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Telšių regiono plėtros tarybos  

2022 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. K/S-8  

 

 

TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2021 M. METINIO VEIKLOS PLANO IR 

VERTINIMO RODIKLIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA  

 

Telšių regiono plėtros taryba (toliau – Regiono plėtros taryba) yra pelno nesiekiantis ribotos 

civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Regiono plėtros 

tarybos nuostatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros 

įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Įstaiga Lietuvos Respublikos 

juridinių asmenų registre įregistruota 2021 m. vasario 22 d. 

           Regiono plėtros tarybos organas yra Visuotinis dalyvių susirinkimas, Regiono plėtros tarybos 

valdymo organai – Kolegija ir administracijos direktorius. Visuotinį dalyvių susirinkimą sudaro 

keturi Regiono plėtros tarybą įsteigusių regiono savivaldybių merai. Kolegiją sudaro dvylika narių – 

visų Regiono plėtros tarybos steigėjomis (dalyvėmis) esančių savivaldybių merai ir šių savivaldybių 

tarybų deleguoti savivaldybių tarybų nariai. Administracija atlieka jai Regioninės plėtros įstatyme 

nustatytas funkcijas ir patariamosios Kolegijos partnerių grupės, sudarytos vadovaujantis Regioninės 

plėtros įstatymu, sekretoriato funkcijas. 

Regiono plėtros tarybos veiklų finansavimui 2021 m. išleista  92,5 tūkst. Eur valstybės 

biudžeto lėšų, iš jų:  

darbo užmokesčiui, neatskaičius mokesčių – 77,6 tūkst. Eur (83,9 proc.), iš jų: administracijos 

direktoriui ir darbuotojams – 76,4 tūkst. Eur, Kolegijos nariams – 1,2 tūkst. Eur,  

ilgalaikiam turtui įsigyti – 5,5 tūkst. Eur (nupirkti du stacionarūs ir du nešiojami kompiuteriai 

su programinėmis įrangomis, finansų valdymo ir apskaitos sistema „BIUDŽETAS VS“), 

prekėms ir paslaugoms – 9,4 tūkst. Eur. Regiono plėtros taryba veiklai vykdyti reikalingas 

patalpas nuomojo ir už komunalines paslaugas atsiskaitė Valstybės įmonei Turto bankas. Siekdama 

taupiai ir racionaliai valdyti 2021 m. gautas valstybės biudžeto lėšas, Regiono plėtros taryba 

neatlygintinai dėl eDVS paslaugų 2021 m. liepos 16 d. su Informacinės visuomenės plėtros komitetu 

sudarė sutartį dėl valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos paslaugų teikimo. 

            Regiono plėtros taryboje 2021 m. dirbo 4 darbuotojai (4 etatai): 

▪ Administracijos direktorius – nuo 2021 m. kovo 1 d. 

▪ ekspertas – nuo 2021 m. gegužės 12 d.; 

▪ vyriausiasis specialistas – nuo 2021 m. liepos 12 d., 

▪ vyresnysis specialistas (vyriausias buhalteris) – nuo 2021 m. birželio 1 d. 

Administracijos direktorius ir darbuotojai 2021 m. kėlė kvalifikaciją darbuotojų saugos ir 

sveikatos klausimais, priešgaisrinės saugos srityje, dalyvavo mokymuose  „Vidaus kontrolės 

valdymas ir užtikrinimas viešajam sektoriui“, „Viešasis komunikavimas“, „Personalo valdymas“, 

„Darbo etika“, „Viešųjų pirkimų vykdymas pradedantiesiems 2021 m.“, Lietuvos savivaldybių 

asociacijos organizuotuose nemokamuose mokymuose, įgyvendinant projektą „Teisinės, institucinės 

ir finansinės struktūros sukūrimas regioniniu (apskričių) lygiu, kompetencijų didinimas siekiant 

pagerinti regioninių viešojo administravimo institucijų veiklos kokybę“. 

Steigėjų įnašai sudarė 1,2 tūkst. Eur, iš jų 2021 m. panaudota 36,70 Eur Regiono plėtros 

tarybos įregistravimo Juridinių asmenų registre išlaidoms apmokėti. 

Vienas iš svarbiausių darbų 2021 m. buvo Telšių regiono plėtros plano 2021 – 2030 metams 

rengimas, kuriame aktyviai dalyvavo regiono savivaldybių administracijų strateginio planavimo, 

švietimo, kultūros ir turizmo, socialinės paramos, aplinkosaugos skyrių, visuomenės sveikatos biurų 

atstovai, savivaldybių gydytojai, jaunimo reikalų koordinatoriai, Turizmo ir verslo, Turizmo 

informacijos centrų,  Autobusų parkų, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos, Užimtumo tarnybos 

atstovai, Nevyriausybinių, jaunimo organizacijų, VVG atstovai, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų 

rūmų Telšių filialo, Telšių apskrities verslo inkubatoriaus, Mažeikių verslininkų asociacijos, Plungės 

rajono pramonininkų sąjungos atstovai. 

 



Veiklos vykdant Regiono plėtros tarybos funkcijas:  

Eil. 

Nr. 
Priemonės Vertinimo rodikliai 

Vertinimo 

rodiklio 

reikšmė 

RPT organas, 

atsakingas už 

priemonės 

įgyvendinimą 

Įvykdymo 

terminas 
Įvykdymas 

Pastabos (priežastys, jei vertinimo rodiklio 

reikšmė nepasiekta, kita susijusi informacija) 

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  

Administracijo

s direktorius 

II ketv. 1 

 

2021-05-17 

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  

Administracijo

s direktorius 

II ketv. 1 Nuo 2021-03-22 kreipimasis į institucijas dėl 

atstovų delegavimo į patariamąją Telšių regiono 

plėtros tarybos kolegijos partnerių grupę. 

2021-05-17 Patariamosios kolegijos partnerių 

grupės sudarymas. 

Priimti sprendimai, 

įvertinus pateiktą 

Partnerių grupės išvadą, 

procentai  

100 Kolegija II-IV ketv. 100 2021-11-26 Partnerių grupė pritarė sprendimo 

projektui „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“.  

2021-12-03 Telšių regiono plėtros taryba pritarė 

sprendimui (Nr. K/S-21). 

3.  Rengti, tvirtinti 

regiono plėtros planą, 

jo pakeitimus 

Parengti ir priimti 

sprendimai dėl regiono 

plėtros plano1 pakeitimo, 

procentai 

100 Kolegija  

Administracijo

s direktorius 

II-IV ketv. 100 Administracija vertino SFMIS2014 registruotą 

informaciją apie Telšių regiono plėtros plano 

2014–2020 m. dalyje „Priemonių planas“ 

nurodytus regiono projektus. Nustačius, kad, 

pasirašius, pakeitus projekto finansavimo sutartį 

ar užbaigus tokį projektą, prireikia tikslinti plano 

dalyje „Priemonių planas“ informaciją apie 

regiono projektą, buvo vykdoma plano pakeitimo 

procedūra.  

2021-12-03 Telšių regiono plėtros tarybos 

sprendimas Nr. K/S-21 „Dėl Telšių regiono 

plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimo 

 
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“ 
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Nr. 51/10S-75 „Dėl Telšių regiono plėtros plano 

2014–2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

Parengta ir, su Partnerių 

grupe apsvarsčius, 

patvirtinta regiono 

plėtros plano2 regiono 

esamos situacijos 

analizė, skaičius 

1 Kolegija  

Administracijo

s direktorius 

 

II-IV ketv. 1 2021-10-20 Telšių regiono plėtros tarybos 

kolegijos posėdyje pristatytas pranešimas „Telšių 

regiono sektorinės problemos, jų  priežastys ir 

priemonės funkcinei zonai“. 

2021-11-17 pristatyta Telšių regiono plėtros 

plano 2021 – 2030 metams esamos situacijos 

analizė Partnerių grupei. 

2021-12-20 Telšių regiono plėtros tarybos 

kolegijos posėdyje pristatyta informacija apie 

nuveiktus darbus rengiant Telšių regiono plėtros 

plano 2021-2030 m. projektą. 

 
2 Telšių regiono plėtros planas 2021–2030 metams 
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4.  Organizuoti regiono 

plėtros tarybos 

administracijos darbą 

Parengti naujos įstaigos 

veiklai ir vidaus 

administravimui 

užtikrinti reikalingi 

dokumentai (tvarkos, 

aprašai ir kt.), skaičius 

7 Administracijo

s direktorius 

II-IV ketv. 14 Parengti naujos įstaigos veiklai ir vidaus 

administravimui užtikrinti reikalingi dokumentai: 

2021-03-01 Telšių regiono plėtros tarybos  (toliau 

– TRPT) 2021 m. dokumentacijos planas;  

2021-05-18 TRPT administracijos darbo 

reglamentas“; 

2021-05-21 TRPT administracijos vidaus tvarkos 

taisyklės; 

2021-06-03 Darbuotojų saugos ir sveikatos, 

gaisrinės saugos ir pirmosios pagalbos suteikimo 

instrukcijos; 

2021-06-10 TRPT dokumentų valdymo tvarkos 

aprašas; 

2021-06-29 TRPT buhalterinės apskaitos 

vadovas; 

2021-07-15 TRPT administracijos korupcijos 

prevencijos tvarkos aprašas; 

2021-07-28 Darbuotojų instruktavimo, saugos ir 

sveikatos bei gaisrinės saugos instrukcijų 

rengimo tvarkos aprašas“; 

2021-11-22 TRPT profesinės rizikos vertinimo 

tvarkos aprašas; 

2021-11-30 TRPT veiklos rizikų valdymas; 

2021-12-14 TRPT finansų kontrolės taisyklės;  

2021-12-15 Asmens duomenų tvarkymo 

taisyklės; 

2021-12-27 TRPT administracijos etikos 

kodeksas; 

2021-12-31  TRPT administracijos 

antikorupcinio elgesio kodeksas. 



5 

 

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 Administracijo

s direktorius 

 

II-IV ketv. 100 2021-03-19 Visuotinis dalyvių susirinkimas 

(nuotoliniu būdu) 

2021-05-17 Visuotinis dalyvių susirinkimas 

(nuotoliniu būdu) 

2021-05-17 Kolegijos posėdis (nuotoliniu būdu) 

2021-07-27 – 2021-08-02 Kolegijos posėdis 

(rašytinės procedūros tvarka) 

2021-09-29 – 2021-10-05 Kolegijos posėdis 

(rašytinės procedūros tvarka) 

2021-10-20 Kolegijos posėdis (kontaktiniu būdu) 

2021-10-29 – 2021-11-08 Kolegijos posėdis 

(rašytinės procedūros tvarka) 

2021-11-15 – 2021-11-19 Kolegijos posėdis 

(rašytinės procedūros tvarka) 

2021-11-29 – 2021-12-03 Kolegijos posėdis 

(rašytinės procedūros tvarka) 

2021-12-20 Kolegijos posėdis (kontaktiniu būdu) 

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. 100 Telšių regiono plėtros tarybos kolegija priėmė 

sprendimus dėl šių regiono projektų sąrašų 

keitimo: 
2021-10-05 08.1.1-CPVA-R-407-81 

06.2.1-TID-R-511-81 

04.5.1-TID-R-516-81 

08.1.3-CPVA-R-609-81 

09.1.3-CPVA-R-725-81 

10.1.3-ESFA-R-920-81 

2021-11-08 05.3.2-APVA-R-014-81 

09.1.3-CPVA-R-705-81 

09.1.3-CPVA-R-724-81 

2021-11-19 05.4.1-CPVA-R-302-81 

04.5.1-TID-R-514-81 

08.4.2-ESFA-R-630-81 

07.1.1-CPVA-R-905-81 

08.2.1-CPVA-R-908-81 

 
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. 
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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  

Administracijo

s direktorius 

 

II-IV ketv. 100 Kolegija svarstė ir teikė pasiūlymus Vidaus 

reikalų ministerijai ir kitoms ministerijoms dėl 

teisės aktų, kurių įgyvendinimas gali turėti 

poveikį regiono plėtrai, projektų: 

1. Dėl 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“ projekto; 

2. Dėl LR Finansų ministerijos parengto 

Strateginio valdymo įstatymo Nr. XIII-3096 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 24 ir 25 

straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir 

lydimųjų įstatymų projektų;  

3. Dėl Lietuvos Respublikos finansų 

ministro 2006 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 1K-

263 „Dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir 

Europos Sąjungos sanglaudos fondo 

kompiuterinės informacinės valdymo ir 

priežiūros sistemos nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo projekto. 

8.  Nustatyti regiono 

plėtros tarybos lėšų 

naudojimo tvarką 

Nustatyta regiono 

plėtros tarybos lėšų 

naudojimo tvarka, 

skaičius 

1 Visuotinis 

dalyvių 

susirinkimas 

 

II ketv. 1 2021-05-17 

9.  Nustatyti regiono 

plėtros tarybos vidaus 

kontrolės tvarką 

Nustatyta regiono 

plėtros tarybos vidaus 

kontrolės tvarka, 

skaičius 

1 Visuotinis 

dalyvių 

susirinkimas 

 

II ketv. 1 2021-05-17 

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. 1 2021-03-19 
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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. 1 2021-03-19 

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 Administracijo

s direktorius 

 

III-IV ketv. - 2021 m. liepos 15 d. pasirašyta sutartis su 

Regioninės plėtros departamentu prie VRM dėl 

įgaliojimo vykdyti interneto svetainių ir turinio 

valdymo sistemų sukūrimo ir įdiegimo paslaugų 

viešąjį pirkimą.  Pagal pateiktą darbų grafiką 

internetinės svetainės puslapio paleidimas 

planuojamas 2022 m. II ketv. (gegužės mėn.). 

13.  Skelbti Regioninės 

plėtros įstatyme 

nustatytus teisės aktus 

teisės aktų registre 

Paskelbti teisės aktų 

registre Regioninės 

plėtros įstatyme nustatyti 

teisės aktai, procentai  

100 Administracijo

s direktorius 

II-IV ketv. 100 2021-12-08 paskelbtas Telšių regiono plėtros 

tarybos 2021-12-03 sprendimas Nr. K/S-21 „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“ teisės aktų registre 

(https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/0c01a2f0576511ec862fdc

bc8b3e3e05).  

 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0c01a2f0576511ec862fdcbc8b3e3e05
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0c01a2f0576511ec862fdcbc8b3e3e05
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0c01a2f0576511ec862fdcbc8b3e3e05

