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TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS  

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021-10-       Nr. K/P- 

 

Posėdis įvyko 2021-10-20, pradžia – 10.00 val., pabaiga – 12.00 val.  

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 tarybos narys, 

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. 

Posėdyje nedalyvavo: Audrius Klišonis, Plungės rajono savivaldybės meras (iš anksto 

pranešta apie negalėjimą dalyvauti), Liudas Skierus, Plungės rajono savivaldybės tarybos narys (iš 

anksto pranešta apie negalėjimą dalyvauti), Odeta Jasmontienė – Mažeikių rajono savivaldybės 

tarybos narė (iš anksto pranešta apie negalėjimą dalyvauti). 

Dalyvavo 9 kolegijos nariai iš 12,  kvorumas yra. 

Kiti  posėdyje dalyvavę asmenys:  

Gediminas Česonis, CPVA ekspertas, Aurima Lasickienė, CPVA atstovė, Lina Klingienė, 

CPVA ekspertė, Julijana Gnadl, Telšių regiono plėtros tarybos (toliau - Telšių RPT) administracijos 

direktorė, Gintarė Martinkienė, Telšių RPT ekspertė, Jolanta Jurkuvienė, Telšių RPT vyresnioji 

specialistė (vyriausioji buhalterė), Laima Dockevičienė, Rietavo TVIC direktorė, Antanas 

Aužbikavičius, Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Dalia Barcytė, 

Rietavo savivaldybės administracijos kalbos tvarkytoja. (Dalyvių sąrašas pridedamas).  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Kolegijos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas 

2. Informacija apie regionų plėtros planų rengimą ir funkcinių zonų formavimą. 

Pranešėjai - Gediminas Česonis, CPVA ekspertas, Julijana Gnadl, Telšių RPT 

administracijos direktorė, Gintarė Martinkienė, Telšių RPT ekspertė. 

3. Dėl Kolegijos nario darbo apmokėjimo. 

Pranešėja - Julijana Gnadl, Telšių RPT administracijos direktorė 

4. Dėl įgaliojimų Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkui suteikimo 

Pranešėja - Julijana Gnadl, Telšių RPT administracijos direktorė 

 

1. SVARSTYTA. Kolegijos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

 

Posėdžio pirmininkas Antanas Černeckis pasveikino susirinkusius ir supažindino su 

posėdžio darbotvarkės projektu.  

NUTARTA. Pritarti pateiktam darbotvarkės projektui.  

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

 

2. SVARSTYTA. Informacija apie regionų plėtros planų rengimą ir funkcinių zonų 

formavimą. 
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Gediminas Česonis pristatė pranešimą Regiono plėtros plano rengimas (pridedamas). 

Antanas Černeckis paprašė patikslinti, kokią funkciją atliks stebėsenos komitetas. Pranešėjas 

informavo, kad komitetas analizuos metodines nuostatas ir išankstines sąlygas. Kęstutis Gusarovas 

paklausė, kaip bus, jei regiono vienos savivaldybės taryba nepatvirtina arba delsia patvirtinti 

funkcinės zonos strategiją. Gediminas Česonis pakomentavo, kad regiono plėtros tarybos kolegijos 

apsisprendimas yra laukti arba nelaukti tam tikros savivaldybės. Tarybos kolegijos pirmininkas 

Antanas Černeckis pasidomėjo, kaip bus sprendžiamas kompleksiškumas. Pranešėjas patikino, kad 

šiuo klausimu padės CPVA. 

Julijana Gnadl ir Gintarė Martinkienė pristatė pranešimą „Telšių regiono sektorinės 

problemos, jų  priežastys ir priemonės funkcinei zonai“ (pridedama). Tarybos kolegijos nariai pasiūlė 

pakeisti 2 problemos „Tvarus judumas“ 4 priežastį į „Nepakankamos vietinės reikšmės keliai“. 

Aurima Lasickienė, CPVA atstovė, pastebėjo, kad 4 problemos „Aplinkosauga“ 5 priežasties 

„Nepakankamas aplinkosaugos specialistų kvalifikacijos kėlimas“ neturi būti, nes tai tęstinės lėšos. 

Taip pat pastebėta, kad 5 problemos „Socialinė ir sveikatos apsauga“ 1 priežastį papildyti žodžiu 

„sveikatos“ (Socialinės ir sveikatos paslaugos neatitinka visų tikslinių grupių poreikių). Ties 

funkcinių zonų siūlomų priemonių sąrašo 3 punkte siūloma papildyti, įterpiant žodį „inovacijos“ 

(Trūkstamos infrastruktūros verslo ir inovacijų plėtrai įrengimas). 

Taip pat kolegijos tarybos nariai diskutavo dėl juridinio vieneto funkcinės zonos veiksmams 

įgyvendinti, t. y. reiktų apsvarstyti, ar kurti naują, ar plėsti jau esamą įstaigą, kaip prisidėti finansiškai. 

Kęstutis Gusarovas pasiūlė Telšių apskrities verslo inkubatorių, kuriame jau yra valdyba ir struktūra. 

Antanas Černeckis pasiūlė Rietavo turizmo ir verslo informacijos centrą, kuris turi daug patirčių, 

dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Vidmantas Macevičius pastebėjo, kad būtinas finansinis 

pagrindimas, t. y. kas ir kiek kainuotų. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Kolegijos nario darbo apmokėjimo. 

Julijana Gnadl informavo, kad reikia pateikti prašymus dėl darbo užmokesčio mokėjimo 

arba jo atsisakymo Telšių regiono plėtros tarybos administracijai. Taip pat informavo, kad kolegijos 

nariai tik dirbantys visuomeniniais pagrindais gali gauti darbo užmokesti. 

NUTARTA. Kiekvienas kolegijos narys prašymą pateikia individualiai. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl įgaliojimų Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkui 

suteikimo. 

Pranešėja pristatė sprendimo projektą, kuriuo kolegijos pirmininkui ar pirmininko 

pavaduotojui suteikiami įgaliojimai spręsti ir įforminti klausimus, susijusius su Telšių regiono plėtros 

tarybos administracijos direktoriumi, darbo teisės srityje. 

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui.  

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

 

 

Posėdžio  pirmininkas                                                                                 Antanas Černeckis 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                      Evelina Lenkauskienė 


