REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS TELŠIŲ APSKRITIES SKYRIUS
TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2019-02-19 Nr. 51/10P-2
Posėdis įvyko 2019-02-19, 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,
Petras Kuizinas, Telšių rajono savivaldybės meras,
Sigutė Bernotienė, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė,
Mindaugas Jurčius, 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,
Rima Jokubauskienė, Asociacijos „Plungės kraštas“ atstovė
Ramūnas Lydis, Žemaitijos Nacionalinio parko atstovas,
Mindaugas Rūdys, Lietuvos darbdavių konfederacijos atstovas,
Liudas Skierus, Lietuvos pramoninkų konfederacijos 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, Gintarė Martinkienė, Regioninės plėtros
departamento prie VRM Telšių apskrities skyriaus vyr. specialistė, Antanas Aužbikavičius,
Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Sandra Ramanauskienė,
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Strateginio vystymo ir investicijų skyriaus vedėja,
Žaneta Piepalienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir
investicijų skyriaus vedėja, Rimantas Adomaitis, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“
direktorius, Gintaras Bagužis, Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius. (Dalyvių
sąrašas pridedamas).
Posėdžio pirmininkas Antanas Černeckis pasveikino visus susirinkusius. Pirmininkas
supažindino su posėdžio darbotvarkės projektu, informavo, kad į posėdį neatvyko Vidaus reikalų
viceministras ir klausimas dėl regioninės politikos įgyvendinimo tobulinimo nebus aptariamas.
Tarybos nariai darbotvarkei 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 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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Pranešėjas – Julijana Gnadl.
3. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio
susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėjas – Julijana Gnadl.
4. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir
dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai
finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja – Julijana Gnadl.
5. Apibendrinta informacija apie Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos
įgyvendinimą.
Pranešėja – Julijana Gnadl.
6. Informacija apie Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams įgyvendinimą 2018
metais.
Pranešėja – Julijana Gnadl.
7. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kuruojamų regioninių
priemonių veiklos lėšų rezervo planavimo.
Pranešėjai – Julijana Gnadl, Anita Žiauberienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM
Telšių apskrities skyriaus vyriausioji specialistė.
8. Dėl regioninės svarbos UAB „Litspringas“ spyruoklinių čiužinių blokų gamybos projekto
įgyvendinimo ir pasiektų ir nepasiektų rezultatų įvertinimo.
Pranešėjas – Audrius Klišonis, Plungės rajono savivaldybės meras.
9. 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.
10. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos atstovo į patariamojo pobūdžio priežiūros komitetą
dėl vandentvarkos sektoriaus pertvarkos modelio nustatymo paslaugų pirkimo.
Pranešėjas – Antanas Černeckis, Telšių regiono plėtros tarybos pirmininkas.
1. 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. Plungės rajono savivaldybės administracijai kreipiantis dėl į regiono plėtros planą įtraukto
projekto „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų
gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ esminio pakeitimo – gavus Susisiekimo
ministerijos suderinimą, mažinama produkto vertinimo kriterijaus P.B.214 „Bendras rekonstruotų
arba atnaujintų kelių ilgis, km“ reikšmė, vietoj „2,3“ įrašant „2,19“ ir didinama produkto vertinimo
kriterijaus P.S.342 „Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.“ reikšmė,
vietoj „1“ įrašant „3“.
2. Rietavo savivaldybės administracijai kreipiantis dėl į regiono plėtros planą įtraukto
projekto „Rietavo savivaldybės Pelaičių gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba“
neesminio pakeitimo – mažinama produkto vertinimo kriterijaus P.S.333 „Rekonstruotų vandens
tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km“ reikšmė, vietoj „0,811“ įrašant „0,669“. Regionui
nustatyta šio rodiklio reikšmė – 19, pasiekiama – 21,129.
3. Plano įgyvendinimo stebėsenos duomenų suvestinės rengimo metu nustačius Metodikos
43 punkte nurodytas aplinkybes – nustatyti projektai, kurių faktinis lėšų poreikis, finansavimo
šaltiniai ir sukuriamų produktų kiekis pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės
valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau – SFMIS) pateiktus duomenis neatitinka nustatytų plane:
2

3.1. Pasirašius sutartis:
- „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Mažeikių mieste“ –
įtraukiamas naujas produkto vertinimo kriterijus P.S.434 „Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis
atnaujintos ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo vietos, skaičius“ ir jo reikšmė „66“;
- „Telšių rajono darželių infrastruktūros modernizavimas, didinant ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo prieinamumą“ – įtraukiamas naujas produkto vertinimo kriterijus
P.S.434 „Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio
ugdymo vietos, skaičius“ ir jo reikšmė „35“;
- „Sveikatos netolygumų mažinimas Telšių rajone, vykdant traumų ir nelaimingų atsitikimų
profilaktiką“ – įtraukiamas naujas produkto vertinimo kriterijus P.N.671 „Modernizuoti
savivaldybių visuomenės sveikatos biurai, skaičius“ ir jo reikšmė „2“;
- „Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas“ – tikslinami
lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (ES lėšos mažinamos 23 Eur, valstybės biudžetas – 4 Eur),
didinama produkto vertinimo kriterijaus P.B.236 „Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti
pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis, skaičius“ reikšmė (326 gyventojais);
- „UAB „Klinika Pulsas“ veiklos efektyvumo didinimas“ – didinama produkto vertinimo
kriterijaus P.B.236 „Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros
paslaugomis, skaičius“ reikšmė (1491 gyventoju);
- „Viešosios erdvės su prieigomis sutvarkymas Rietavo miesto Laisvės gatvėje, įrengiant
Žemės ūkio produktų turgelį“ – tikslinami lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (savivaldybės
biudžetas didinamas 7765 Eur), mažinama produkto vertinimo kriterijaus P.B.238 „Sukurtos arba
atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2“ reikšmė (58,3 m2);
- „Poilsio ir rekreacijos zonos įrengimas šalia Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarvietės“ –
tikslinami lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (savivaldybės biudžetas mažinamas 25757 Eur),
mažinama produkto vertinimo kriterijaus P.B.238 „Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų
vietovėse, m2“ reikšmė (78,5 m2).
3.2. Pakeitus sutartį:
- „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Mažeikių
mieste ir rajone“ – tikslinami lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (savivaldybės biudžetas
didinamas 324774 Eur), didinama produkto vertinimo kriterijaus P.N.051 „Gyventojai, kuriems
teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens
gerinimo įrenginių“, gyventojų skaičius, vnt.“ reikšmė (3581 gyventoju) ir produkto vertinimo
kriterijaus P.B.218 „Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo
paslaugos, asmenys“ reikšmė (3581 asmeniu).
Tarybos nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: už – 13 (dvylika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA.
Pakeisti Telšių regiono plėtros tarybos 2019 m. sausio 10 d. sprendimu Nr. 51/10S-4 „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.
2. 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 informavo, kad vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893, 22.6. papunkčiu, įvertinus
patikslintą projektinį pasiūlymą „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo, ir Minijos gatvių
atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ (toliau – projektas),
atsižvelgus į CPVA 2018-11-27 rašte Nr. 2018/2-7333 nurodytus esminius paraiškos pakeitimus
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pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1222.3 papunktį, parengtas Sąrašo
pakeitimo projektas. Į Sąrašą įtraukto projekto preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų
suma (eurais), iš viso, iš „1589263,54“ į „4949029,44“ ir Savivaldybės biudžeto lėšos – iš
„751542,84“ į „4111308,74“. Tarybos nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: už – 13 (dvylika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA. Pakeisti Telšių regiono projektų sąrašą, patvirtintą Telšių regiono plėtros
tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 51/10S-56 „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“, ir jį
išdėstyti nauja redakcija.
3. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-518
„Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimas.
Julijana Gnadl pranešė, kad vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893, 20.1. papunkčiu ir
atsižvelgiant į Telšių rajono savivaldybės administracijos 2019 m. vasario 6 d. raštą Nr. R7-334
„Dėl projekto „Aplinkai nekenksmingų viešojo transporto priemonių Telšių miestui įsigijimas“
išbraukimo iš sąrašų“ ir Plungės rajono savivaldybės mero 2019 m. vasario 7 d. raštą Nr. AS-736
„Dėl projekto „Aplinkai nekenksmingų viešojo transporto priemonių Plungės rajonui įsigijimas“
išbraukimo iš sąrašų“, parengtas Sąrašo pakeitimo projektas. Iš Sąrašo išbraukiami regiono
projektai: „Aplinkai nekenksmingų viešojo transporto priemonių Telšių miestui įsigijimas“ ir
„Aplinkai nekenksmingų viešojo transporto priemonių Plungės rajonui įsigijimas“. Šių projektų
paraiškos turėjo būti pateiktos Centrinei projektų valdymo agentūrai vėliausiai iki 2019 m. vasario
8 d. – nepateiktos dėl užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų dėl viešųjų paslaugų teikimo sutarčių
sudarymo su keleivių vežimo veiklą vykdančiomis įmonėmis. Tarybos nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: už – 13 (dvylika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA.
1. Pakeisti Telšių regiono projektų sąrašą, patvirtintą Telšių regiono plėtros tarybos 2018 m.
rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 51/10S-29 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko
atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių
regiono projektų sąrašo pakeitimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.
2. Kreiptis į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją dėl sutikimo panaudoti
nepanaudotą Telšių regiono ES fondų lėšų limito dalį 730205 Eur naujai į regiono projektų sąrašą
planuojamiems įtraukti regiono projektams: „Aplinkai nekenksmingų viešojo transporto
priemonių Plungės rajonui įsigijimas“ ir „Aplinkai nekenksmingų viešojo transporto priemonių
Telšių miestui įsigijimas“ finansuoti pagal priemonę 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo
viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“.
4. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516
„Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimas.
Julijana Gnadl informavo, kad vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 22.4.
papunkčiu, parengtas Sąrašo pakeitimo projektas. Atsižvelgiant į Rietavo savivaldybės
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administracijos 2019 m. vasario 13 d. raštą Nr. R4-202 „Dėl projekto paraiškos pateikimo termino
atidėjimo“, keičiamas regiono projekto „Rietavo miesto pėsčiųjų ir dviračių tako Aušros alėjoje
įrengimas“ paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas iš
„2019-02-28“ į „2019-04-15“. Bendra termino pratęsimų trukmė sudaro 1,5 mėnesio – neviršija
12 mėnesių. Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyta, kad Paraiškų pateikimo paskutinė diena
nustatoma regionų projektų sąraše. Tarybos nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: už – 13 (dvylika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA. Pakeisti Telšių regiono projektų sąrašą, patvirtintą Telšių regiono plėtros
tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 51/10S-55 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“
iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų
sąrašo pakeitimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.
5. SVARSTYTA. Apibendrinta informacija apie Telšių regiono integruotos teritorijų
vystymo programos įgyvendinimą.
Julijana Gnadl, Tarybos nariams pristatė apibendrintą informaciją apie Telšių regiono
integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą. Iki 2018 metų pabaigos baigti įgyvendinti
6 projektai, panaudota 19,5 proc. planuoto finansavimo arba 6,7 mln. Eurų, iš kurių 4,69 mln. Eurų
ES lėšų (Pranešimas pridedamas).
6. SVARSTYTA. Informacija apie Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams
įgyvendinimą 2018 metais.
Julijana Gnadl Tarybos nariams pateikė informaciją apie Telšių regiono plėtros plano 2014–
2020 metams įgyvendinimą 2018 metais. Iki 2018 metų pabaigos į Plano dalį „Priemonių planas“
įtraukta 94 projektai pagal planuojamas įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos regionines ir valstybines priemones. Plane suplanuotų projektų
bendra vertė 76282100 Eur, iš jų ES 54390240 Eur. Įgyvendinančioms institucijoms pateiktos 79
projektų paraiškos – dėl 76 projektų įgyvendinimo pasirašytos finansavimo ir administravimo
sutartys, 3 projektų paraiškos patvirtintos ir vertinamos. Baigti įgyvendinti 9 projektai – 5 regiono
ir 4 valstybės (pranešimas pridedamas).
7. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kuruojamų
regioninių priemonių veiklos lėšų rezervo planavimas.
Julijana Gnadl informavo, kad iš LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau –
Ministerija) yra gautas raštas dėl šios Ministerijos kuruojamų regioninių priemonių veiklos lėšų
rezervo planavimo. Preliminarios veiklos lėšų rezervo lėšos Telšių regionui sudaro 200734,39 Eur.
Ministerija siūlo galimus lėšų rezervo panaudojimo variantus. Regiono savivaldybių merai nutarė,
kad išanalizuos jau vykdomų projektų situaciją ir apie poreikį informuos iki 2019 m. kovo 15 d.
8. 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 2019-02-01 rašto Nr. AS-657 kopija).
9. SVARSTYTA. Informacija apie atliekų tvarkymą ir mišrių komunalinių atliekų
apdorojimą mechaninio biologinio ar mechaninio apdorojimo įrenginiuose.
Rimantas Adomaitis, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius, pristatė
informaciją apie atliekų tvarkymą (Pranešimas pridedamas).
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10. SVARSTYTA. Telšių regiono plėtros tarybos atstovas į patariamojo pobūdžio priežiūros
komitetą dėl vandentvarkos sektoriaus pertvarkos modelio nustatymo paslaugų pirkimo.
Antanas Černeckis, Telšių regiono plėtros tarybos pirmininkas, pristatė iš Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Ministerija) gautą raštą dėl vandentvarkos sektoriaus
pertvarkos modelio nustatymo paslaugų pirkimo priežiūros komiteto steigimo. Ministerija kviečia
deleguoti po vieną atstovą į patariamojo pobūdžio priežiūros komitetą, kuriame institucijų atstovai
galės stebėti paslaugų pirkimo sutarties vykdymą, teikti rekomendacijas tarpinėms ir galutinei
ataskaitoms, rengiant rekomendacijų įgyvendinimo planą. Tarybos nariai vieningai pritarė, kad
nesutinka su vandens paslaugų sektoriaus pertvarka. Sigitas Kaktys, Telšių regiono savivaldybės
tarybos narys, pasiūlė parengti raštą nuo Tarybos, kuriame būtų išdėstyta Tarybos nuomonė šiuo
klausimu. Taryba nusprendė iš kiekvienos savivaldybės skirti po atstovą, kurie parengtų raštą.

Tarybos pirmininkas

Antanas Černeckis

Sekretorė

Anita Žiauberienė
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