REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS TELŠIŲ APSKRITIES SKYRIUS
TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2018-03-28 Nr. 51/10P-3
Posėdis įvyko 2018-03-28, pradžia 14 val.
Posėdžio pirmininkas – Regiono plėtros tarybos pirmininkas Antanas Černeckis.
Posėdžio sekretorė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Telšių
apskrities skyriaus vyriausioji specialistė Evelina Zelbaitė.
Posėdyje dalyvavo tarybos nariai:
Audrius Klišonis, Plungės rajono savivaldybės meras,
Antanas Tenys, Mažeikių rajono savivaldybės meras,
Petras Kuizinas, Telšių rajono savivaldybės meras,
Sigutė Bernotienė, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė,
Mindaugas Jučius, Plungės rajono savivaldybės tarybos narys,
Jonas Eugenijus Bačinskas, Rietavo savivaldybės tarybos narys,
Adomas Domarkas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys,
Kęstutis Gusarovas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys,
Sigitas Kaktys, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys.
Posėdyje taip pat dalyvavo Julijana Gnadl, Regioninės plėtros departamento prie VRM Telšių
apskrities skyriaus vyriausioji specialistė, Gintarė Martinkienė, Regioninės plėtros departamento prie
VRM Telšių apskrities skyriaus vyriausioji specialistė, Sandra Ramanauskienė, Mažeikių rajono
savivaldybės administracijos Strateginio vystymo ir investicijų skyriaus vedėja, Laima
Simanauskienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų
skyriaus vedėja, Žaneta Piepalienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Strateginio
planavimo ir investicijų skyriaus vedėja, Bronius Kryžius, Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos direktorius, Dangirutė Jurkuvienė, Telšių teritorinė darbo birža (Dalyvių sąrašas
pridedamas).
Posėdžio pirmininkas Antanas Černeckis pasveikino visus susirinkusius. Pirmininkas
supažindino su posėdžio darbotvarkės projektu. Pasiūlytai darbotvarkei Tarybos nariai pritarė.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams dalių „Priemonių planas“ ir „Plano
įgyvendinimo stebėsena“ pakeitimo.
Pranešėja – Julijana Gnadl, Regioninės plėtros departamento prie VRM Telšių apskrities
skyriaus vyriausioji specialistė.
2. Dėl pritarimo įgyvendinant regiono projektą „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas
Plungės mieste“ sutaupytų lėšų panaudojimui.
Pranešėja –Julijana Gnadl.
3. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių
nuotekų sistemų tvarkymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti
Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja –Julijana Gnadl.
4. 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
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vystymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono
projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja – Julijana Gnadl.
5. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir
asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja – Evelina Zelbaitė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Telšių apskrities
skyriaus vyriausioji specialistė.
6. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių,
gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems
asmenims, įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti
Telšių regiono projektų patvirtinimo.
Pranešėja – Gintarė Martinkienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Telšių apskrities
skyriaus vyriausioji specialistė.
7. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 51/10S-29 „Dėl
UAB „Litspringas“ spyruoklinių čiužinių blokų gamybos projekto pripažinimo regioninės svarbos
projektu“ pakeitimo.
Pranešėjas - Audrius Klišonis, Plungės rajono savivaldybės meras.
8. Dėl informacijos apie atliekų tvarkymą ir mišrių komunalinių atliekų apdorojimą mechaninio
biologinio ar mechaninio apdorojimo įrenginiuose.
Pranešėjas – Rimantas Adomaitis, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius.
9. Situacijos Telšių regiono darbo biržoje apžvalga. Konferencijos investicijų pritraukimo į
Telšių regioną organizaciniai klausimai.
Pranešėja – Dangirutė Jurkuvienė, Telšių teritorinės darbo biržos direktorė.
10. Informacija apie Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą.
Pranešėja – Gintarė Martinkienė.
1. SVARSTYTA. Dėl Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams dalių „Priemonių planas“
ir „Plano įgyvendinimo stebėsena“ pakeitimo.
Julijana Gnadl, Regioninės plėtros departamento prie VRM Telšių apskrities skyriaus
vyriausioji specialistė, pranešė, kad keičiamas į Planą įtraukto projekto „Telšių miesto Pramonės
gatvės rekonstravimas“ pagal priemonę 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ paraiškos
pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas iš 2018-04 į 2018-07 ir finansavimo sutarties
sudarymo terminas iš 2018-06 į 2018-09 (atsižvelgiant į Telšių rajono savivaldybės administracijos
2018 m. kovo 14 d. raštą Nr. R7-589).
Taip pat vyriausioji specialistė informavo, kad pagal Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir
plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimus Telšių
regionui veikloms, nurodytoms Aprašo 11.1-11.4 papunkčiuose, papildomai skirta 2 553 323,58 Eur
ES lėšų. Gauta informacija iš Mažeikių rajono ir Rietavo savivaldybių administracijų pateikta derinti
Aplinkos ministerijai. Suderinimas gautas be pastabų. Į Plano pakeitimo projektą įtraukti šie didesnės
apimties projektai: „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
Mažeikių mieste ir rajone“; „Rietavo savivaldybės Pelaičių gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų
tinklų statyba“.
Balsavo: už – 10 (dešimt), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA.
1. Pakeisti Telšių regiono plėtros tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 51/10S-7 „Dėl
Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams dalių „Priemonių planas“ ir „Plano įgyvendinimo
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stebėsena“ pakeitimo“ patvirtintas Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams dalis „Priemonių
planas“ ir „Plano įgyvendinimo stebėsena“ ir jas išdėstyti nauja redakcija.
2. Pavesti Mažeikių rajono ir Rietavo savivaldybių vykdomosioms institucijoms, siekiant gauti
papildomą finansavimą, pateikti Regiono plėtros tarybai pagal Telšių regiono plėtros plano 2014–
2020 metams 2.2.1.2 priemonės „Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų
prieinamumą ir sistemos valdymo efektyvumą“ pakeitimus ir Investicijų projektų rengimo metodiką
papildytus įgyvendinamų projektų: „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų
renovavimas ir plėtra Mažeikių mieste ir rajone“ ir „Rietavo savivaldybės Pelaičių gyvenvietės
vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba“, projektinius pasiūlymus ir investicijų projektus su priedais
iki 2018 m. balandžio 30 d.
2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo įgyvendinant regiono projektą „Paviršinių nuotekų sistemų
tvarkymas Plungės mieste“ sutaupytų lėšų panaudojimui.
Julijana Gnadl pasiūlė pritarti sutaupytų lėšų panaudojimui, įgyvendinant regiono projektą
„Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Plungės mieste“.
Balsavo: už – 10 (dešimt), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA.
Raštu įgyvendinančiajai institucijai pritarti įgyvendinant regiono projektą „Paviršinių nuotekų
sistemų tvarkymas Plungės mieste“ sutaupytų lėšų panaudojimui, jei numatoma projektą įgyvendinti
didesnės apimties: pasiekti daugiau kiekybinių rezultatų ir (ar) įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl
didesnės apimties projektas geriau prisidėtų prie veiksmų programos tikslų įgyvendinimo.
3. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 05.1.1-APVA-R-007
„Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai
finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Vyriausioji specialistė J. Gnadl pranešė, kad pagal 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 aprašą Nr. 1 Telšių regionui skirtas
papildomas ES struktūrinių fondų lėšas 1 926 994,97 Eur. Pranešėja informavo, kad projektų sąraše
keičiamos projektų „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Plungės mieste“ ir „Paviršinių nuotekų
infrastruktūros plėtra Telšių mieste“ tinkamų finansuoti išlaidų sumos, siekiant gauti papildomą
finansavimą.
Balsavo: už – 10 (dešimt), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA.
1. Pakeisti Telšių regiono projektų sąrašą, patvirtintą Telšių regiono plėtros tarybos 2016 m.
rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. 51/10S-29 „Dėl Telšių regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 30 d.
sprendimo Nr. 51/10S-20 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 05.1.1-APVA-R-007
„Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai
finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.
2. Pareiškėjai: uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“ ir uždaroji akcinė bendrovė
„Telšių vandenys“, ne vėliau kaip per 2018 m. balandžio mėnesį per Bendrai finansuojamų iš Europos
Sąjungos fondų lėšų projektų duomenų mainų svetainę (DMS) įgyvendinančiajai institucijai turi
pateikti prašymus skirti papildomą finansavimą projektams
4. SVARSTYTA. 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.
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Julijana Gnadl pasiūlė pakeisti į projektų sąrašą įtraukto projekto „Telšių miesto Pramonės
gatvės rekonstravimas“ paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą
iš 2018-04-30 į 2018-07-31. Tarybos nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: už – 10 (dešimt), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA.
Pakeisti Telšių regiono projektų sąrašą, patvirtintą Telšių regiono plėtros tarybos 2018 m.
sausio 31 d. sprendimu Nr. 51/10S-3 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 06.2.1TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai
finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.
5. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 10.1.3-ESFAR-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Evelina Zelbaitė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Telšių apskrities skyriaus
vyriausioji specialistė, pranešė keičiamos projekto „Švietimo paslaugų kokybės gerinimas Mažeikių
rajono savivaldybėje“ tinkamų finansuoti išlaidų sumos, atsižvelgiant į pateiktus papildomus
dokumentus (projektinį pasiūlymą su investiciniu projektu). Taip pat patikslintos projektų „Teikiamų
paslaugų procesų tobulinimas ir aptarnavimo kokybės gerinimas Plungės rajono savivaldybėje“ ir
„Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Telšių rajono savivaldybėje“ tinkamų finansuoti
išlaidų sumos, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. vasario 8 d.
įsakymą „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus
viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės
gerinimas savivaldybėse“ bei Telšių ir Plungės rajonų savivaldybių administracijų raštus.
Balsavo: už – 10 (dešimt), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA.
Pakeisti Telšių regiono projektų sąrašą, patvirtintą Telšių regiono plėtros tarybos 2018 m.
sausio 31 d. sprendimu Nr. 51/10S-6 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr.
10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo
pakeitimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.
6. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615
„Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze
sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai
finansuoti Telšių regiono projektų patvirtinimo.
Gintarė Martinkienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Telšių apskrities skyriaus
vyriausioji specialistė, informavo, kad pagal šią priemonę pateikti keturi projektiniai pasiūlymai:
„Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze
sergantiems asmenims, įgyvendinimas Plungės rajono savivaldybėje“ (pareiškėjas - VšĮ Plungės
rajono savivaldybės ligoninė), „Ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų tuberkulioze
segantiems asmenims gerinimas Telšių rajone“ (pareiškėjas - VšĮ Regioninė Telšių ligoninė),
„Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų Rietavo savivaldybėje prieinamumo
tuberkulioze sergantiems asmenims gerinimas“ (pareiškėjas - VšĮ Rietavo pirminės sveikatos
priežiūros centras), „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą
tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Mažeikiuose“ (pareiškėjas - VšĮ Mažeikių
ligoninė). Pranešėja Tarybos nariams pasiūlė, vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo
tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų
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veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d.
nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–
2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, patvirtinimo“, 11.2
papunkčiu, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFAR-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą
tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašą. Tarybos nariai klausimų ar pastebėjimų
neturėjo.
Balsavo: už – 10 (dešimt), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA:
Patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615
„Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze
sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai
finansuoti Telšių regiono projektų sąrašą.
7. SVARSTYTA. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr.
51/10S-29 „Dėl UAB „Litspringas“ spyruoklinių čiužinių blokų gamybos projekto pripažinimo
regioninės svarbos projektu“ pakeitimo.
Audrius Klišonis, Plungės rajono savivaldybės meras, informavo, kad priimtas sprendimas turi
būti tikslinamas, nurodant žemės sklypus ir jų kadastro numerius. Pranešėjas pasiūlė patikslinti 2017
m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 51/10S-29 „Dėl UAB „Litspringas“ spyruoklinių čiužinių blokų
gamybos projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu“ 1 punktą. Tarybos nariai klausimų
neturėjo.
Balsavo: už – 10 (dešimt), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA:
Pakeisti Telšių regiono plėtros tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 51/10S-29 „Dėl
UAB „Litspringas“ spyruoklinių čiužinių blokų gamybos projekto pripažinimo regioninės svarbos
projektu“ 1. punktą ir jį išdėstyti taip:
„1. Pripažinti UAB „Litspringas“ spyruoklinių čiužinių blokų gamybos projektą (toliau –
projektas), numatomą įgyvendinti 4,89 ha žemės sklype (kadastro Nr. 6854/0006:4, unikalus Nr.
6854-0006-0004) ir laisvos valstybinės žemės sklypo 1,6890 ha plote (kadastro Nr. 6854/0006:30,
unikalus Nr. 4400-4673-4663), regioninės svarbos projektu.“
8. SVARSTYTA. Dėl informacijos apie atliekų tvarkymą ir mišrių komunalinių atliekų
apdorojimą mechaninio biologinio ar mechaninio apdorojimo įrenginiuose.
Pranešėjas į Telšių regiono plėtros tarybos posėdį neatvyko.
9. SVARSTYTA. Situacijos Telšių regiono darbo biržoje apžvalga. Konferencijos investicijų
pritraukimo į Telšių regioną organizaciniai klausimai.
Dangirutė Jurkuvienė, Telšių teritorinės darbo biržos direktorė, pristatė 2017 m. situaciją Telšių
regiono darbo rinkoje apžvalgą (pranešimas pridedamas). Apžvelgtos nedarbo tendencijos
savivaldybėse, pateiktos darbo jėgos pasiūlos ir paklausos suderinamumas ir nesuderinamumas,
didžiausios darbo rinkos problemos. Pranešėja pasiūlė Tarybos nariams surengti renginį, tema –
„Investicijų pritraukimo į Telšių regiono galimybės“, pakviečiant dalyvauti „Investuok Lietuvoje“
atstovą. Renginį pasiūlyta organizuoti 2018 m. balandžio 30 d. Telšių rajono savivaldybės posėdžių
salėje.
10. SVARSTYTA. Informacija apie Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos
įgyvendinimą.
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Gintarė Martinkienė pristatė informaciją apie Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo
programos įgyvendinimą (pranešimas pridedamas). Apžvelgti situacijos analizės pokyčiai,
programos stebėsenos rodikliai, programos veiksmų plano įgyvendinimas bei kita informacija. Telšių
regiono plėtros nariai domėjosi, kada bus patvirtinti Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo
programos pakeitimai, atsižvelgiant į Rietavo ir Plungės rajono savivaldybių pateiktus prašymus.
Antanas Černeckis, Telšių regiono plėtros tarybos pirmininkas, įžvelgė grėsmę, jog delsiant
patvirtinti pakeitimus, savivaldybės bus priverstos realius projektų darbus vykdyti nepalankiausiu
metu - žiemą. Taip pat pastebėta, kad stabdomas projektų įgyvendinimas ir ES lėšų įsisavinimas,
todėl iškyla atsakomybės už projektų įgyvendinimą klausimas.

Tarybos pirmininkas

Antanas Černeckis

Sekretorė

Evelina Zelbaitė
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