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TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS  

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2023-01-03      Nr. K/P-2 

 

Posėdis įvyko 2022-12-30, pradžia – 9.00 val., „Zoombook“ 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. 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. Vilija Razmienė, Rietavo savivaldybės tarybos narė, 

9. Antanas Tenys, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys,  

10. Kęstutis Trečiokas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys (prisijungė nuo 

darbotvarkės 2 klausimo). 

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

Odeta Jasmontienė, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė. 

Darbotvarkės 1 klausime dalyvavo 9 Kolegijos nariai, kvorumas yra. 

Darbotvarkės 2 klausime dalyvavo 10 Kolegijos narių, kvorumas yra. 

 

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, Žaneta Vaitkuvienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo 

ir investicijų skyriaus vedėja (Pridedamas dalyvių sąrašas pridedamas – ekrano kopija).  

 

SVARSTYTA. Kolegijos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

Posėdžio pirmininkas Antanas Černeckis pasveikino susirinkusius ir supažindino su 

posėdžio darbotvarkės projektu.  

NUTARTA. Pritarti papildytam darbotvarkės projektui. 

Balsavo: už – 9 (devyni), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo). 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. K/S-2 

„Dėl bendrų veiksmų Telšių regiono funkcinėje zonoje „Turizmas, kultūra ir verslas““ pakeitimo. 

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

įkūrimas Plungėje“ pripažinimo regioninės svarbos projektu. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos 2022 m. sausio 26 d. 

sprendimo Nr. K/S-2 „Dėl bendrų veiksmų Telšių regiono funkcinėje zonoje „Turizmas, kultūra ir 

verslas““ pakeitimo. 

Julijana Gnadl informavo, kad teikiamas sprendimo projektas, pakeičiant 2022 m. sausio 26 

d. sprendimo Nr. K/S-2 „Dėl bendrų veiksmų Telšių regiono funkcinėje zonoje „Turizmas, kultūra ir 

verslas““ 1. 1. papunktį, nurodant Mažeikių rajono savivaldybės prisidėjimo sumas ir terminus. 
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Mažeikių rajono savivaldybės meras Vidmantas Macevičius paprašė pakeisti 90 proc. (6750 

Eur) lėšų prisidėjimo datą iš 2023 m. vasario 1 d. į 2023 m. kovo 1 d. Kolegijos nariai neprieštaravo. 

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui su pakeitimais. 

Balsavo: už – 9 (devyni), 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. 

Evelina Lenkauskienė pranešė, kad Plungės rajono savivaldybės taryba inicijavo Telšių 

regiono plėtros tarybos sprendimą dėl UAB „NT projektai“ projekto „Modernios ir inovatyvios laiptų 

gamybinės įmonės įkūrimas Plungėje“ pripažinimo regioninės svarbos projektu. Pagal nustatytą Dėl 

projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu, regioninės svarbos projekto įgyvendinimo 

priežiūros ir regiono plėtros tarybos sprendimo, kuriuo projektas pripažintas regioninės svarbos 

projektu, pakeitimo ar pripažinimo netekusiu galios priėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro 2022-03-03 įsakymu Nr. 1V-156, formą parengta vertinimo 

išvada ir sprendimo projektas. Pranešėja informavo, kad Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos 

patariamoji partnerių grupė pritarė sprendimo projektui. 

Kęstutis Trečiokas domėjosi, kokią naudą šis projektas neš Telšių regionui, kodėl jis 

regioninės svarbos. Audrius Klišonis patikino, kad sukūrus naują įmonę bus steigiama ne mažiau kaip 

50 darbo vietų, kurių darbo užmokesčio vidurkis bus didesnis už Lietuvos, taip pat bus investuojama 

ne mažiau kaip 2 mln. Eur privačių lėšų. 

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui. 

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

 

 

 

 

Posėdžio  pirmininkas                                                                                 Antanas Černeckis 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                      Evelina Lenkauskienė 


