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TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS  

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2023-01-03     Nr. K/P-1 

 

Posėdis įvyko 2022-12-21, pradžia – 11.00 val. vieta - kavinės „Provincija“ salėje, Laužų k., 

Rietavo sen., Rietavo sav. 

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. Antanas Černeckis, Rietavo savivaldybės meras, 

3. Kęstutis Gusarovas,  Telšių rajono savivaldybės meras, 

4. Audrius Klišonis, Plungės rajono savivaldybės meras, 

5. Kazys Lečkauskas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys, 

6. Vidmantas Macevičius, Mažeikių rajono savivaldybės meras, 

7. Mindaugas Pocius, Plungės rajono savivaldybės tarybos narys, 

8. Antanas Tenys, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys,  

 Posėdyje nedalyvavo: Asta Beierle Eigirdienė, Plungės rajono savivaldybės tarybos narė, 

Odeta Jasmontienė, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė, Vilija Razmienė, Rietavo 

savivaldybės tarybos narė, Kęstutis Trečiokas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys. 

Dalyvavo 8 kolegijos nariai, kvorumas yra (išskyrus 2 klausimu). 

 

Kiti  posėdyje dalyvavę asmenys:  

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

direktorė, Gintarė Martinkienė, Telšių RPT ekspertė, Evelina Lenkauskienė, Telšių RPT vyriausioji 

specialistė, Jolanta Jurkuvienė, Telšių RPT vyresnioji specialistė (vyriausioji buhalterė), Laima 

Dockevičienė, Rietavo TVIC direktorė, Rasa Baliulevičienė, Rietavo TVIC projektų administratorė, 

Vilius Viršilas, Rietavo TVIC IT specialistas (Pridedamas dalyvių sąrašas).  

 

SVARSTYTA. Kolegijos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

Posėdžio pirmininkas Antanas Černeckis pasveikino susirinkusius ir supažindino su 

posėdžio darbotvarkės projektu.  

NUTARTA. Pritarti papildytam darbotvarkės projektui. 

Balsavo: už – 8 (aštuoni), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo). 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Telšių regiono funkcinės zonos „Turizmas, kultūra ir verslas“ strategijos parengimo 

termino nukėlimo. 

2. Dėl UAB „NT projektai“ projekto „Modernios ir inovatyvios laiptų gamybinės įmonės 

įkūrimas Plungėje“ pripažinimo regioninės svarbos projektu. 

3. Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų 

Telšių regiono žemėlapio ir socialinio būsto plėtros. 

4. Informacija dėl Telšių regiono plėtros plano 2021-2030 m. projekto rengimo. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Telšių regiono funkcinės zonos „Turizmas, kultūra ir verslas“ 

strategijos parengimo termino nukėlimo. 

Laima Dockevičienė informavo, kad VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centrui, kaip 

funkcinės zonos strategijos parengimo ir joje numatytų bendrų veiklų įgyvendinimo koordinatoriui,  

2022 metais buvo pavesta atlikti  veiklas, numatytas 2022 m. sausio 26 d. K/S-2 „Dėl bendrų veiksmų 
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Telšių regiono funkcinėje zonoje „Turizmas, kultūra ir verslas““ sprendime (toliau – Sprendimas). 

Pranešėja akcentavo, Sprendime pavestas darbas yra vykdomas, Strategijos projektas rengiamas, 

tačiau dėl nepatvirtintų reglamentuojančių dokumentų – funkcinių zonų strategijos rengimo ir 

įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo, strateginio valdymo metodikos, finansavimo gairių, 

Sprendime numatyti darbai negali būti atlikti, todėl prašoma Sprendimo terminą nukelti iki 2023 m. 

gruodžio 31 d. (pridedama Telšių regiono FZ strategijos projekto rengimo trumpa ataskaita). 

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.  

Balsavo: už – 8 (aštuoni), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo). 

 

2. SVARSTYTA. Dėl UAB „NT projektai“ projekto „Modernios ir inovatyvios laiptų 

gamybinės įmonės įkūrimas Plungėje“ pripažinimo regioninės svarbos projektu. 

Antanas Černeckis informavo, kad remiantis Regioninės plėtros įstatymo 23 straipsnio 5 

punktu, klausimas negali būti svarstomas, kadangi sprendimas gali būti priimtas 4/5 visų kolegijos 

narių balsų dauguma - turi dalyvauti 10 Kolegijos narių, dalyvauja 8 Kolegijos nariai. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje 

teikiamų paslaugų Telšių regiono žemėlapio ir socialinio būsto plėtros. 

Gintarė Martinkienė pranešė, kad Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir 

bendruomenėje teikiamų paslaugų Telšių regiono žemėlapis (toliau – Žemėlapis) apibrėžia 

investavimo krypties „Plėtoti paslaugų, reikalingų įgyvendinti institucinės globos pertvarką, 

infrastruktūrą asmenims su intelekto ir/ar psichikos negalia (4.9)“ veiksmų įgyvendinimą Telšių 

regione. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) 2022-10-20 raštu „Dėl perėjimo nuo 

institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Telšių regiono žemėlapio ir 

socialinio būsto plėtros“ informavo, kad Žemėlapis turės būti įgyvendinamas visa apimtimi, nes jame 

identifikuotas regiono poreikis yra prioritetinis. 

Pranešėja informavo, kad įvertinus regionui pateiktų planuojamų institucinės globos 

pertvarkos projektų atitiktį Žemėlapiui, nustatyta, jog socialinių paslaugų Žemėlapio turinį ir 

numatytus rezultatus atitinka Rietavo ir Plungės rajono savivaldybių projektai, o Mažeikių ir Telšių 

rajonų savivaldybių – neatitinka.  

 

4. SVARSTYTA. Informacija dėl Telšių regiono plėtros plano 2021-2030 m. projekto 

rengimo. 

Gintarė Martinkienė informavo, kad parengtos Regiono plėtros plano 2021–2030 m. dalys 

(projektai): 1. Regiono plėtros plano teritorinė aprėptis ir regiono esamos situacijos analizė; 2. 

Regiono plėtros tikslai ir uždaviniai. Šiuo metu yra rengiama Regiono plėtros plano pažangos 

priemonių suvestinės projektas (planuojama 11 pažangos priemonių) bei Pažangos priemonės 

„Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ aprašo projektas (pagal ŠMSM parengtas 

priemonės gaires). (pridedama Telšių regiono siūlomų veiksmų pagal švietimo ir socialinio būsto 

veiklos sritis sąrašas) 

 

 

 

Posėdžio  pirmininkas                                                                                 Antanas Černeckis 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                      Evelina Lenkauskienė 


