TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2020 m. vasario 26 d. Nr. 51/10P-2
Telšiai
Posėdis įvyko 2020-02-26, 10 val.
Posėdžio pirmininkas – Antanas Černeckis, Regiono plėtros tarybos pirmininkas.
Posėdžio sekretorė – Anita Žiauberienė, RPD prie VRM Telšių apskrities skyriaus vyriausioji
specialistė.
Dalyvavo: 29 Telšių regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) nariai ir kiti dalyviai (Dalyvių
sąrašas pridedamas). Kvorumas – dalyvavo 10 Tarybos narių iš 15.
Tarybos nariai D. Jurkus, J. E. Bačinskas, L. Skierus, A. Tenys apie nedalyvavimą pranešė iš
anksto, Tarybos narys A. Misiūnas apie nedalyvavimą nepranešė. Nuomonių apie svarstomus
klausimus Tarybos posėdyje nepateikė.
Mantas Vaškys posėdyje nebedalyvavo po 2 klausimo. Kvorumas yra – 9/15.
Posėdžio pirmininkas Antanas Černeckis pasveikino visus susirinkusius. Pirmininkas
supažindino su posėdžio darbotvarkės projektu. Į darbotvarkę buvo pasiūlyta įtraukti papildomą
klausimą „Projekto „Žemaitijos keliais“ pristatymas“. Tarybos nariai bendru sutarimu darbotvarkei
pritarė.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo programų 2020 m.
Pranešėja – Juratė Stankevičienė, Užimtumo tarnybos Veiklos ir priemonių planavimo skyriaus
vedėja.
2. Dėl naujo periodo regiono plėtros planavimo.
Pranešėjas – Andrius Valickas, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės
politikos grupės vyresnysis patarėjas.
3. Dėl informacijos apie atliekų tvarkymą ir mišrių komunalinių atliekų apdorojimą mechaninio
biologinio ar mechaninio apdorojimo įrenginiuose.
Pranešėjas – Vidimantas Domarkas, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“
direktorius.
4. Dėl informacijos apie Telšių regiono atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plane nustatytų
reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo.
Pranešėja – Julijana Gnadl, Regioninės plėtros departamento prie VRM Telšių apskrities
skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas.
5. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo
pakeitimo.
Pranešėja – Julijana Gnadl.
6. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių
vystymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono
projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja – Julijana Gnadl.
7. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo
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gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai
finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja – Gintarė Martinkienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Telšių apskrities
skyriaus vyriausioji specialistė.
8. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos
ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Telšių regiono prioritetinio projektų sąrašo patvirtinimo.
Pranešėja – Gintarė Martinkienė.
9. Dėl Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams dalies „Priemonių planas“ pakeitimo.
Pranešėja – Julijana Gnadl.
10. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo
priemonių diegimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių
regiono projektų sąrašo patvirtinimo.
Pranešėja – Julijana Gnadl.
11. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-725
„Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja – Anita Žiauberienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Telšių apskrities
skyriaus vyriausioji specialistė.
12. Dėl regioninės svarbos UAB „Litspringas“ spyruoklinių čiužinių blokų gamybos projekto
įgyvendinimo ir pasiektų ir nepasiektų rezultatų įvertinimo.
Pranešėjas – Audrius Klišonis, Plungės rajono savivaldybės meras.
13. Informacija apie Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams įgyvendinimą 2019
metais.
Pranešėja – Julijana Gnadl.
14. Apibendrinta informacija apie Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos
įgyvendinimą.
Pranešėja – Gintarė Martinkienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Telšių apskrities
skyriaus vyriausioji specialistė.
15. Dėl regioninių priemonių įgyvendinimo pažangos.
Pranešėja – Julijana Gnadl, Gintarė Martinkienė, Anita Žiauberienė.
16. Informacija apie Regiono plėtros tarybos veiklą 2019 m.
Pranešėjas – Antanas Černeckis, regiono plėtros tarybos pirmininkas.
17. Informacija apie Regiono plėtros tarybos narių dalyvavimą Regiono plėtros tarybos
posėdžiuose 2019 m.
Pranešėja – Anita Žiauberienė.
18. Dėl atstovų naujajam 2021–2027 metų programavimo laikotarpiui Interreg VI-A Latvijos ir
Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos Jungtiniame programavimo komitete paskyrimo.
Pranešėja – Julijana Gnadl.
19. Projekto „Žemaitijos keliais“ pristatymas.
Pranešėjas – Egidijus Kerpauskas, VšĮ "Žemaitijos keliais" direktorius.
1. SVARSTYTA. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo programos 2020 m.
Juratė Stankevičienė, Užimtumo tarnybos Veiklos ir priemonių planavimo skyriaus vedėja,
pristatė aktyvios darbo rinkos politikos priemonių programas 2020 metais ir situaciją darbo rinkoje
(Telšių, Mažeikių, Plungės rajonų ir Rietavo savivaldybėse) (Pranešimas pridedamas).
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2. SVARSTYTA. Naujo periodo regiono plėtros planavimas.
Andrius Valickas, LR VRM Regioninės politikos grupės vyresnysis patarėjas, pristatė naujo
periodo regiono plėtros planavimą (Pranešimas pridedamas).
3. SVARSTYTA. Informacija apie atliekų tvarkymą ir mišrių komunalinių atliekų apdorojimą
mechaninio biologinio ar mechaninio apdorojimo įrenginiuose.
Vidimantas Domarkas, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius, pateikė
informaciją apie atliekų tvarkymą 2019 metais (Pridedama UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo
centras“ 2020-02-25 rašto Nr. S-97 kopija).
4. SVARSTYTA. Informacijos apie Telšių regiono atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plane
nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimą.
Julijana Gnadl, RPD prie VRM Telšių apskrities skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti
skyriaus vedėjo funkcijas, informavo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo
įstatymo 27 straipsnio 9 punktu Telšių regiono plėtros taryba (toliau – Taryba) privalo pateikti
Aplinkos ministerijai informaciją apie jos patvirtinto regioninio atliekų tvarkymo plano priemonių,
užtikrinančių valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytų užduočių įgyvendinimą,
vykdymą. Vadovaujantis Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame
atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų
tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), Taryba kiekvienais kalendoriniais metais
iki kovo 1 d., naudodamasi Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema
(toliau – GPAIS), Aplinkos apsaugos agentūrai privalo pateikti informaciją apie atliekų tvarkymo
sistemą regione ir apie mišrių komunalinių atliekų apdorojimą mechaninio biologinio ar mechaninio
apdorojimo įrenginiuose. Antanas Černeckis paklausė Tarybos narių ar būtų norinčių ir galinčių šią
informaciją GPAIS patalpinti. Tarybos nariai nepasisiūlė. Diskusijos metu nuspręsta parengti raštą su
prašymu UAB „Telšių regioninis atliekų tvarkymo centras“ (toliau – TRATC) per GPAIS sistemą
teikti Aplinkos apsaugos agentūrai Aprašo 4.2 papunktyje nurodytą informaciją Tarybos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 1V-688 „Dėl regionų
plėtros tarybų sudėčių patvirtinimo“, įgaliojimų laikotarpiu.
5. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė
plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono
projektų sąrašo pakeitimas.
Julijana Gnadl pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. Tarybos
nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: „už“ – 9; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0.
NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511
„Vietinių kelių vystymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti
Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimas.
Julijana Gnadl pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. Tarybos
nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: „už“ – 9; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0.
NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908
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„Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų
bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimas.
Gintarė Martinkienė, RPD prie VRM Telšių apskrities skyriaus vyriausioji specialistė, pristatė
sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. Tarybos nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: „už“ – 9; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0.
NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės
paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Telšių regiono prioritetinio projektų sąrašo
patvirtinimas.
Gintarė Martinkienė pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą informaciją.
Tarybos nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: „už“ – 9; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0.
NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams dalies „Priemonių planas“
pakeitimas.
Julijana Gnadl, pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. Tarybos
nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: „už“ – 9; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0.
NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui.
10. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus
judumo priemonių diegimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti
Telšių regiono projektų sąrašo patvirtinimas.
Julijana Gnadl, pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. Tarybos
nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: „už“ – 9; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0.
NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui.
11. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 09.1.3-CPVAR-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimas.
Anita Žiauberienė, RPD prie VRM Telšių apskrities skyriaus vyriausioji specialistė, pristatė
sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. Tarybos nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: „už“ – 9; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0.
NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui.
12. SVARSTYTA. Regioninės svarbos UAB „Litspringas“ spyruoklinių čiužinių blokų
gamybos projekto įgyvendinimo ir pasiektų ir nepasiektų rezultatų įvertinimas.
Audrius Klišonis, Plungės rajono savivaldybės meras, pateikė informaciją apie įmonės UAB
„Litspringas“ pasiektus rezultatus ir atitiktį kriterijams: investicijų dydį, darbo vietų skaičių, vidutinį
mėnesinį bruto darbo užmokestį ir eksportą (Pridedama Plungės rajono savivaldybės mero 2020-0221 rašto Nr. AS-907 kopija).
13. SVARSTYTA. Informacija apie Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams
įgyvendinimą 2019 metais.
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Julijana Gnadl Tarybos nariams pateikė informaciją apie Telšių regiono plėtros plano 2014–
2020 metams įgyvendinimą 2019 metais (Pranešimas pridedamas).
14. SVARSTYTA. Apibendrinta informacija apie Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo
programos įgyvendinimą.
Gintarė Martinkienė Tarybos nariams pristatė apibendrintą informaciją apie Telšių regiono
integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą (Pranešimas pridedamas).
15. SVARSTYTA. Regioninių priemonių įgyvendinimo pažanga.
Julijana Gnadl, Anita Žiauberienė, Gintarė Martinkienė pristatė regioninių priemonių ES
struktūrinių fondų lėšų panaudojimą regione, nepakankamos įgyvendinimo pažangos projektus
(Pranešimas pridedamas).
16. SVARSTYTA. Informacija apie Regiono plėtros tarybos veiklą 2019 m.
Antanas Černeckis pateikė informaciją apie regiono plėtros tarybos veiklą 2019 m.
(Pranešimas pridedamas).
17. SVARSTYTA. Informacija apie Regiono plėtros tarybos narių dalyvavimą Regiono plėtros
tarybos posėdžiuose 2019 m.
Anita Žiauberienė pateikė informaciją apie regiono plėtros tarybos narių lankomumą
posėdžiuose 2019 m. (Pranešimas pridedamas).
18. SVARSTYTA. Atstovų naujajam 2021–2027 metų programavimo laikotarpiui Interreg VIA Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos Jungtiniame programavimo komitete
paskyrimas.
Julijana Gnadl informavo apie LR VRM gautą raštą, kuriame prašoma paskirti regiono plėtros
tarybos narius atstovais Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos
Jungtiniame programavimo komitete naujajam 2021-2027 metų programavimo laikotarpiui. Tarybos
nariai pagrindiniu atstovu pasiūlė Vidmantą Macevičių, Mažeikių rajono savivaldybės merą,
pakaitiniu atstovu Rugilę Kumžaitę, Telšių rajono savivaldybės mero patarėją. Kitų pasiūlymų
nebuvo.
Balsavo: „už“ – 9; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0.
NUTARTA. Paskirti atstovais naujajam 2021–2027 metų programavimo laikotarpiui Interreg
VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos Jungtiniame programavimo
komitete šiuos Telšių regiono plėtros tarybos atstovus:
Vidmantą Macevičių, Mažeikių rajono savivaldybės merą, pagrindiniu atstovu,
Rugilę Kumžaitę, Telšių rajono savivaldybės mero patarėją, pakaitiniu atstovu.
19. SVARSTYTA. Projekto „Žemaitijos keliai“ pristatymas.
VšĮ „Žemaitijos keliais“ direktorius, Egidijus Kerpauskas, pristatė informaciją apie Lietuvos
kultūros tarybai pateiktą projektą. Telšių regiono savivaldybės pažadėjo prisidėti prie šios iniciatyvos
įgyvendinimo.

Tarybos pirmininkas

Antanas Černeckis

Posėdžio sekretorė

Anita Žiauberienė
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