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TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS  

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2023-03-09    Nr. K/P-2 

 

Posėdis įvyko 2023-03-01, pradžia – 9.00 val. nuotoliniu būdu „Zoom“ 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. Asta Beierle Eigirdienė, Plungės rajono savivaldybės tarybos narė 

3. Antanas Černeckis, Rietavo savivaldybės meras, 

4. Kęstutis Gusarovas,  Telšių rajono savivaldybės meras, 

5. Odeta Jasmontienė, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė, 

6. Audrius Klišonis, Plungės rajono savivaldybės meras, 

7. Kazys Lečkauskas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys, 

8. Vidmantas Macevičius, Mažeikių rajono savivaldybės meras, 

9. Mindaugas Pocius, Plungės rajono savivaldybės tarybos narys, 

10. Vilija Razmienė, Rietavo savivaldybės tarybos narė,  

11. Antanas Tenys, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys,  

12. Kęstutis Trečiokas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys.  

Kvorumas yra. 

 

Kiti  posėdyje dalyvavę asmenys:  

Gediminas Česonis, CPVA ekspertas, Lina Klingienė, CPVA ekspertė, 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), Aurelijus Jaruševičius, Smart Continent LT 

partneris, Vidimantas Domarkas, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius, Edita 

Kuliešienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus 

vedėja (Pridedamas dalyvių sąrašas – ekrano kopijos).  

 

SVARSTYTA. Kolegijos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

Posėdžio pirmininkas Antanas Černeckis pasveikino susirinkusius ir supažindino su 

posėdžio darbotvarkės projektu. Kęstutis Gusarovas paprašė nesvarstyti 1 darbotvarkės projekto 

klausimą „Dėl 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros plano patvirtinimo“. 

Antanas Černeckis pasiūlė svarstyti darbotvarkę su pirmuoju klausimu. 

NUTARTA. Pritarti darbotvarkės projektui. 

Balsavo: už – 6 (šeši; balsavo: Antanas Černeckis, Jonas Eugenijus Bačinskas, Asta Beierle 

Eigirdienė, Audrius Klišonis, Mindaugas Pocius, Vilija Razmienė ), prieš – 6 (šeši; balsavo: Kęstutis 

Gusarovas, Odeta Jasmontienė, Kazys Lečkauskas, Vidmantas Macevičius, Antanas Tenys, Kęstutis 

Trečiokas), susilaikė – 0 (nebuvo). 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros plano patvirtinimo. 

2. Informacija apie Telšių regioninio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. plano 

projekto rengimo eigą. 

3. Informacija apie atliekų tvarkymą ir mišrių komunalinių atliekų apdorojimą mechaninio 

biologinio ar mechaninio apdorojimo įrenginiuose. 
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4. Informacija apie regioninės svarbos UAB „Litspringas“ spyruoklinių čiužinių blokų 

gamybos projekto įgyvendinimą ir pasiektus rezultatus. 

5. Dėl Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metų įgyvendinimo ataskaitos 

patvirtinimo. 

6. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos 2022 metų ataskaitų rinkinio įvertinimo ir atsiliepimų 

apie jį teikimo Telšių regiono plėtros tarybos visuotiniam dalyvių susirinkimui. 

7. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos 2023 m. metinio veiklos plano patvirtinimo. 

8. Dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF) lėšų. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros plano patvirtinimo. 

Telšių rajono meras Kęstutis Gusarovas informavo, kad Telšių rajono savivaldybės atstovai 

atsijungia ir posėdyje nedalyvaus. Mažeikių rajono savivaldybės meras Vidmantas Macevičius 

informavo, kad Mažeikių rajono savivaldybės atstovai atsijungia ir klausimo svarstyme nedalyvaus. 

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. Antanas Černeckis pasiūlė kitą Kolegijos 

posėdžio datą – 2023 m. kovo 10 d. 9 val. Kolegijos nariai pritarė. 

 

Posėdyje dalyvavo Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos (toliau – Kolegijos) nariai: 

1. Jonas Eugenijus Bačinskas, Rietavo savivaldybės tarybos narys, 

2. Asta Beierle Eigirdienė, Plungės rajono savivaldybės tarybos narė 

3. Antanas Černeckis, Rietavo savivaldybės meras, 

4. Audrius Klišonis, Plungės rajono savivaldybės meras, 

5. Vidmantas Macevičius, Mažeikių rajono savivaldybės meras, 

6. Mindaugas Pocius, Plungės rajono savivaldybės tarybos narys, 

7. Vilija Razmienė, Rietavo savivaldybės tarybos narė. 

 

Kvorumas yra. 

 

2. SVARSTYTA. Informacija apie Telšių regioninio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-

2027 m. plano projekto rengimo eigą. 

Aurelijus Jaruševičius pristatė Telšių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 - 2027 

metų planą. Pranešime apžvelgė komunalines atliekas Telšių regione 2019 – 2021 metais, skirtą 

finansavimą Telšių regione. Pranešėjas pateikė valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–

2027 metų plano užduotis, apibendrino komunalinių atliekų kiekius, planuojamą lėšų poreikį bei 

investicines priemones (pranešimas pridedamas). 

Klausimų Kolegijos nariai neturėjo. Pirmininkas padėkojo pranešėjai už pristatymą. 

 

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. Audrius Klišonis, Plungės rajono savivaldybės meras, 

4. Vidmantas Macevičius, Mažeikių rajono savivaldybės meras, 

5. Mindaugas Pocius, Plungės rajono savivaldybės tarybos narys, 

6. Vilija Razmienė, Rietavo savivaldybės tarybos narė,  

7. Antanas Tenys, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys. 

 

Kvorumas yra. 

 

3. SVARSTYTA. Informacija apie atliekų tvarkymą ir mišrių komunalinių atliekų 

apdorojimą mechaninio biologinio ar mechaninio apdorojimo įrenginiuose. 
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Vidimantas Domarkas trumpai pristatė apie atliekų tvarkymą ir mišrių komunalinių atliekų 

apdorojimą mechaninio biologinio ar mechaninio apdorojimo įrenginiuose. Audrius Klišonis 

pažymėjo, kad praeitais metais įsigytas UAB VEISTAS, buvo teigiama, kad po šios įmonės įsigijimo 

Telšių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – TRATC) dirbs ekonomiškiau, paprašyta 

pakomentuoti situaciją. Vidimantas Domarkas atsakė, kad pateikti skaičiai ne visi priklauso TRATC 

veikimo – tam turi įtakos kuro, elektros kainos, darbo užmokestis. Audrius Klišonis paprašė pateikti 

lyginamuosius skaičius, kuriuose matytųsi situacija prieš UAB VEISTAS įsigijimą ir po įsigijimo. 

Vidimantas Domarkas informavo, kad įmonės UAB VEISTAS yra valdoma nuo 2022 m. lapkričio 

mėn., elektros dar nesugebėta pasigaminti, nes dujos buvo užterštos siera. 

Antanas Černeckis prisiminė, kad steigiant TRATC buvo tartasi dėl solidarios rinkliavos, 

paprašyta patikslinti, ar ieškoma būdų kaip tai įgyvendinti. Vidimantas Domarkas patikino, kad 

solidarumas vykdomas tik vienoje srityje – atliekų sutvarkymo kainoje, kuri yra vienos visoms 

savivaldybėms („vartų“ mokestis). TRATC direktorius pažymėjo, kad visišką susitarimą įmanoma 

pasiekti tik Telšių regiono savivaldybėms susitarus atsisakyti rinkliavos ir įvesti tarifą.  

Daugiau klausimų Kolegijos nariai neturėjo. Pirmininkas padėkojo pranešėjai už pristatymą. 

 

4. SVARSTYTA. Informacija apie regioninės svarbos UAB „Litspringas“ spyruoklinių 

čiužinių blokų gamybos projekto įgyvendinimą ir pasiektus rezultatus. 

Audrius Klišonis supažindino Kolegijos narius su informacija apie UAB „Litspringas“, kuri 

buvo pateikta prie Kolegijos posėdžio medžiagos. Taip pat A. Klišonis patikino, kad visi nustatyti 

rodikliai yra pasiekti.  

Klausimų Kolegijos nariai neturėjo. Pirmininkas padėkojo pranešėjai už pristatymą. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metų įgyvendinimo 

ataskaitos patvirtinimo. 

Evelina Lenkauskienė, Telšių regiono plėtros tarybos vyriausioji specialistė, pristatė  Telšių 

regiono plėtros plano 2014–2020 metų (toliau – Planas) įgyvendinimo ataskaitą už 2021 m. Pranešėja 

pristatė numatytą skirti finansavimą (iš valstybės biudžeto, ES fondų ar kitų finansavimo šaltinių) 

Telšių regionui ir pagal konkrečią savivaldybę bei jau išmokėtą finansavimą (iš valstybės biudžeto, 

ES fondų ar kitų finansavimo šaltinių), įgyvendinamų ir užbaigtų projektų skaičių plane (pranešimas 

pridedamas). Kolegijos nariai klausimų neturėjo. 

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui. 

Balsavo: už – 7 (septyni), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).  

 

6. SVARSTYTA. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos 2022 metų ataskaitų rinkinio įvertinimo 

ir atsiliepimų apie jį teikimo Telšių regiono plėtros tarybos visuotiniam dalyvių susirinkimui. 

Julijana Gnadl pristatė 2022 metų veiklos ataskaitą. Jolanta Jurkienė pristatė 2022 m. 

gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinį (pranešimas pridedamas). 

Kolegijos nariai klausimų neturėjo. 

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui. 

Balsavo: už – 7 (septyni), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).  

 

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. Audrius Klišonis, Plungės rajono savivaldybės meras, 

4. Kazys Lečkauskas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys, 

5. Vidmantas Macevičius, Mažeikių rajono savivaldybės meras, 

6. Vilija Razmienė, Rietavo savivaldybės tarybos narė,  

7. Antanas Tenys, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys. 

Kvorumas yra. 
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7. SVARSTYTA. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos 2023 m. metinio veiklos plano 

patvirtinimo. 

Julijana Gnadl pristatė Telšių regiono plėtros tarybos 2023 m. metinio veiklos planą. 

Pristatyta numatyta lėšų suma regiono plėtros tarybos veiklos planui įgyvendinti, regiono plėtros 

tarybos veiklos uždaviniai, veiksmai bei pažymėjo regiono plėtros tarybos administracijos direktoriui 

nustatomas metines užduotis ir jų įvykdymo vertinimo rodiklius. 

Kolegijos nariai klausimų neturėjo. 

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui. 

Balsavo: už – 7 (septyni), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).  

 

8. SVARSTYTA. Dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF) lėšų. 

Antanas Černeckis pristatė parengtą rašto projektą „Dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo priemonės (RRF) lėšų“, pasiūlyta jį išsiųsti Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo 

ir savivaldybių komiteto pirmininkui Ričardui Juškai. Kolegijos nariai siūlymui pritarė. 

 

 

 

Posėdžio  pirmininkas                                                                                 Antanas Černeckis 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                      Evelina Lenkauskienė 

 


