
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telšių regiono plėtros taryba 
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VADOVO PRANEŠIMAS 

 

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 2022 m. išleista 140,2 tūkst. Eur valstybės 

biudžeto lėšų, iš jų:  

darbo užmokesčiui, neatskaičius mokesčių – 118,5 tūkst. Eur (84,5 proc.), iš jų: 

administracijos direktoriui ir darbuotojams – 117,1 tūkst. Eur, Kolegijos nariams – 1,4 tūkst. Eur,  

ilgalaikiam turtui įsigyti – 7,1 tūkst. Eur (nupirkti stacionarus ir du nešiojami kompiuteriai su 

programinėmis įrangomis, daugiafunkcinis kopijavimo aparatas, sukurta Regiono plėtros tarybos 

interneto svetainė), 

prekėms ir paslaugoms – 14,6 tūkst. Eur. 

Regiono plėtros taryba veiklai vykdyti reikalingas patalpas nuomojo ir už komunalines 

paslaugas atsiskaitė Valstybės įmonei Turto bankas. 

Telšių regiono plėtros taryba nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pradėjo darbą su naujai sukurta ir 

įdiegta bendrąją dokumentų valdymo sistema DBSIS.  

Regiono plėtros taryboje 2022 m. dirbo 4 darbuotojai (4 etatai): administracijos direktorius, 

ekspertas, vyriausiasis specialistas ir vyresnysis specialistas (vyriausias buhalteris). 

Administracijos direktorius ir darbuotojai 2022 m. kėlė kvalifikaciją dalyvaudami 

mokymuose „Koncesijos projektų rengimas. Koncesijos suteikimo procedūra“, „Efektyvus 

elektroninių dokumentų valdymas 2022 m. Praktiniai patarimai ir rekomendacijos“, „Derybinių 

kompetencijų stiprinimas“, „Apskaitos reforma nuo 2022-05-01 viešojo sektoriaus subjektams: 

įsivertinimas, būtinų atlikti pokyčių diegimo planavimas“,  „Atostoginių ir pensijinių kaupinių 

skaičiavimas ir nurašymas viešajame sektoriuje“, „Apskaitos dokumentai viešajame sektoriuje“, 

„VSAFAS pakeitimai nuo 2022-06-15: praktinis įgyvendinimas“, darbuotojų atstovo saugai ir 

sveikatai mokymuose ir 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“. 

Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė 2022 m. atliko auditą - sukurtų vidaus kontrolės 

priemonių veikimo (praktinį) vertinimą. Regiono plėtros taryboje buvo vertinamas Rizikos valdymas. 

Įvertinta gerai, pastabų nepateikta. 

Vienas iš svarbiausių darbų 2022 m. buvo Telšių regiono plėtros plano 2022–2030 metams su 

bent viena pažangos priemone rengimas. Planavimo procese 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,  Žemaitijos nacionalinio parko 

direkcijos, Užimtumo tarnybos atstovai, Nevyriausybinių, jaunimo organizacijų, VVG atstovai, 

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Telšių filialo, VšĮ Žemaitijos verslo centro, VšĮ Telšių 

menų inkubatorius, Telšių regiono atliekų tvarkymo centro, Mažeikių verslininkų asociacijos, 



 

 

Plungės rajono pramonininkų sąjungos atstovai. Parengta ir, atsižvelgiant į Partnerių grupės teikiamas 

išvadas, patvirtinta regiono plėtros plano  regiono esamos situacijos analizė, nustatyti regiono plėtros 

tikslai, uždaviniai, rodikliai, pažangos priemonė „Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės 

gerinimas“, jos įgyvendinimo stebėsenos rodikliai ir finansavimo šaltiniai. Nelaukiant Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos  pažangos priemonės finansavimo gairių, parengtas pažangos 

priemonės „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ veiklos 

„Socialinio būsto plėtra“ pagrindimo aprašo projektas su įgyvendinimo stebėsenos rodikliais ir 

finansavimo šaltiniais.



 

TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

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 2022-ųjų 

metų veiklos planą 

Parengtas ir patvirtintas 

regiono plėtros tarybos 

2022-ųjų metų veiklos 

planas, atsižvelgiant į 

vidaus reikalų ministro 

patvirtintą pavyzdinę 

regiono plėtros tarybos 

metinio veiklos plano 

formą, skaičius 

1 Kolegija  

Administracijos 

direktorius 

I-II ketv. 1 

 

Parengtas ir patvirtintas 2022-04-06 Telšių 

regiono plėtros tarybos kolegijos sprendimu Nr. 

K/S-9 „Dėl Telšių regiono plėtros tarybos 2022 -

ųjų metų veiklos plano“. Regiono plėtros tarybos 

2022-ųjų metų veiklos planas parengtas, 

atsižvelgiant į vidaus reikalų ministro patvirtintą 

pavyzdinę regiono plėtros tarybos metinio 

veiklos plano formą. 

2. Rengti ir tvirtinti 

regiono plėtros 

tarybos 2021 m. 

metinę veiklos 

ataskaitą 

Parengta ir patvirtinta 

regiono plėtros tarybos 

2021 m. metinė veiklos 

ataskaita, skaičius 

1 Kolegija 

Administracijos 

direktorius 

I-II ketv. 1 Parengta ir patvirtinta regiono plėtros tarybos 

2021 m. metinė veiklos ataskaita: 2022-04-06 

Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos 

sprendimu Nr. K/S-8 „Dėl Telšių regiono plėtros 

tarybos ir administracijos direktoriaus 2021 metų 

veiklos ataskaitų patvirtinimo“. 

3. Rengti ir tvirtinti 

regiono plėtros 

tarybos 2021 m. 

finansinių ataskaitų 

rinkinį 

Parengtas ir patvirtintas 

regiono plėtros tarybos 

2021 m. finansinių 

ataskaitų rinkinys ir 

pateiktas Juridinių 

asmenų registro 

tvarkytojui 

1 Visuotinis 

dalyvių 

susirinkimas, 

Administracijos 

direktorius 

I-II ketv. 1 Parengtas ir patvirtintas Telšių regiono plėtros 

tarybos 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys:               

2022-04-26 Telšių regiono plėtros tarybos 

visuotinio dalyvių susirinkimo sprendimu Nr. 

V/S-1 „Dėl Telšių regiono plėtros tarybos 2021 

m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio 

patvirtinimo“. 

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas 

Juridinių asmenų registro tvarkytojui                

2022-04-26 per viešojo sektoriaus apskaitos ir 

ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą 

(VSAKIS). 



 

 

4. Rengti, tvirtinti 

regiono plėtros plano 

2021 m. 

įgyvendinimo 

ataskaitą 

Parengta ir, atsižvelgiant 

į Partnerių grupės 

teikiamas išvadas, 

patvirtinta regiono 

plėtros plano 2021 m. 

įgyvendinimo ataskaita 

1 Kolegija 

Administracijos 

direktorius 

I-II ketv. 1 Parengta ir, atsižvelgiant į 2022-03-24 Partnerių 

grupės teikiamas išvadas, patvirtinta regiono 

plėtros plano 2021 m. įgyvendinimo ataskaita 

Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos 2022-04-

06 sprendimu Nr. K/S-6. 

5. Rengti, tvirtinti 

regiono plėtros planą, 

jo pakeitimus 

Parengti ir, atsižvelgiant 

į Partnerių grupės 

teikiamas išvadas, 

priimti sprendimai dėl 

regiono plėtros plano1 

pakeitimo, procentai 

100 Kolegija  

Administracijos 

direktorius 

I-IV ketv. 100 Parengti ir, atsižvelgiant į Partnerių grupės 

teikiamas išvadas, priimti sprendimai dėl regiono 

plėtros plano pakeitimo: 2022-04-06 sprendimu 

Nr. K/S-7; 2022-06-07 sprendimu Nr. K/S-14; 

2022-08-31 sprendimu Nr. K/S-17; 2022-11-11 

sprendimu Nr. K/S-19. 

Parengta ir, atsižvelgiant 

į Partnerių grupės 

teikiamas išvadas, 

patvirtinta regiono 

plėtros plano2 regiono 

esamos situacijos 

analizė, nustatyti regiono 

plėtros tikslai, 

uždaviniai, rodikliai, 

bent viena pažangos 

priemonė, jos 

įgyvendinimo 

stebėsenos rodikliai ir 

finansavimo šaltiniai,  

skaičius 

 

1 Kolegija  

Administracijos 

direktorius 

 

I-IV ketv. 1 Parengta ir, atsižvelgiant į Partnerių grupės 

teikiamas išvadas, patvirtinta regiono plėtros 

plano  regiono esamos situacijos analizė, 

nustatyti regiono plėtros tikslai, uždaviniai, 

rodikliai, pažangos priemonė „Švietimo paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimas“, jos 

įgyvendinimo stebėsenos rodikliai ir finansavimo 

šaltiniai 

Nelaukiant Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos  pažangos priemonės finansavimo 

gairių, parengtas pažangos priemonės „Sumažinti 

pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės 

teritorinius skirtumus“ veiklos „Socialinio būsto 

plėtra“ pagrindimo aprašo projektas su 

įgyvendinimo stebėsenos rodikliais ir 

finansavimo šaltiniais. 

 
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 



 

 

6. 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 

 

I-IV ketv. 100 Suorganizuoti šie susirinkimai/posėdžiai, 

kuriems parengta ir pateikta svarstyti reikalinga 

medžiaga:  

2022-01-26 Kolegijos posėdis (nuotoliniu būdu); 

2022-01-28 – 2022-02-03 Kolegijos posėdis 

(rašytinė procedūra); 

2022-04-06 Kolegijos posėdis (nuotoliniu būdu); 

2022-04-26 Visuotinis dalyviu susirinkimas 

(nuotoliniu būdu); 

2022-05-11 Visuotinis dalyviu susirinkimas 

(nuotoliniu būdu); 

2022-06-07 Kolegijos posėdis (nuotoliniu būdu); 

2022-07-05 – 2022-07-12 Kolegijos posėdis 

(rašytinė procedūra); 

2022-08-31 Visuotinis dalyviu susirinkimas 

(nuotoliniu būdu); 

2022-08-31 Kolegijos posėdis (nuotoliniu būdu); 

2022-09-12 – 2022-09-16 Kolegijos posėdis 

(rašytinė procedūra); 

2022-11-07 – 2022-11-11 Kolegijos posėdis 

(rašytinė procedūra); 

2022-11-28 – 2022-12-02 Kolegijos posėdis 

(rašytinė procedūra); 

2022-12-21 Kolegijos posėdis (kontaktiniu 

būdu); 

2022-12-30 Kolegijos posėdis (nuotoliniu būdu). 
7.  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 I-IV ketv. 100 Telšių regiono plėtros tarybos kolegija patvirtino 

šių siūlomų finansuoti regiono projektų sąrašų 

pakeitimus:  

2022-01-28 – 

2022-02-03 

06.2.1-TID-R-511-81 

07.1.1-CPVA-R-905-81 

08.2.1-CPVA-R-908-81 

2022-07-05 – 

2022-07-12 

05.4.1-CPVA-R-302-81 

2022-09-12 – 

2022-09-16 

07.1.1-CPVA-R-905-81 

 
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. 



 

 

2022-11-28 – 

2022-12-02 

05.1.1-APVA-R-007-81 

 

8. Teikti siūlymus dėl 

regiono plėtros 

tarybai pateiktų 

derinti teisės aktų, 

programų, planavimo 

dokumentų bei jų 

pakeitimų projektų 

Pateiktų regiono plėtros 

tarybos išvadų dėl  

pateiktų derinti teisės 

aktų, programų, 

planavimo dokumentų 

bei jų pakeitimų 

projektų, dalis, proc. 

100 Kolegija  

Administracijos 

direktorius 

 

I-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: 

• Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimo „Dėl sutikimo reorganizuoti Regioninės 

plėtros departamentą prie Vidaus reikalų 

ministerijos“ projekto; 

• Dėl Valstybinio atliekų prevencijos ir 

tvarkymo 2021–2027 metų plano projekto; 

• Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos prioritetų 

įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1V-164 

„Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos prioritetų 

įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 

nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo 

aprašo patvirtinimo“, pakeitimo projekto; 

• Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimo projekto „Dėl 2022–2030 metų regionų 

plėtros programos patvirtinimo“; 

• Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2017 m. liepos 18 d. įsakymo 

Nr. V-585 „Dėl 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 

prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų 

išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-

705 priemonės „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo prieinamumo 

didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo; 

• Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymo 



 

 

Nr. V-232 „Dėl 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 

prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų 

išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-

724 priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo 

didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo; 

• Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymo 

Nr. V-1074 „Dėl 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 

prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų 

išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-

725 priemonės „Neformaliojo švietimo 

infrastruktūros tobulinimas“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo; 

• Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministro 2021 m. kovo 10 d. 

įsakymo Nr. 1V-182 „Dėl Regiono plėtros 

tarybai skirtinų valstybės biudžeto lėšų 

apskaičiavimo ir skyrimo metodikos 

patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto; 

• Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-

882 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus 

naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 

įgyvendinimo priemonės 05.1.1-APVA-R-007 

„Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ 

pakeitimo; 

• Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 

D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus 



 

 

naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 

05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių 

atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo; 

• Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. D1-209  

„Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus 

naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 

05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio 

apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo; 

• Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 

D1-717 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus 

naudojimas 3.2-APVA-R-014 priemonės 

„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių 

valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo 

sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“ 

projekto; 

• Dėl Lietuvos Respublikos kultūros 

ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro 2016 m. gegužės 12 d. įsakymo 

Nr. ĮV-380 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų įgyvendinimo plano ir 

nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto. 

• Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministro 2016 m. balandžio 25 d. 

įsakymo Nr. 3-140(1.5E) „Dėl 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 



 

 

programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir 

pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-

TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ 

projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 

patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto; 

• Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro įsakymo „Dėl Lietuvos respublikos 

aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. 

įsakymo Nr. D1-1004 „Dėl reikalavimų 

regioniniams ir savivaldybių atliekų tvarkymo 

planams patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto. 

• Dėl bendradarbiavimo galimybių su 

Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros 

paveldo komisija. 

• Dėl Lietuvos Respublikos kultūros 

ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro 2016 m. balandžio 27 d. 

įsakymo Nr. ĮV-338 „Dėl 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos 

išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie 

klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės 

„Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo 

objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 

1 patvirtinimo“ pakeitimo. 

9. 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 

 

I-IV ketv. 100 2022-12-13 pasirašytas paslaugų perdavimo – 

priėmimo aktas dėl interneto svetainės ir turinio 

valdymo sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugų. 

Informacija iš internetinės svetainės 

lietuvosregionai.lt perkelta į naująją svetainę 

telsiuregionas.lt. 

10. Skelbti Regioninės 

plėtros įstatyme 

nustatytus teisės aktus 

teisės aktų registre 

Paskelbti teisės aktų 

registre Regioninės 

plėtros įstatyme nustatyti 

teisės aktai, procentai  

100 Administracijos 

direktorius 
I-IV ketv. 100 Teisės aktų registre paskelbti Regioninės plėtros 

įstatyme nustatyti teisės aktai: 2022-04-06 

sprendimas Nr. K/S-7; 2022-06-07 sprendimas 

Nr. K/S-14; 2022-08-31 sprendimas Nr. K/S-17; 

2022-11-11 sprendimas Nr. K/S-19. 

 

 

 



 

 

Telšių regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus 2022 m. metinių užduočių įvykdymo ataskaita 

 

Eil. 

Nr. 

Užduotys Vertinimo rodikliai Vertinimo 

rodiklio 

reikšmė 

Įvykdymo 

terminas 

 

Įvykdymas Pastabos (priežastys, jei vertinimo rodiklio reikšmė 

nepasiekta, kita susijusi informacija) 

1. Iki 2022 m. lapkričio 30 d. 

parengti 2021–2030 metų 

Telšių regiono plėtros plano 

projektą, kuriame pateikta 

Telšių regiono esamos 

situacijos analizė, nustatyti 

regiono plėtros tikslai, 

uždaviniai, rodikliai, bent 

viena pažangos priemonė, jos 

įgyvendinimo stebėsenos 

rodikliai ir finansavimo 

šaltiniai 

Iki 2022 m. lapkričio 30 d. 

parengtas 2021–2030 metų 

Telšių regiono plėtros plano 

projektas, kuriame pateikta 

Telšių regiono esamos 

situacijos analizė, nustatyti 

regiono plėtros tikslai, 

uždaviniai, rodikliai, bent 

viena pažangos priemonė, jos 

įgyvendinimo stebėsenos 

rodikliai ir finansavimo 

šaltiniai, skaičius 

1 Iki  

2022-11-30 

1 Parengtas 2022–2030 metų Telšių regiono plėtros plano 

projektas, kuriame pateikta Telšių regiono esamos situacijos 

analizė, nustatyti regiono plėtros tikslai, uždaviniai, rodikliai, 

viena pažangos priemonė „Švietimo paslaugų prieinamumo ir 

kokybės gerinimas“, jos įgyvendinimo stebėsenos rodikliai ir 

finansavimo šaltiniai.  

Nelaukiant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  

pažangos priemonės finansavimo gairių, parengtas pažangos 

priemonės „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių 

gerovės teritorinius skirtumus“ veiklos „Socialinio būsto 

plėtra“ pagrindimo aprašo projektas su įgyvendinimo 

stebėsenos rodikliais ir finansavimo šaltiniais. 

2. Iki 2022 m. gruodžio 15 d. 

parengti ir pateikti Kolegijai 

tvirtinti Regiono plėtros 

tarybos sprendimų projektus 

dėl Telšių regiono 2014–2020 

metų plėtros plano pakeitimo 

pagal pasiūlymus, Regiono 

plėtros tarybai pateiktus nuo 

2022 m. sausio 3 d. iki 2022 

m. lapkričio 20 d., ir, kai 

reikalaujama pagal 

Regioninės plėtros įstatymo 

23 straipsnio 5 dalį, Regiono 

plėtros tarybos sprendimus 

paskelbti Teisės aktų registre 

Iki 2022 m. gruodžio 15 d. 

parengti ir pateikti Kolegijai 

tvirtinti Regiono plėtros 

tarybos sprendimų projektai 

dėl Telšių regiono 2014–

2020 metų plėtros plano 

pakeitimo pagal pasiūlymus, 

Regiono plėtros tarybai 

pateiktus nuo 2022 m. sausio 

3 d. iki 2022 m. lapkričio 20 

d., ir, kai reikalaujama pagal 

Regioninės plėtros įstatymo 

23 straipsnio 5 dalį, Regiono 

plėtros tarybos sprendimus 

paskelbti Teisės aktų registre, 

procentai 

100 Iki  

2022-12-15 

100 Parengti ir pateikti Kolegijai tvirtinti 4 Regiono plėtros tarybos 

sprendimų projektai dėl Telšių regiono 2014–2020 metų 

plėtros plano pakeitimo pagal pasiūlymus, Regiono plėtros 

tarybai pateiktus nuo 2022 m. sausio 3 d. iki 2022 m. lapkričio 

20 d., ir, kai reikalaujama pagal Regioninės plėtros įstatymo 

23 straipsnio 5 dalį, Regiono plėtros tarybos sprendimai 

paskelbti Teisės aktų registre. 

Sprendimai dėl regiono plėtros plano pakeitimo priimti: 2022-

04-06 sprendimu Nr. K/S-7; 2022-06-07 sprendimu Nr. K/S-

14; 2022-08-31 sprendimu Nr. K/S-17; 2022-11-11 sprendimu 

Nr. K/S-19. 



 

 

3. Iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

pagal patvirtintus vertinimo 

rodiklius įgyvendinti Telšių 

regiono plėtros tarybos 2022-

ųjų metų veiklos plane 

patvirtintus veiksmus, už 

kurių įgyvendinimą 

atsakingas administracijos 

direktorius 

Iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

pagal patvirtintus vertinimo 

rodiklius įgyvendinti Telšių 

regiono plėtros tarybos 2022-

ųjų metų veiklos plane 

patvirtinti veiksmai, už kurių 

įgyvendinimą atsakingas 

administracijos direktorius, 

procentai 

100 Iki  

2022-12-31 

100 Pagal patvirtintus vertinimo rodiklius įgyvendintos visos 

Telšių regiono plėtros tarybos 2022-ųjų metų veiklos plane, 

patvirtintame Telšių regiono plėtros tarybos 2022 m. balandžio 

6 d. sprendimu Nr. K/S-9 „Dėl Telšių regiono plėtros tarybos 

2022-ųjų metų veiklos plano patvirtinimo“, patvirtintos 

priemonės, už kurių įgyvendinimą atsakingas administracijos 

direktorius, o kai kurios viršytos, pvz., regioninių pažangos 

priemonių aprašų parengta dvigubai daugiau nei numatyta. 

 

 

 


