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TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS  

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-09-09 Nr. K/P-6 

 

Posėdis įvyko 2022-08-31, pradžia – 10.00 val. nuotoliniu būdu (Zoom platformoje). 

Posėdžio pirmininkas – Telšių 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: 

1. Jonas Eugenijus Bačinskas, Rietavo savivaldybės tarybos narys, 

2. Asta Beierle Eigirdienė, Plungės rajono savivaldybės tarybos narė 

3. Antanas Černeckis, Rietavo savivaldybės meras, 

4. Kęstutis Gusarovas,  Telšių rajono savivaldybės meras, 

5. Odeta Jasmontienė, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė, 

6. Audrius Klišonis, Plungės rajono savivaldybės meras, 

7. Kazys Lečkauskas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys, 

8. Vidmantas Macevičius, Mažeikių rajono savivaldybės meras, 

9. Antanas Tenys, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys,  

10. Kęstutis Trečiokas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys  

 Posėdyje nedalyvavo: Vilija Razmienė, Rietavo savivaldybės tarybos narė (informavo apie 

nedalyvavimą). 

Dalyvavo 10 kolegijos narių, kvorumas yra. 

Kiti  posėdyje dalyvavę asmenys:  

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

direktorė, Evelina Lenkauskienė, Telšių RPT vyriausioji specialistė, Aurelija Ričkuvienė, Kultūros 

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių – Tauragės teritorinio skyriaus vedėja, 

Vidimantas Domarkas, Telšių regiono atliekų tvarkymo centro (toliau – TRATC) direktorius, 

Kazimieras Žemaitis Kerpauskas, VšĮ „Žemaitijos keliais“ direktorius, Lendra Bukauskienė, Telšių 

rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja, Mindaugas 

Pocius, Plungės rajono savivaldybės tarybos narys, Sandra Rėkašienė, Rietavo savivaldybės 

administracijos Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė, Toma 

Rupeikė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus 

vyriausioji specialistė, Vilma Šlyžienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės 

paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, Žaneta Vaitkuvienė, Plungės rajono savivaldybės 

administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja (Dalyvių sąrašas pridedamas – 

ekrano kopija, kiti asmenys neidentifikuojami dėl nepilno vardo ar pavardės).  

 

SVARSTYTA. Kolegijos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

Posėdžio pirmininkas Antanas Černeckis pasveikino susirinkusius ir supažindino su 

posėdžio darbotvarkės projektu. Vidmantas Macevičius pasiūlė papildyti darbotvarkę einamaisiais 

klausimais. Pirmininkas pasiūlė papildyti darbotvarkę, kolegijos nariai neprieštaravo. 

NUTARTA. Pritarti papildytam darbotvarkės projektui. 

Balsavo: už – 10 (dešimt), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).  

  

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl galimo bendradarbiavimo formų su Lietuvos Respublikos Valstybine kultūros 

paveldo komisija sprendžiant su kultūros paveldo apsauga susijusius klausimus 

2. Dėl bendradarbiavimo skatinant vietinį turizmą 
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3. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos atstovų į 2021–2027 metų Interreg programų Lietuvos 

delegacijas paskyrimo 

4. 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 

5. Dėl Perėjimo  nuo  institucinės  globos  prie  šeimoje  ir  bendruomenėje teikiamų 

paslaugų Telšių regiono žemėlapio 

6. Einamieji klausimai 

 

1. SVARSTYTA. Dėl galimo bendradarbiavimo formų su Lietuvos Respublikos Valstybine 

kultūros paveldo komisija sprendžiant su kultūros paveldo apsauga susijusius klausimus. 

Julijana Gnadl informavo, kad kvietimas į Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos posėdį 

buvo išsiųstas Lietuvos Respublikos Valstybinei kultūros paveldo komisijai (toliau – Paveldo 

komisija). Paveldo komisijos pirmininkė informavo, kad 2022 m. rugpjūčio 31 d. vyks komisijos 

posėdis – Kolegijos posėdyje negalės dalyvauti. 

 Aurelija Ričkuvienė pažymėjo, kad Paveldo komisija yra Seimo, Respublikos Prezidento ir 

Vyriausybės ekspertė ir patarėja valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, 

vertinimo ir tobulinimo klausimais. Taip pat pastebėjo, kad Kultūros paveldo departamentas prie 

Kultūros ministerijos yra atskira įstaiga, kuri taip pat ieško bendradarbiavimo galimybių. Pranešėja 

patarė ieškoti bendradarbiavimo formų, atsižvelgti į Paveldo komisijos uždavinius. A. Ričkuvienė 

pateikė keletą pavyzdžių. Pirma, savivaldybių atstovai galėtų teikti pasiūlymus susijusius su kultūros 

paveldo klausimais leidžiant teisės aktus. Antra, Paveldo komisija vyksta į išvažiuojamuosius 

posėdžius, kurių metu galima apžiūrėti rajono/regiono kultūros paveldo objektus. Trečia, 

savivaldybės gali teikti pasiūlymus ir pageidavimus dėl finansavimo. Ketvirta, galima organizuoti 

seminarus/konferencijas kultūros paveldo tema. 

Antanas Černeckis svarstė, kad Kolegijos nariai galėtų tinkamai apsvarstyti klausimą, tam 

reikalingas bendradarbiavimo sutarties projektas. Kęstutis Trečiokas pritarė, kad sutarties projektas 

būtų pagrindas klausimo svarstymui. 

Antanas Černeckis, apibendrindamas diskusiją, pažymėjo, kad Kolegija svarstytų 

bendradarbiavimo galimybes sutarties pagrindu. Daugiau klausimų Kolegijos nariai neturėjo.  

 

2. SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo skatinant vietinį turizmą. 

Kazimieras Žemaitis Kerpauskas pristatė informaciją apie projektą „Žemaitijos keliais“ 

(pranešimas pridedamas). Pranešėjas pateikė statistiką apie projekto žinomumą/matomumą 

skirtingose internetinėse platformose: Facebook, mobiliojoje aplikacijoje, Youtube, Instagram ir 

TikTok. Taip pat buvo pristatytos veiklos ir teikiamos paslaugos. Apibendrindamas pristatymą, 

pranešėjas akcentavo bendradarbiavimo naudą savivaldybėms ir VšĮ „Žemaitijos keliais“. 

Vidmantas Macevičius pastebėjo, kad pristatymas labai išsamus, taip pat domėjosi ar yra 

bendradarbiaujama su savivaldybių turizmo ir informacijos centrais. Kazimieras Žemaitis 

Kerpauskas patikino, kad iš dalies bendradarbiavimas vyko. Telšių regiono merai paskatino vystyti 

bendradarbiavimą ir toliau. 

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

 

3. SVARSTYTA. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos atstovų į 2021–2027 metų Interreg 

programų Lietuvos delegacijas paskyrimo. 

Julijana Gnadl informavo, kad gautas raštas dėl Telšių regiono plėtros tarybos atstovų į 

2021–2027 metų Interreg programų Lietuvos delegacijas. Į 2021–2027 m. Interreg Latvijos ir 

Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą Kęstutis Gusarovas pasiūlė 

Šarūnę Žebrauskaitę-Lekavičienę, Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo 

ir investicijų skyriaus vedėją kaip pagrindinę atstovę, Audrius Klišonis pasiūlė Eveliną Petrikaitę, 

Plungės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiąją 

specialistę kaip pakaitinę atstovę. Antanas Černeckis į 2021–2027 m. Interreg Pietų Baltijos 

bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą pasiūlė Daivą Jackūnienę, Rietavo 
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savivaldybės administracijos projektų koordinatorę, kaip pagrindinę atstovę ir Rasą Baliulevičienę, 

viešosios įstaigos „Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras“ projektų administratorę kaip 

pakaitinę atstovę. Kolegijos nariai kitų siūlymų neturėjo. 

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.  

Balsavo: už – 10 (dešimt), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).  

 

4. 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 2 ir 5 papunkčius. 

Kolegijos nariai klausimų neturėjo. 

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.  

Balsavo: už – 10 (dešimt), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).  

 

5. SVARSTYTA. Dėl Perėjimo  nuo  institucinės  globos  prie  šeimoje  ir  bendruomenėje 

teikiamų paslaugų Telšių regiono žemėlapio. 

Lendra Bukauskienė trumpai pristatė perėjimo  nuo  institucinės  globos  prie  šeimoje  ir  

bendruomenėje teikiamų paslaugų Telšių regiono žemėlapio eigą. Antanas Černeckis pastebėjo, kad 

daug neaiškumų kyla dėl socialinio būsto ir tikslinių grupių apgyvendinimo vienoje vietoje.  

Kęstutis Gusarovas pasiūlė Lendrai Bukauskienei suformuoti raštą Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijai dėl kylančių neaiškumų. Audrius Klišonis pasiūlė, derinant rašto informaciją, 

parengti lentelę, kad būtų pateikiami tiksliniai skaičiai.  

Pasiūlyta iki 2022 m. rugsėjo 5 d. Lendrai Bukauskienei parengti raštą ir jį pateikti derinti 

savivaldybėms, o po atsakymo gavimo iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bus grįžtama prie 

klausimo svarstymo. 

 

6. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

Antanas Černeckis informavo, kad prie Kolegijos posėdžio yra prisijungęs TRATC 

direktorius Vidimantas Domarkas. Vidmantas Macevičius paprašė pateikti informaciją dėl akcijų 

pirkimo iš UAB „Veistas“ ir dėl antrinio panaudojimo aikštelės. 

Vidimantas Domarkas priminė, kad 2022 m. pavasarį buvo iškelta idėja nupirkti UAB 

„Veistas“ akcijas, šiai idėjai akcininkų susirinkimas pritarė. Nustatyta akcijų vertė 200 tūkst. Eurų, 

įmonės direktorius patikino, kad mėginta derėtis dėl vertės, tačiau nesėkmingai. Vėliau buvo 

pasirašytas ketinimų protokolas, kuriuo TRATC pasižadėjo už minėtą sumą išpirkti akcijas, o 

pardavėjai įsipareigojo jas parduoti. Taip pat direktorius informavo, kad sandorio įvykdymui daromas 

akcijų vertės nustatymas, kurį atliks ekspertas. Pastarasis įvertins investicijos atsiperkamumą ir 

tikimasi iki 2022 m. rugsėjo 15 d. gauti ataskaitą. Akcininkų susirinkime ataskaitos pagrindu bus 

svarstomas sandoris su minėta įmone. 

Taip pat Vidimantas Domarkas pateikė trumpą informaciją dėl antrinio atliekų panaudojimo 

aikštelės Mažeikių rajone. TRATC direktorius patikino, jog įgyvendinus šią idėją, bus jaučiama 

nauda visam regionui: 1) sukuriama bazė atliekų antriniam panaudojimui; 2) sutvarkomi daiktai, kurie 

galimai reikalingi socialinėms šeimoms ir kitiems asmenims; 3) kuriama edukacinė programa visam 

Telšių regionui. 

 

 

 

 

Posėdžio  pirmininkas                                                                                 Antanas Černeckis 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                      Evelina Lenkauskienė 


