje veikloje dalyvaujančioms savivaldybėms prisidėti prie Telšių regiono funkcinės 

zonos „Turizmas, kultūra ir verslas“ (toliau – funkcinė zona) bendrų veiksmų strategijos (toliau – 

strategija) projekto parengimo taip: 

1.1. Mažeikių rajono savivaldybei –  7500 Eur; 

1.2. Plungės rajono savivaldybei – 5900 Eur; 

1.3. Rietavo savivaldybei – 2300 Eur; 

1.4. Telšių rajono savivaldybei – 7400 Eur.     

2. Viešajai įstaigai „Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras“, funkcinės zonos 

strategijos parengimo ir joje numatytų bendrų veiklų įgyvendinimo koordinatoriui, atlikti 

šias veiklas: 

2.1. kartu su darbo grupe (Telšių regiono funkcinės zonos „Turizmas, kultūra ir verslas” 

strategijos 2021–2029 metams projektui parengti) parengti strategijos projektą (toliau – projektas) 

pagal Tvarios miesto plėtros ir funkcinės zonos plėtros strategijos formą ir metodines rekomendacijas, 

patvirtintas Vidaus reikalų ministro įsakymu, 

2.2. projektą aptarti su partneriais: regiono plėtros taryba ir kitomis viešojo sektoriaus  

institucijomis; ekonominiais ir socialiniais partneriais; organizacijomis, atstovaujančiomis 

pilietinei visuomenei, pvz., aplinkos apsaugos srities partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis 

ir subjektais, atsakingais už socialinės įtraukties, pagrindinių teisių, neįgaliųjų teisių, lyčių lygybės ir 

nediskriminavimo skatinimą, 

2.3. projektą pristatyti dalyvaujančių savivaldybių tarybose tvirtinti, 

2.4. parengti dalyvaujančių savivaldybių susitarimo projektą dėl šios strategijos 

įgyvendinimo ir  organizuoti jo pasirašymą. 

 

 

 

Posėdžio  pirmininkas                                                                                 Antanas Černeckis 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                      Evelina Lenkauskienė 


