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TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS  

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-04-13       Nr. K/P-3 

 

Posėdis įvyko 2022-04-06, pradžia – 14.00 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, 

Liudas Skierus, Plungės rajono savivaldybės tarybos narys. 

Dalyvavo 12 kolegijos narių, 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, Asta 

Adamonytė, Smart Continent LT atstovė, Daiva Čiegienė, Užimtumo tarnybos prie SADM Šiaulių 

klientų aptarnavimo departamento patarėja, Vidimantas Domarkas, UAB Telšių regiono atliekų 

tvarkymo centro direktorius, Donatas Voveris, Smart Continent LT atstovas, Eglė Kalasnikovaitė, 

Smart Continent LT atstovė, Jurgita Petraitienė, Užimtumo tarnybos prie SADM Klaipėdos klientų 

aptarnavimo administracijos direktorė, Rita Jurkūnienė, Užimtumo tarnybos prie SADM Šiaulių 

klientų aptarnavimo departamento Mažeikių skyriaus vedėja (Dalyvių sąrašas pridedamas – ekrano 

kopija).  

 

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 derinimui iš Vidaus reikalų ministerijos dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministro 2021 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 1V-182 „Dėl Regiono plėtros tarybai skirtinų valstybės 

biudžeto lėšų apskaičiavimo ir skyrimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto. Pirmininkas 

pasiūlė papildyti darbotvarkė, kolegijos nariai neprieštaravo. 

NUTARTA. Pritarti papildytam darbotvarkės projektui. 

Balsavo: už – 12 (dvylika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).  

  

DARBOTVARKĖ: 

1. Savivaldybių viešųjų paslaugų organizavimo studijų, atliekamų įgyvendinant projektą 

„Regionų tvarios plėtros planavimo ir įgyvendinimo efektyvumo didinimas“ galutinių 

ataskaitų pristatymas 

2. Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių programų 2022 m. derinimo 
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3. Dėl informacijos apie atliekų tvarkymą ir mišrių komunalinių atliekų apdorojimą mechaninio 

biologinio ar mechaninio apdorojimo įrenginiuose 

4. Dėl regioninės svarbos UAB „Litspringas“ spyruoklinių čiužinių blokų gamybos projekto 

įgyvendinimo ir pasiektų rezultatų įvertinimo 

5. Dėl Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metų įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo 

6. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 51/10S-75 „Dėl Telšių 

regiono plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo 

7. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos ir Administracijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitų 

patvirtinimo 

8. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos 2022-ųjų metų veiklos plano patvirtinimo. 

9. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos 2021 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. K/S-4 „Dėl Telšių 

regiono plėtros tarybos atstovų delegavimo į teritorinio bendradarbiavimo programų Lietuvos 

delegacijas“ pakeitimo 

10. Dėl Kolegijos darbo reglamento nuostatų, reglamentuojančių su Partnerių grupe susijusius 

klausimus, tobulinimo 

11. Dėl Telšių Regiono plėtros tarybos kolegijos 2021 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. KS-3 „Dėl 

Patariamosios kolegijos partnerių grupės sudarymo“ pakeitimo 

12. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 1V-182 

„Dėl Regiono plėtros tarybai skirtinų valstybės biudžeto lėšų apskaičiavimo ir skyrimo 

metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto 

 

1. SVARSTYTA. Savivaldybių viešųjų paslaugų organizavimo studijų, atliekamų 

įgyvendinant projektą „Regionų tvarios plėtros planavimo ir įgyvendinimo efektyvumo didinimas“ 

galutinių ataskaitų pristatymas. 

Smart Continent LT atstovai Donatas Voveris ir Eglė Kalasnikovaitė pristatė pranešimus 

„Antrinės ambulatorinės ir antrinės stacionarios sveikatos priežiūros paslaugų, neformaliojo vaikų 

švietimo paslaugų, kultūros ir turizmo paslaugų  organizavimas“ ir „Neformaliojo vaikų švietimo bei 

kultūros ir turizmo rinkodaros ir koordinavimo paslaugų organizavimas“ (pridedama). 

Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis pastebėjo, kad vyksiančiuose 

pokyčiuose sveikatos srityje Plungės rajono savivaldybė ir Rietavo savivaldybė pagal teritoriją 

priklausys Klaipėdos regionui. Kęstutis Trečiokas pasisakė, kad savivaldybėms deleguotos funkcijos 

ir valstybės funkcijos yra persipynusios. 

Daugiau klausimų Kolegijos nariai neturėjo. Pirmininkas padėkojo pranešėjams už 

pristatymą. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių programų 2022 m. 

derinimo. 

Daiva Čiegienė, Užimtumo tarnybos prie SADM Šiaulių klientų aptarnavimo departamento 

patarėja, pristatė aktyvios darbo rinkos politikos priemonių Telšių regione programos 2022 m. 

(pristatymas pridedamas). Pranešėja pasidalino informacija apie bendras darbo rinkos tendencijas 

2021 m., numatomus iššūkius ir problemas. Taip pat buvo pristatyta statistika apie registruoto 

nedarbo pokyčius, bedarbių struktūrą, darbo jėgos paklausą bei aktyvios darbo rinkos politikos 

priemonių programas Telšių regione. Reaguojant į dabartinę situaciją dėl karo Ukrainoje, D. Čiegienė 

pateikė informaciją apie Ukrainos karo pabėgėlius Telšių regione.  

Liudas Skierus pastebėjo, kad karo pabėgėlių koordinavimas ir registracija turėtų būti 

sklandesnė, darbdaviai turėtų greičiau gauti informaciją apie atvykusius žmones, kadangi darbdaviai 

gali padėti spręsti apgyvendinimo ir įdarbinimo problemas. 

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

 

3. SVARSTYTA. Dėl informacijos apie atliekų tvarkymą ir mišrių komunalinių atliekų 

apdorojimą mechaninio biologinio ar mechaninio apdorojimo įrenginiuose. 
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Vidimantas Domarkas, UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centro direktorius, pristatė 

informaciją apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemą regione, mišrių komunalinių atliekų 

apdorojimą MBA ir MA įrenginiuose. Taip pat pranešėjas pateikė statistiką apie savivaldybių gautus 

mišrių komunalinių atliekų kiekius ir mišrių komunalinių atliekų atskirtų antrinių žaliavų (įskaitant 

pakuotes) kiekius. 

Asta Beierle Eigirdienė domėjosi, kokios atliekų rūšiavimo tendencijos, ar atliekų šalinimo 

kiekis sąvartynuose mažės. V. Domarkas patikino, kad planuojama valstybės lygiu įvesti taršos 

mokestį, kuris sieks 50 Eur/t., tokiu būdu bus skatinama atliekas sumažinti.  

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

 

4. SVARSTYTA. Dėl regioninės svarbos UAB „Litspringas“ spyruoklinių čiužinių blokų 

gamybos projekto įgyvendinimo ir pasiektų rezultatų įvertinimo. 

Audrius Klišonis supažindino Kolegijos narius su informacija apie UAB „Litspringas“, kuri 

buvo pateikta prie Kolegijos posėdžio medžiagos. Taip pat A. Klišonis patikino, kad visi nustatyti 

rodikliai yra pasiekti.  

Klausimų Kolegijos nariai neturėjo. Pirmininkas padėkojo pranešėjai už pristatymą. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metų įgyvendinimo 

ataskaitos patvirtinimo. 

Evelina Lenkauskienė, Telšių regiono plėtros tarybos vyriausioji specialistė, pristatė  Telšių 

regiono plėtros plano 2014–2020 metų (toliau – Planas) įgyvendinimo ataskaitą už 2021 m. Pranešėja 

pristatė numatytą skirti finansavimą (iš valstybės biudžeto, ES fondų ar kitų finansavimo šaltinių) 

Telšių regionui ir pagal konkrečią savivaldybę bei jau išmokėtą finansavimą (iš valstybės biudžeto, 

ES fondų ar kitų finansavimo šaltinių), įgyvendinamų ir užbaigtų projektų skaičių plane. Kolegijos 

nariai klausimų neturėjo. 

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui. 

Balsavo: už – 12 (dvylika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).  

 

6. SVARSTYTA. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 

51/10S-75 „Dėl Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo. 

 Evelina Lenkauskienė informavo apie neesminius pakeitimus Telšių regiono plėtros plane 

2014–2020 metų pagal Regionų plėtros planų rengimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706, 32 punkto papunkčius. Kolegijos 

nariai klausimų neturėjo. 

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.  

Balsavo: už – 12 (dvylika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).  

 

7. SVARSTYTA. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos ir Administracijos direktoriaus 2021 

metų veiklos ataskaitų patvirtinimo. 

 Julijana Gnadl, Telšių regiono plėtros tarybos administracijos direktorė, pristatė Telšių 

regiono plėtros tarybos ir Administracijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitas. Kolegijos nariai 

klausimų neturėjo. 

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui. 

Balsavo: už – 12 (dvylika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).  

 

8. SVARSTYTA. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos 2022-ųjų metų veiklos plano 

patvirtinimo.  

 Julijana Gnadl pristatė Telšių regiono plėtros tarybos 2022-ųjų metų veiklos planą. 

Kolegijos nariai klausimų neturėjo. 

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui. 

Balsavo: už – 12 (dvylika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).  
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9. SVARSTYTA. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos 2021 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 

K/S-4 „Dėl Telšių regiono plėtros tarybos atstovų delegavimo į teritorinio bendradarbiavimo 

programų Lietuvos delegacijas“ pakeitimo. 

 Julijana Gnadl informavo, kad Plungės rajono savivaldybės administracija kreipėsi 2022 m. 

vasario 1 d. raštu Nr. AS-598 „Dėl deleguoto atstovo į 2021–2027 m. Latvijos ir Lietuvos 

bendradarbiavimo per sieną programos programavimo komitetą“. Siūloma pakoreguoti Telšių 

regiono plėtros tarybos 2021 m. gegužės 17 d. sprendimą Nr. K/S-4 „Dėl Telšių regiono plėtros 

tarybos atstovų delegavimo į teritorinio bendradarbiavimo programų Lietuvos delegacijas“ 

atsižvelgiant į Plungės rajono savivaldybės administracijos prašymą. 

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui. 

Balsavo: už – 12 (dvylika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).  

 

10. SVARSTYTA. Dėl Kolegijos darbo reglamento nuostatų, reglamentuojančių su 

Partnerių grupe susijusius klausimus, tobulinimo. 

 Julijana Gnadl informavo, kad Patariamosios kolegijos partnerių grupės 2022 m. kovo 22 

d. priėmė nutarimą (protokolo Nr. P/P-1) siūlyti pakeisti Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos 

Darbo reglamento, patvirtinto Telšių regiono plėtros tarybos steigiamojo susirinkimo 2020 m. 

lapkričio 16 d. sprendimu Nr. R9-3, 125. punktą ir jį išdėstyti taip: „125. Partnerių grupės veiklai 

vadovauja pirmininkas, kuris yra Partnerių grupės renkamas vieniems metams iš Partnerių grupėje 

atstovaujamų interesų grupių atstovų. Terminas gali būti pratęsiamas vieniems metams. Tas pats 

asmuo Partnerių grupės kadencijos laikotarpiu gali vadovauti Partnerių grupei ne daugiau kaip 2 

metus”. 

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui. 

Balsavo: už – 12 (dvylika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).  

 

11. SVARSTYTA. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos 2021 m. gegužės 17 d. 

sprendimo Nr. KS-3 „Dėl Patariamosios kolegijos partnerių grupės sudarymo“ pakeitimo. 

 Julijana Gnadl pristatė sprendimo projektą. Pranešėja informavo, kad Telšių regiono plėtros 

tarybos kolegijos 2021 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. KS-3 „Dėl Patariamosios kolegijos partnerių 

grupės sudarymo“ 2 punkte numatyta, kad Patariamoji kolegijos partnerių grupė sudaroma vienerių 

metų laikotarpiui iki 2022 metų gegužės 18 d. Siūloma pakeisti šio sprendimo 2 punktą ir jį išdėstyti 

taip: „2. Nustatyti, kad šios sudėties Patariamoji kolegijos partnerių grupė sudaroma Kolegijos, 

patvirtintos Telšių regiono plėtros tarybos steigiamojo susirinkimo 2020 m. lapkričio 16 d. sprendimu 

Nr. R9-3, įgaliojimų laikotarpiui.”  

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui. 

Balsavo: už – 12 (dvylika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).  

 

12. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. kovo 10 d. 

įsakymo Nr. 1V-182 „Dėl Regiono plėtros tarybai skirtinų valstybės biudžeto lėšų apskaičiavimo ir 

skyrimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto.  

 Julijana Gnadl pristatė sprendimo projektą. Pranešėja informavo, kad Vidaus reikalų 

ministerija pateikė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 

1V-182 „Dėl Regiono plėtros tarybai skirtinų valstybės biudžeto lėšų apskaičiavimo ir skyrimo 

metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.  

Antanas Černeckis pabrėžė, kad Vidaus reikalų ministerija turi įsipareigoti atitinkamiems 

biudžetiniams metams regionų plėtros tarybų veiklą finansuoti ir tai negali būti mažesnė už bendrą 

didžiausią galimą regionų plėtros taryboms biudžetiniams metams skirtiną valstybės biudžeto lėšų 

sumą, todėl siūloma nepritarti 381 punktui. 

Audrius Klišonis pasiūlė šį raštą taip pat adresuoti Lietuvos savivaldybių asociacijai ir 

Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui. 

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui. 
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Balsavo: už – 12 (dvylika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).  

 

Kiti klausimai. 

 

Audrius Klišonis pasiūlė parašyti kreipimąsi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų 

mokesčio įstatymo NR. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Kolegijos nariai 

vienbalsiai pritarė tokiam Telšių regiono plėtros tarybos kreipimuisi. A. Klišonis įsipareigojo paruošti 

kreipimosi turinį. 

 

 

 

Posėdžio  pirmininkas                                                                                 Antanas Černeckis 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                      Evelina Lenkauskienė 


