
 

 

PATVIRTINTA 
Telšių regiono plėtros tarybos  

2022 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. K/S-9 

 

 
 

TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2022 -ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

1. Lėšos regiono plėtros tarybos veiklos planui įgyvendinti: 142,3 tūkst. Eur  

 

2. Regiono plėtros tarybos veiklos uždaviniai, veiksmai, atsakingi vykdytojai, įvykdymo 

terminai, lėšos ir regiono plėtros tarybos veiklos vertinimo rodikliai: 

 

Eil. 

Nr. 

Regiono plėtros tarybos 

veiksmų pavadinimai 

Atsakingi 

vykdytojai 

Regiono plėtros tarybos veiklos 

vertinimo rodikliai 
Veiksmo 

įvykdymo 

terminas 
Vertinimo rodiklių 

pavadinimai ir mato 

vienetai 

Siektinos 

vertinimo 

rodiklių 

reikšmės 

1. Veiklos uždavinys Įgyvendinti Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme ir kituose 

įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose nustatytas regiono plėtros tarybos funkcijas 

1.1. Rengti ir tvirtinti  

regiono plėtros tarybos 

2022-ųjų metų veiklos 

planą  

Kolegija 

Administracijos 

direktorius 

Parengtas ir patvirtintas 

regiono plėtros tarybos 

2022-ųjų metų veiklos 

planas, atsižvelgiant į 

vidaus reikalų ministro 

patvirtintą pavyzdinę 

regiono plėtros tarybos 

metinio veiklos plano 

formą, skaičius  

1 I-II ketv. 

1.2. Rengti ir tvirtinti regiono 

plėtros tarybos 2021 m. 

metinę veiklos ataskaitą 

Kolegija 

Administracijos 

direktorius 

Parengta ir patvirtinta 

regiono plėtros tarybos 

2021 m. metinė veiklos 

ataskaita, skaičius 

1 I-II ketv. 

1.3. Rengti ir tvirtinti regiono 

plėtros tarybos 2021 m. 

finansinių ataskaitų 

rinkinį  

Visuotinis 

dalyvių 

susirinkimas, 

Administracijos 

direktorius 

Parengtas ir patvirtintas 

regiono plėtros tarybos 

2021 m. finansinių 

ataskaitų rinkinys ir 

pateiktas Juridinių asmenų 

registro tvarkytojui 

1 I-II ketv. 

1.4. Rengti, tvirtinti regiono 

plėtros plano 2021 m. 

įgyvendinimo ataskaitą 

Kolegija 

Administracijos 

direktorius 

Parengta ir, atsižvelgiant į 

Partnerių grupės teikiamas 

išvadas, patvirtinta regiono 

plėtros plano 2021 m. 

įgyvendinimo ataskaita 

1 I-II ketv. 

1.5. Rengti, tvirtinti regiono 

plėtros planą, jo 

pakeitimus 

Kolegija 

Administracijos 

direktorius 

Parengti ir, atsižvelgiant į 

Partnerių grupės teikiamas 

išvadas, priimti sprendimai 

dėl regiono plėtros plano1 

pakeitimo, procentai 

100 I-IV ketv. 

                                                      
1
 Telšių regiono plėtros planas 2014–2020 metams, patvirtintas Telšių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 17 d. 

sprendimu Nr. 51/10S-75 „Dėl Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 m. patvirtinimo“ 
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Parengta ir, atsižvelgiant į 

Partnerių grupės teikiamas 

išvadas, patvirtinta regiono 

plėtros plano2 regiono 

esamos situacijos analizė,  
nustatyti regiono plėtros 

tikslai, uždaviniai, 

rodikliai, bent viena 

pažangos priemonė, jos 

įgyvendinimo stebėsenos 

rodikliai ir finansavimo 

šaltiniai,  skaičius 

1 I-IV ketv. 

1.6. Organizuoti Telšių 

regiono plėtros tarybos 

organų – Visuotinio 

dalyvių susirinkimo ir 

Kolegijos,  darbą 

Administracijos 

direktorius 

Suorganizuoti 

susirinkimai/posėdžiai, 

kuriems parengta ir 

pateikta svarstyti reikalinga 

medžiaga, procentai 

100 I-IV ketv. 

1.7. Priimti sprendimus dėl 

regiono projektų sąrašų 

keitimo, vykdant 2014–

2020 metų Europos 

Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų 

programos tarpinės 

institucijos funkcijas3 

Kolegija Patvirtinti siūlomų 

finansuoti regiono projektų 

sąrašų pakeitimai, 

procentai 

100 I-IV ketv. 

1.8. Teikti siūlymus dėl 

regiono plėtros tarybai 

pateiktų derinti teisės 

aktų, programų, 

planavimo dokumentų 

bei jų pakeitimų projektų 

Kolegija 

Administracijos 

direktorius 

Pateiktų regiono plėtros 

tarybos išvadų dėl  

pateiktų derinti teisės aktų, 

programų, planavimo 

dokumentų bei jų 

pakeitimų projektų, dalis, 

proc. 

100 I-IV ketv. 

1.9. Teikti informaciją apie 

Telšių regiono plėtros 

tarybos veiklą 

Administracijos 

direktorius 

Užtikrinti informacijos 

teikimą apie Telšių regiono 

plėtros tarybos veiklą 

interneto svetainėje (kai 

bus sukurta), procentai 

100 I-IV ketv. 

1.10. Skelbti Regioninės 

plėtros įstatyme 

nustatytus teisės aktus 

teisės aktų registre 

Administracijos 

direktorius 

Paskelbti teisės aktų 

registre Regioninės plėtros 

įstatyme nustatyti teisės 

aktai, procentai 

100 I-IV ketv. 

 

 

3. Regiono plėtros tarybos administracijos direktoriui nustatomos metinės užduotys ir jų 

įvykdymo vertinimo rodikliai: 

 

Užduotys Užduočių įvykdymo vertinimo rodikliai 

                                                      
2
 Telšių regiono plėtros planas 2021–2030 metams 

3
 Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu 

Nr. 528 ,,Dėl Atsakomybės ir funkcijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programą“ 11 p. 



3 
 

 

Eil. 

Nr. 

Vertinimo rodiklių pavadinimai ir 

mato vienetai 

Siektinos 

vertinimo 

rodiklių 

reikšmės 

1. Iki 2022 m. lapkričio 30 d. parengti 

2021–2030 metų Telšių regiono 

plėtros plano projektą, kuriame 

pateikta Telšių regiono esamos 

situacijos analizė, nustatyti regiono 

plėtros tikslai, uždaviniai, rodikliai, 

bent viena pažangos priemonė, jos 

įgyvendinimo stebėsenos rodikliai ir 

finansavimo šaltiniai 

Iki 2022 m. lapkričio 30 d. 

parengtas 2021–2030 metų Telšių 

regiono plėtros plano projektas, 

kuriame pateikta Telšių regiono 

esamos situacijos analizė, nustatyti 

regiono plėtros tikslai, uždaviniai, 

rodikliai, bent viena pažangos 

priemonė, jos įgyvendinimo 

stebėsenos rodikliai ir finansavimo 

šaltiniai, skaičius 

1 

2. Iki 2022 m. gruodžio 15 d. parengti 

ir pateikti Kolegijai tvirtinti 

Regiono plėtros tarybos sprendimų 

projektus dėl Telšių regiono 2014–

2020 metų plėtros plano pakeitimo 

pagal pasiūlymus, Regiono plėtros 

tarybai pateiktus nuo 2022 m. sausio 

3 d. iki 2022 m. lapkričio 20 d., ir, 

kai reikalaujama pagal Regioninės 

plėtros įstatymo 23 straipsnio 5 dalį, 

Regiono plėtros tarybos sprendimus 

paskelbti Teisės aktų registre 

Iki 2022 m. gruodžio 15 d. parengti 

ir pateikti Kolegijai tvirtinti 

Regiono plėtros tarybos sprendimų 

projektai dėl Telšių regiono 2014–

2020 metų plėtros plano pakeitimo 

pagal pasiūlymus, Regiono plėtros 

tarybai pateiktus nuo 2022 m. 

sausio 3 d. iki 2022 m. lapkričio 20 

d., ir, kai reikalaujama pagal 

Regioninės plėtros įstatymo 23 

straipsnio 5 dalį, Regiono plėtros 

tarybos sprendimus paskelbti 

Teisės aktų registre, procentai 

100 

3. Iki 2022 m. gruodžio 31 d. pagal 

patvirtintus vertinimo rodiklius 

įgyvendinti Telšių regiono plėtros 

tarybos 2022-ųjų metų veiklos plane 

patvirtintus veiksmus, už kurių 

įgyvendinimą atsakingas 

administracijos direktorius 

Iki 2022 m. gruodžio 31 d. pagal 

patvirtintus vertinimo rodiklius 

įgyvendinti Telšių regiono plėtros 

tarybos 2022-ųjų metų veiklos 

plane patvirtinti veiksmai, už kurių 

įgyvendinimą atsakingas 

administracijos direktorius, 

procentai 

100 

 
_____________________________________________________________ 

 

 


