
 
TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJA 

 

SPRENDIMAS  

 

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 

 

2021 m. rugpjūčio 2 d. Nr. K/S – 5 

Telšiai  

   

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Regioninės plėtros įstatymo 12 straipsnio 3 

dalies 2 punktu bei pagal kompetenciją išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

2021 m. liepos 19 d. raštu Nr. 1D-4152 „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 projekto derinimo“ pateiktą derinti 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“ projektą (toliau – 

Įsakymo projektas),  Telšių regiono plėtros tarybos kolegija n u s p r e n d ž i a : 

Teikti pastabas ir pasiūlymus Įsakymo projektui (priedas –  1 lapas).  

 

 

 

Kolegijos pirmininko pavaduotojas               Kęstutis Gusarovas  

  



Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos 2021-08-02  

sprendimo Nr. K/S-5 

priedas  

 

 

 

PASTABOS IR PASIŪLYMAI  ĮSAKYMO PROJEKTUI 

2021-08-02 

 

Telšių regiono plėtros tarybos kolegija teikia Įsakymo projektui šiuos pasiūlymus: 

 

1. 22.1. papunktyje siūlome vietoj “sukurta ne mažiau kaip 50 darbo vietų” įrašyti “sukurta 

ne mažiau kaip 10 darbo vietų“, nes nustatyti reikalavimai užkerta kelią mažoms ir labai mažoms 

įmonėms pasinaudoti šia tvarka; 

2. 22.4. papunktyje siūlome vietoj „investuota ne mažiau kaip 2 milijonai eurų privačių 

kapitalo investicijų“ įrašyti „investuota ne mažiau kaip 1 milijonas eurų privačių kapitalo investicijų“, 

nes reikalavimai turi būti pakeliami ne tik vidutinei įmonei, bet ir mažai arba labai mažai įmonei; 

3. 24 punkte, 30.1. ir 30.2. papunkčiuose siūlome vietoj „40 ir 30 dienų terminų“ įrašyti 

„artimiausiame Kolegijos posėdyje” – pagal Reglamentą Kolegijos posėdžiai organizuojami ne rečiau 

kaip kartą per kalendorinių metų ketvirtį. 

 

 

______________________________ 


