REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS TELŠIŲ APSKRITIES SKYRIUS
TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2019-01-10 Nr. 51/10P-1
Posėdis įvyko 2019-01-10, pradžia 10 val.
Posėdžio pirmininkas – Regiono plėtros tarybos pirmininkas Antanas Černeckis.
Posėdžio sekretorė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Telšių
apskrities skyriaus vyriausioji specialistė Anita Žiauberienė.
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,
Jonas Eugenijus Bačinskas, Rietavo savivaldybės tarybos narys,
Adomas Domarkas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys,
Kęstutis Gusarovas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys,
Rima Jokubauskienė, Asociacijos „Plungės kraštas“ atstovė
Ramūnas Lydis, Žemaitijos Nacionalinio parko atstovas.
Posėdyje taip pat dalyvavo Vaclovas Vaičekauskas, Regioninės plėtros departamento prie
VRM Telšių apskrities skyriaus vedėjas, Julijana Gnadl, Regioninės plėtros departamento prie VRM
Telšių apskrities skyriaus vyr. specialistė, Antanas Aužbikavičius, Rietavo savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas, Stasė Čupkovienė, Mažeikių politechnikos mokyklos
direktoriaus pavaduotoja l. e. direktoriaus pareigas, Audrius Misiūnas „Plungės technologijų ir verslo
mokyklos direktorius, Nijolė Jastrumskienė, VšĮ „Telšių regioninis profesinio mokymo centras“
direktorė, Apolinaras Stonkus, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus
vedėjas (Dalyvių sąrašas pridedamas).
Posėdžio pirmininkas Antanas Černeckis pasveikino visus susirinkusius. Pirmininkas
supažindino su posėdžio darbotvarkės projektu. Tarybos nariai darbotvarkei pritarė.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos atstovo skyrimo į Mažeikių politechnikos mokyklos
tarybos narius.
Pranešėja – Stasė Čupkovienė, Mažeikių politechnikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja
ugdymui l. e. direktoriaus pareigas.
2. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos atstovo skyrimo į Plungės technologijų ir verslo mokyklos
tarybos narius.
Pranešėjas – Audrius Misiūnas, Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktorius.
3. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos atstovo skyrimo į VšĮ „Telšių regioninis profesinio
mokymo centras“ tarybos narius.
Pranešėja - Nijolė Jastrumskienė, VšĮ „Telšių regioninis profesinio mokymo
centras“ direktorė.
4. 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.
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1. SVARSTYTA. Telšių regiono plėtros tarybos atstovo skyrimas į Mažeikių politechnikos
mokyklos tarybos narius.
Stasė Čupkovienė, Mažeikių politechnikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui l. e.
direktoriaus pareiga, informavo, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. Mažeikių politechnikos mokykla (toliau
– Mokykla) tapo viešąja įstaigą. Vadovaujantis profesinio mokymo įstatymo 17 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 30 d. įsakymu patvirtintų
Mokyklos Įstatų V skyriumi reikalinga išsirinkti delegatus į Mokyklos tarybą. Tarybą sudaro 9
deleguoti nariai iš kurių vienas - regiono plėtros tarybos atstovas. Pranešėja informavo, kad tarybos
nariu negali būti valstybės politikai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.
Antanas Tenys, Mažeikių rajono savivaldybės meras, atstovu pasiūlė Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos Švietimo skyriaus vedėją Apolinarą Stonkų. Daugiau siūlymų nebuvo, tarybos nariai
klausimų neturėjo.
Balsavo: už – 10 (dvylika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA.
Siūlyti Apolinarą Stonkų, Telšių regiono plėtros tarybos atstovą, kandidatu į Mažeikių
politechnikos mokyklos tarybos narius.
2. SVARSTYTA. Telšių regiono plėtros tarybos atstovo skyrimas į Plungės technologijų ir
verslo mokyklos tarybos narius.
Audrius Misiūnas, Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktorius, informavo, kad nuo
2019 m. sausio 1 d. Plungės technologijų ir verslo mokykla (toliau – Mokykla) tapo viešąja įstaiga.
Vadovaujantis profesinio mokymo įstatymu Mokykla turi išsirinkti Tarybą. Pranešėjas informavo,
kad tarybos nariu negali būti valstybės politikai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės
tarnautojai. Audrius Klišonis, Plungės rajono savivaldybės meras, atstovu pasiūlė Plungės miesto
seniūnijos seniūną Gintarą Domarką. Daugiau siūlymų nebuvo, tarybos nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: už – 10 (dvylika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA.
Siūlyti Gintarą Domarką, Telšių regiono plėtros tarybos atstovą, kandidatu į Plungės
technologijų ir verslo mokyklos tarybos narius.
3. SVARSTYTA. Telšių regiono plėtros tarybos atstovo skyrimas į VšĮ „Telšių regioninis
profesinio mokymo centras“ tarybos narius.
Nijolė Jastrumskienė, VšĮ „Telšių regioninis profesinio mokymo centras“ direktorė, informavo,
kad VšĮ „Telšių regioninis profesinio mokymo centras“ (toliau – Centras) jau nuo 2004 m. yra viešoji
įstaiga, tačiau pasikeitus teisės aktams Centras turi išsirinkti Tarybą, kurioje būtų ir vienas Telšių
regiono plėtros tarybos atstovas. Petras Kuizinas, Telšių rajono savivaldybės meras, atstovu pasiūlė
Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėją Danutę Mažeikienę.
Daugiau siūlymų nebuvo, tarybos nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: už – 10 (dvylika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA.
Siūlyti Danutę Mažeikienę, Telšių regiono plėtros tarybos atstovą, kandidatu į VšĮ „Telšių
regioninis profesinio mokymo centras“ tarybos narius.
4. SVARSTYTA. Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams dalių „Priemonių planas“ ir
„Plano įgyvendinimo stebėsena“ pakeitimas.
Julijana Gnadl, RPD prie VRM Telšių apskrities skyriaus vyr. specialistė informavo apie
poreikį keisti Plano dalis „Priemonių planas“ ir „Plano įgyvendinimo stebėsena“:
1. Mažeikių rajono savivaldybės administracijai kreipiantis dėl į regiono plėtros planą įtraukto
projekto „Socialinio būsto fondo plėtra“ neesminio pakeitimo – didinama produkto vertinimo
kriterijaus P.S.362 „Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius, vnt.“ reikšmė, vietoj „45“
įrašant „55“.
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2. Rietavo savivaldybės administracijai kreipiantis dėl į regiono plėtros planą įtraukto projekto
„Rietavo miesto Pamiškės gatvės techninių parametrų gerinimas“ neesminio pakeitimo – keičiami
projekto finansavimo šaltiniai, neviršijant 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“
finansavimo sąlygų apraše nustatyto ES finansinės paramos regionui limito.
3. Rietavo savivaldybės administracijai kreipiantis dėl į regiono plėtros planą įtraukto projekto
„Rietavo savivaldybės Pelaičių gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba“ esminio
pakeitimo – gavus Aplinkos ministerijos suderinimą, mažinama produkto vertinimo kriterijaus
P.N.053 „Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais,
gyventojų ekvivalentas“ reikšmė, vietoj „335“ įrašant „305“ ir produkto vertinimo kriterijaus P.N.054
„Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais
nuotekų valymo įrenginiais, gyventojų ekvivalentas“ reikšmė, vietoj „264“ įrašant „0“.
Tarybos nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: už – 10 (dvylika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA.
Pakeisti Telšių regiono plėtros tarybos 2018 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 51/10S-31 „Dėl
Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams dalių „Priemonių planas“ ir „Plano įgyvendinimo
stebėsena“ pakeitimo“ patvirtintas Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams dalis „Priemonių
planas“ ir „Plano įgyvendinimo stebėsena“ ir jas išdėstyti nauja redakcija.

Tarybos pirmininkas

Antanas Černeckis

Sekretorė

Anita Žiauberienė
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