
TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS 

 

POSĖDŽIO RAŠYTINĖS PROCEDŪROS PROTOKOLAS 

 

2020-08-03 Nr. K/P-2 

Telšiai 

 

Rašytinės procedūros pradžia – 2021 m. liepos 27 d. 

Rašytinės procedūros pabaiga – 2021 m. rugpjūčio 2 d. 

Posėdžio pirmininkas – Kęstutis Gusarovas, Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos (toliau 

– Kolegija) pirmininko pavaduotojas. 

Posėdžio sekretorius – Evelina Lenkauskienė, Telšių regiono plėtros tarybos vyriausioji 

specialistė.   

Posėdyje dalyvavo 8 iš 12 Kolegijos narių, užpildydami Kolegijos nario balsavimo lapą Nr. 

1 (Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento1 5 priedas): 

1. Audrius Klišonis, Plungės rajono savivaldybės meras, 

2. Antanas Černeckis, Rietavo savivaldybės meras, 

3. Vidmantas Macevičius, Mažeikių rajono savivaldybės meras, 

4. Kęstutis Gusarovas, Telšių rajono savivaldybės meras, 

5. Jonas Eugenijus Bačinskas, Rietavo savivaldybės tarybos narys, 

6. Kazys Lečkauskas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys, 

7. Liudas Skierus, Plungės rajono savivaldybės tarybos narys, 

8. Asta Beierle Eigirdienė, Plungės rajono savivaldybės tarybos narė. 

Posėdyje nedalyvavo: Vilija Razmienė, Rietavo savivaldybės tarybos narė, Odeta 

Jasmontienė, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė, Antanas Tenys, Mažeikių rajono 

savivaldybės tarybos narys, Kęstutis Trečiokas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys. 

Sprendimai rašytinės procedūros būdu laikomi priimtais, jei pritarimas išreikštas daugiau kaip 

pusės visų Kolegijos narių balsų dauguma (Balsavimo lapai pridedami). 

 

DARBOTVARKĖ:  

 

1. Dėl pastabų ir pasiūlymų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo „Dėl 

projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu, regioninės svarbos projekto įgyvendinimo 

priežiūros ir regiono plėtros tarybos sprendimo, kuriuo projektas pripažintas regioninės svarbos 

projektu, pripažinimo netekusiu galios priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektui. 

1. SVARSTYTA. Dėl pastabų ir pasiūlymų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 

įsakymo „Dėl projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu, regioninės svarbos projekto 

įgyvendinimo priežiūros ir regiono plėtros tarybos sprendimo, kuriuo projektas pripažintas 

regioninės svarbos projektu, pripažinimo netekusiu galios priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

projektui. 

Balsavo: „už“ – 8, „prieš“ – 0, nusišalino – 0. 

NUSPRĘSTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

Kolegijos pirmininko pavaduotojas Kęstutis Gusarovas 

 

 

Posėdžio sekretorė Evelina Lenkauskienė 

 
1 Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamentas, patvirtintas Telšių regiono plėtros tarybos steigiamojo 

susirinkimo 2020 m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr. R9-3 „Dėl Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento 

patvirtinimo“ 

 


