
 

 

 

TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBA 

  

SPRENDIMAS 

DĖL TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2021 M. METINIO VEIKLOS PLANO IR 

VERTINIMO RODIKLIŲ PATVIRTINIMO 

 

 

2021 m. gegužės 17 d. Nr. KS-1 

Telšiai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Regioninės plėtros įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 8 

punktu ir Telšių regiono plėtros tarybos nuostatų, patvirtintų Telšių regiono plėtros tarybos steigiamojo 

susirinkimo 2020 m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr. R9-3, 34.1 papunkčiu, Telšių regiono plėtros taryba  

n u s p r e n d ž i a:  

 Patvirtinti Telšių regiono plėtros tarybos 2021 m. metinį veiklos planą ir vertinimo rodiklius 

(pridedama).  

 

 

 

Kolegijos primininkas        Antanas Černeckis 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

PATVIRTINTA 

Telšių regiono plėtros tarybos  

2021 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr.KS-1 

  

TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2021 M. METINIS VEIKLOS PLANAS IR VERTINIMO RODIKLIAI  
 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Vertinimo rodikliai 

Vertini

mo 

rodiklio 

reikšmė 

RPT organas, atsakingas už 

priemonės įgyvendinimą 

Įvykdymo 

terminas 

TIKSLAS 
Planuoti ir koordinuoti nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą Telšių regione ir skatinti regiono 

socialinę, ekonominę plėtrą 

UŽDAVINYS 
Įgyvendinti Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme ir kituose įstatymuose, Vyriausybės 

nutarimuose nustatytas regiono plėtros tarybos funkcijas 

1.  Rengti ir tvirtinti regiono plėtros 

tarybos metinį veiklos planą 

Parengtas ir patvirtintas regiono plėtros tarybos 

metinis veiklos planas, skaičius 

1 Kolegija  

Administracijos direktorius 

II ketv. 

2.  Sudaryti Partnerių grupę ir priimant 

sprendimus atsižvelgti į Partnerių 

grupės teikiamas išvadas 

Kreiptasi į institucijas dėl atstovų į Partnerių grupę 

delegavimo ir sudaryta Partnerių grupė, skaičius 

1 Kolegija  

Administracijos direktorius 

II ketv. 

Priimti sprendimai, įvertinus pateiktą Partnerių 

grupės išvadą, procentai  

100 Kolegija II-IV ketv. 

3.  Rengti, tvirtinti regiono plėtros 

planą, jo pakeitimus 

Parengti ir priimti sprendimai dėl regiono plėtros 

plano1 pakeitimo, procentai 

100 Kolegija  

Administracijos direktorius 

II-IV ketv. 

Parengta ir, su Partnerių grupe apsvarsčius, 

patvirtinta regiono plėtros plano2 regiono esamos 

situacijos analizė, skaičius 

1 Kolegija  

Administracijos direktorius 

 

II-IV ketv. 

 
1 Telšių regiono plėtros planas 2014–2020 metams, patvirtintas Telšių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 51/10S-75 „Dėl Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 m. 

patvirtinimo“ 
2 Telšių regiono plėtros planas 2021–2030 metams 



3 

 

4.  Organizuoti regiono plėtros tarybos 

administracijos darbą 

Parengti naujos įstaigos veiklai ir vidaus 

administravimui užtikrinti reikalingi dokumentai 

(tvarkos, aprašai ir kt.), skaičius 

7 Administracijos direktorius II-IV ketv. 

5.  Organizuoti Telšių regiono plėtros 

tarybos organų – Visuotinio dalyvių 

susirinkimo ir Kolegijos,  darbą  

Suorganizuoti susirinkimai/posėdžiai, kuriems 

parengta ir pateikta svarstyti reikalinga medžiaga, 

procentai 

100 Administracijos direktorius 

 

II-IV ketv. 

6.  Priimti sprendimus dėl regiono 

projektų sąrašų keitimo, vykdant 

2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų 

programos tarpinės institucijos 

funkcijas3 

Patvirtinti siūlomų finansuoti regiono projektų 

sąrašų pakeitimai, procentas 

100 Kolegija II-IV ketv. 

7.  Rengti, svarstyti ir teikti siūlymus 

dėl regionų plėtros taryboms 

teikiamų derinti teisės aktų, 

programų, planavimo dokumentų 

bei jų pakeitimų projektų 

Svarstyti siūlymai dėl regionų plėtros taryboms 

teikiamų derinti teisės aktų, programų, planavimo 

dokumentų bei jų pakeitimų projektų, procentas 

100 Kolegija  

Administracijos direktorius 

 

II-IV ketv. 

8.  Nustatyti regiono plėtros tarybos 

lėšų naudojimo tvarką 

Nustatyta regiono plėtros tarybos lėšų naudojimo 

tvarka, skaičius 

1 Visuotinis dalyvių susirinkimas 

 

II ketv. 

9.  Nustatyti regiono plėtros tarybos 

vidaus kontrolės tvarką 

Nustatyta regiono plėtros tarybos vidaus kontrolės 

tvarka, skaičius 

1 Visuotinis dalyvių susirinkimas 

 

II ketv. 

10.  Tvirtinti regiono plėtros tarybos 

administracijos direktoriaus ir 

administracijos darbuotojų darbo 

apmokėjimo sistemą 

Patvirtinta regiono plėtros tarybos administracijos 

direktoriaus ir administracijos darbuotojų darbo 

apmokėjimo sistema, skaičius 

1 Visuotinis dalyvių susirinkimas 

 

II ketv. 

11.  Tvirtinti regiono plėtros tarybos 

administracijos pareigybių ir 

darbuotojų pareigybių, dėl kurių 

rengiamas konkursas, sąrašą 

Patvirtintas regiono plėtros tarybos administracijos 

pareigybių ir darbuotojų pareigybių, dėl kurių 

rengiamas konkursas, sąrašas, skaičius 

1 Visuotinis dalyvių susirinkimas 

 

II ketv. 

12.  Teikti informaciją apie Telšių 

regiono plėtros tarybos veiklą 

Užtikrinti informacijos teikimą apie Telšių regiono 

plėtros tarybos veiklą interneto svetainėje (kai bus 

sukurta), procentai 

100 Administracijos direktorius 

 

III-IV ketv. 

13.  Skelbti Regioninės plėtros įstatyme 

nustatytus teisės aktus teisės aktų 

registre 

Paskelbti teisės aktų registre Regioninės plėtros 

įstatyme nustatyti teisės aktai, procentai  

100 Administracijos direktorius II-IV ketv. 

 

 
3 Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 ,,Dėl Atsakomybės ir funkcijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ 11 p. 


