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TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS  

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-06-09       Nr. K/P-4 

 

Posėdis įvyko 2022-06-07, pradžia – 10.00 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, 

Asta Beierle Eigirdienė, Plungės rajono savivaldybės tarybos narė, 

Audrius Klišonis, Plungės rajono savivaldybės meras, 

Jonas Eugenijus Bačinskas, Rietavo savivaldybės tarybos narys, 

Kazys Lečkauskas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys, 

Kęstutis Gusarovas, Telšių rajono savivaldybės meras, 

Kęstutis Trečiokas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys, 

Odeta Jasmontienė, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė, 

Vidmantas Macevičius, Mažeikių rajono savivaldybės meras, 

Vilija Razmienė, Rietavo savivaldybės tarybos narė. 

Dalyvavo 11 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, 

Deimantė Zutelienė, Kultūros ministro patarėja, Ingrida Gaveikienė, ESO atstovė, Janina 

Krušinskaitė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo 

politikos grupės vadovė, Ramunė Malinauskienė, ESO atstovė, Reda Aleliūnaitė, Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerija Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės 

vyriausioji specialistė, Renaldas Radvila, ESO Paslaugų tarnybos vadovas (Dalyvių sąrašas 

pridedamas – ekrano kopija).  

 

SVARSTYTA. Kolegijos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

Posėdžio pirmininkas Antanas Černeckis pasveikino susirinkusius ir supažindino su 

posėdžio darbotvarkės projektu. Audrius Klišonis pasiūlė papildyti darbotvarkę einamaisiais 

klausimais. Pirmininkas pasiūlė papildyti darbotvarkę, kolegijos nariai neprieštaravo. 

NUTARTA. Pritarti papildytam darbotvarkės projektui. 

Balsavo: už – 11 (vienuolika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).  

  

DARBOTVARKĖ: 

1. Susitarimo dėl meno ir dizaino viešosiose erdvėse pristatymas. 

2. Informacija apie ESO nuveiktus darbus 2021 m. ir planuojamus darbus 2022 m.  

3. 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. 

4. Einamieji klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Susitarimo dėl meno ir dizaino viešosiose erdvėse pristatymas. 

Reda Aleliūnaitė pristatė susitarimo dėl meno ir dizaino viešosiose erdvėse gaires. Janina 

Krušinskaitė patikslino, kad šiuo susitarimu siekiama įgyvendinant kultūros paskirties pastatų 

statybos ir (ar) rekonstravimo projektus, prie kurių įgyvendinimo valstybės biudžeto ar kitų 
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finansavimo šaltinių lėšomis prisideda Kultūros ministerija, užtikrinti, kad projekto vykdytojas 

numatytų iki 1% lėšų, nuo pastato statybos ar rekonstravimo sąmatinės vertės, meno ir(ar) dizaino 

kūrinių sukūrimui ir(ar) įsigijimui. 

Audrius Klišonis domėjosi, kaip šis susitarimas derinasi su viešųjų pirkimų tvarka. Deimantė 

Zutelienė patikino, kad tai neturėtų sukelti kliūčių, tačiau šią informaciją reikėtų patikslinti. Kęstutis 

Gusarovas pasiūlė, kad šiam susitarimui turėtų būti atskira finansavimo programa. 

Antanas Černeckis domėjosi, kokiomis lėšomis turėtų būti finansuojamos šio susitarimo 

idėjos. Janina Krušinskaitė patikslino, jei objekto valdytojas yra savivaldybė, tai finansavimas turėtų 

būti savivaldybės biudžeto lėšomis. 

Reda Aleliūnaitė informavo, kad pristatant šį susitarimą kitos savivaldybės pasiūlė įtraukti 

bendruomenes. Taip pat R. Aleliūnaitė patikslino, kad norintys pasirašyti šį susitarimą per mėnesį 

turi pateikti pastabas susitarimo turiniui, o po to sektų pasirašymas. 

Daugiau klausimų Kolegijos nariai neturėjo. Pirmininkas padėkojo pranešėjams už 

pristatymą. 

 

2. SVARSTYTA. Informacija apie ESO nuveiktus darbus 2021 m. ir planuojamus darbus 

2022 m.  

Renaldas Radvilas pristatė pranešimą apie ESO ir savivaldybių bendradarbiavimą 

(pranešimas pridedamas). Pristatymo metu apžvelgtos ESO strateginės kryptys ir perspektyvos, 

išmaniosios apskaitos diegimo programa, aptartas elektros energijos rinkos liberalizavimo klausimas 

bei SND balionų pašalinimo iš daugiabučių namų programa 2022 m. Taip pat pristatytas 

elektromobilumas Lietuvoje, ESO investicijos regione 2021-2022 m., numatomi ESO planai 

ekstremalių situacijų valdymui bei pateikta informacija apie leidimus žemės kasimo darbams. 

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

 

3. 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 4 papunktį. Kolegijos 

nariai klausimų neturėjo. 

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.  

Balsavo: už – 11 (vienuolika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).  

 

4. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

Audrius Klišonis informavo, kad lankėsi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijoje dėl švietimo įstaigų  tinklo taisyklių. A. Klišonis pasiūlė Telšių regiono atstovams 

dalyvauti pilotiniame projekte švietimo įstaigų reformoje.  

 

Julijana Gnadl informavo, kad iki 2022 m. liepos 1 d. Telšių regiono plėtros tarybos kolegijai 

turi būti pristatytas Telšių regiono socialinių paslaugų ir socialinių paslaugų infrastruktūros 

žemėlapis. Pasiūlyta Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos posėdį organizuoti 2022 m. birželio 30 

d. 9 val. Pasiūlymui pritarta.  

 

 

 

Posėdžio  pirmininkas                                                                                 Antanas Černeckis 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                      Evelina Lenkauskienė 


