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TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJA  

 

KOLEGIJOS POSĖDŽIO 

NUOTOLINIU BŪDU PROTOKOLAS 

 

2021-05-17 Nr. K/P-1 

 

 Posėdis įvyko 2021-05-17, pradžia 14.00 val., pabaiga – 15.10 val.  

Posėdžio pirmininkas – Regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkas Antanas Černeckis. 

Posėdžio sekretorė – Telšių regiono plėtros tarybos administracijos ekspertė Gintarė Martinkienė 

Posėdyje dalyvavo kolegijos nariai: 

Audrius Klišonis, Plungės rajono 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, 

Odeta Jasmontienė – Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė, 

Vidmantas Macevičius, Mažeikių rajono savivaldybės meras 

Vilija Razmienė – Rietavo savivaldybės tarybos narė. 

 Posėdyje nedalyvavo trys kolegijos nariai: Asta Beierle Eigirdienė, Plungės rajono 

savivaldybės tarybos narė  (iš anksto pranešė apie negalėjimą dalyvauti); Kęstutis Trečiokas, Telšių 

rajono savivaldybės tarybos narys, Liudas Skierus, Plungės rajono savivaldybės tarybos narys.  

 Dalyvavo 9 kolegijos nariai iš 12,  kvorumas yra. 

  Kiti  posėdyje dalyvavę asmenys:  

Julijana Gnadl, Telšių regiono plėtros tarybos administracijos direktorė, 

Daiva Čiegienė, Užimtumo tarnybos prie LR SADM Šiaulių klientų aptarnavimo departamento 

patarėja, Jurgita Petraitienė, Užimtumo tarnybos prie LR SADM Klaipėdos klientų aptarnavimo 

departamento direktorė. (Dvi ekrano nuotraukos pridedamos).  

 

 Posėdžio pirmininkas Antanas Černeckis pasveikino susirinkusius ir supažindino su 

posėdžio darbotvarkės projektu. Kolegijos nariai darbotvarkei pritarė ir ją patvirtino.  

  

DARBOTVARKĖ: 

1. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių Telšių regione programos 2021 m. Pranešėja - 

Daiva Čiegienė, Užimtumo tarnybos prie LR SADM Šiaulių klientų aptarnavimo 

departamento patarėja 

2. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos 2021 m. metinio veiklos plano ir vertinimo rodiklių 

patvirtinimo. Pranešėja - Julijana Gnadl, Telšių regiono plėtros tarybos administracijos 

direktorė. 

3. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus 2021 m. metinių užduočių ir 

šių užduočių įvykdymo rodiklių patvirtinimo. Pranešėja - Julijana Gnadl. 

4. Dėl Patariamosios kolegijos partnerių grupės sudarymo. Pranešėja - Julijana Gnadl.   

5. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos atstovų delegavimo į teritorinio bendradarbiavimo 

programų Lietuvos delegacijas. Pranešėja - Julijana Gnadl. 

       

1. SVARSTYTA. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių Telšių regione programos 2021 m. 

Pranešėja - Daiva Čiegienė, Užimtumo tarnybos prie LR SADM Šiaulių klientų aptarnavimo 

departamento patarėja. 
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Pranešėja pristatė Užimtumo tarnybos prie LR SADM aktyvios darbo rinkos politikos priemonių 

programą 2021 m. Telšių regione.  

Kolegijai pateikta analitinė informacija apie Telšių regiono darbo rinkos situaciją ir tendencijas, 

ypatumus regiono savivaldybėse, darbo jėgos struktūrą, pasiūlą ir  paklausą, trumpalaikes ir ilgalaikes  

problemas, darbo rinkos iššūkius 2021 metais, Telšių regiono įmonių veiklos perspektyvas, Covid-

19 poveikio priemones ir jų administravimą. Pranešėja akcentavo, kad jaunimo nedarbo padidėjimas 

susijęs su darbo paieškos išmokomis ir tai, kad įstatymai neskatina ieškotis darbo. Pranešimas 

pridedamas. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos 2021 m. metinio veiklos plano ir vertinimo 

rodiklių patvirtinimo. Pranešėja - Julijana Gnadl.   

Pranešėja pristatė Telšių regiono plėtros tarybos 2021 m. metinio veiklos plano ir vertinimo rodiklių 

projektą. 

Pasisakė Antanas Černeckis – dėl naujausios žinios iš VRM apie Kompetencijų centro konsultacinės 

pagalbos regionams plėtros planų rengimo procese problemą, numatomą regioninės plėtros įstatymo 

keitimą. 

Pasisakė Audrius Klišonis – dėl būtinybės kelti konsultacinės pagalbos klausimą  Savivaldybių 

asociacijos Savivaldybių administravimo komitete, susitinkant su premjere.  

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui.  

Balsavo: už – 9 (devyni), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).  

 

3. SVARSTYTA. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus 2021 m. metinių 

užduočių ir šių užduočių įvykdymo rodiklių patvirtinimo. Pranešėja - Julijana Gnadl. 

 Pranešėja pristatė sprendimo, kuriuo patvirtinamos Telšių regiono plėtros tarybos 

administracijos direktoriaus 2021 m. metinės užduotys ir šių užduočių įvykdymo rodikliai, projektą.   

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui.  

Balsavo: už – 9 (devyni), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).  

4. SVARSTYTA. Dėl Patariamosios kolegijos partnerių grupės sudarymo. Pranešėja - Julijana 

Gnadl.  

Pranešėja pristatė sprendimo, kuriuo sudaroma Patariamoji kolegijos partnerių grupė, projektą.  

Į grupės sudėtį įtraukti darbdavių, profesinių sąjungų organizacijų, bendruomeninių ir kitų 

nevyriausybinių organizacijų deleguoti atstovai, iš viso  – 14 atstovų. Atstovų nedelegavo viena 

profesinė sąjunga „Solidarumas“ dėl jų vertinimu per aukštų reikalavimų atstovams.  

Visi į Partnerių grupę deleguoti atstovai yra pateikę nepriekaištingos reputacijos anketas ( pagal 

Kolegijos darbo reglamento 1 priedą) ir dokumentus, pagrindžiančius Partnerio deleguojamo atstovo 

atitiktį Kolegijos darbo reglamento 119 punkte nustatytiems reikalavimams. 

Pasisakė Antanas Černeckis – atstovų sąraše matome du vienos stambios įmonės  

atstovus, jie atstovaus ne rajono interesus, ir tai nėra gerai. Stambaus verslo atstovai įtakingi, stiprūs, 

suformuos nuomonę, surašys,  ir gali būti atvejų, kai mes būsim stipriai veikiami. Rietavas visiškai 

neatstovaujamas.  

Pasisakė Vidmantas Macevičius – balso teisės socialiniai partneriai neturi. 

Pasisakė Audrius Klišonis – galime prašyti pramonininkų pasiūlyti kitų įmonių atstovų. 

Ar Rietave nėra pramonės įmonių ? Siūlau išlaikyti paritetą ir prašyti  siūlyti kitus atstovus. 

Akivaizdus teritorinis nelygiateisiškumas.  

Pasisakė Kęstutis Gusarovas – kyla klausimas dėl nuostatų. Organizacijos siūlo 

partnerius, mes nesirenkam.  

Pasisakė Vilija Razmienė – Rietavas  turėtų būti atstovaujamas.  

Pasisakė Jonas Eugenijus Bacevičius – reikėjo subendravimo ir įdirbio ankstesniame 

etape. 
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Pasisakė Antanas Černeckis – galime bandyti dirbti su šia partnerių grupe, jeigu 

matysime netinkamų dalykų, performuosime. Siūlau sprendime nurodyti terminą – grupė sudaroma 

vienerių metų laikotarpiui iki 2022 m. gegužės 18 dienos.  

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui, pakeičiant 2 punkto redakciją:  „Nustatyti, kad 

šios sudėties Patariamoji kolegijos partnerių grupė sudaroma vienerių metų  laikotarpiui iki 2022 

metų gegužės 18 d.„ 

Balsavo: už – 9 (devyni), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).  

5. SVARSTYTA. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos atstovų delegavimo į teritorinio 

bendradarbiavimo programų Lietuvos delegacijas. Pranešėja - Julijana Gnadl. 

NUTARTA. Skirti šiuos atstovus į teritorinio bendradarbiavimo programų Lietuvos delegacijas: 

1. Interreg Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetas: 

 Šarūnę Žebrauskaitę-Lekavičienę, Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio 

planavimo ir investicijų skyriaus vedėją – pagrindiniu atstovu. 

Agnę Vaitkienę, Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir 

investicijų skyriaus vyriausiąją specialistę – pakaitiniu atstovu. 

2. 2021–2027 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos programavimo 

komitetą: 

 Žanetą Vaitkuvienę, Plungės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir 

investicijų skyriaus vedėją – pagrindiniu atstovu.  

 Audronę Aužbikavičiūtę, Plungės rajono savivaldybės administracijos Strateginio 

planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiąją specialistę – pakaitiniu atstovu. 

3. Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą: 

Daivą Jackūnienę, Rietavo savivaldybės administracijos projektų koordinatorę – pagrindiniu 

atstovu.  

Rasą Baliulevičienę, viešosios įstaigos „Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras“ 

projektų administratorę – pakaitiniu atstovu. 

4. 2021–2027 m. Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos programavimo 

komitetą: 

Vidmantą Macevičių, Mažeikių rajono savivaldybės merą – pagrindiniu atstovu. 

Virgilijų Radvilą, Mažeikių rajono savivaldybės mero patarėją – pakaitiniu atstovu.  

 

Balsavo: už – 9 (devyni), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).  

 

 

 

 

Posėdžio  pirmininkas                                                                                Antanas Černeckis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                       Gintarė Martinkienė 


