REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS TELŠIŲ APSKRITIES SKYRIUS
TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2019-04-05 Nr. 51/10P-3
Posėdis įvyko 2019-04-05, 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,
Rima Jokubauskienė, Asociacijos „Plungės kraštas“ atstovė,
Ramūnas Lydis, Žemaitijos Nacionalinio parko 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, Roma Kenstavičienė, Mažeikių
rajono savivaldybės administracijos Strateginio vystymo ir investicijų skyriaus vedėjo
pavaduotoja, Žaneta Piepalienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Strateginio
planavimo ir investicijų skyriaus vedėja, Juratė Stankevičienė, Užimtumo tarnyba prie SADM,
veiklos ir priemonių planavimo skyriaus vedėja, Daiva Čiegienė, Užimtumo tarnyba prie SADM,
Šiaulių KAD patarėja (Dalyvių sąrašas pridedamas).
Posėdžio pirmininkas Antanas Černeckis pasveikino visus susirinkusius. Pirmininkas
supažindino su posėdžio darbotvarkės projektu. Tarybos nariai darbotvarkei pritarė.
DARBOTVARKĖ:
1. Aktyvios darbo rinkos priemonių programa 2019 m.
Pranešėja – Užimtumo tarnyba prie LR SADM, Šiaulių klientų aptarnavimo departamento
direktoriaus patarėja Daiva Čiegienė.
2. 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
3. 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.
1

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. 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 Telšių regiono plėtros tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 51/10S-11 „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 patvirtinimo“ panaikinimo.
Pranešėja – Julijana Gnadl.
7. Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti
savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų
bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja – Julijana Gnadl.
8. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2014-2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 09.1.3CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ 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.
9. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609
„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ 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.
1. SVARSTYTA. Aktyvios darbo rinkos priemonių programa 2019 m.
Daiva Čiegienė, Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių
klientų aptarnavimo departamento patarėja pristatė aktyvios darbo rinkos politikos priemonių
programą 2019 metais ir situaciją darbo rinkoje (Telšių, Mažeikių rajonų savivaldybėse)
(Pranešimas pridedamas).
2. 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. Pagal atliktus Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos pakeitimus
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 1V-271 „Dėl
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-684 „Dėl
Telšių regiono integruotos teritorijos vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo“):
- projekto „Jūros upės kraštovaizdžio formavimas gamtinio karkaso teritorijoje Rietavo
mieste“ pabaiga nukeliama į 2019 metus (1 metus);
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- projekto „Rietavo miesto viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas“ pradžia nukeliama į
2019 metus (1 metus);
- projekto „Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus kompleksinis sutvarkymas ir
pritaikymas kultūrinėms, edukacinėms reikmėms“ pabaiga nukeliama į 2020 metus (1 metus);
- projekto „Rietavo miesto Pamiškės gatvės techninių parametrų gerinimas“ pabaiga
nukeliama į 2021 metus (2 metus);
- „Poilsio ir rekreacijos zonos įrengimas šalia Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarvietės“
projekto pabaiga nukeliama į 2021 metus (1 metus).
2. Telšių rajono savivaldybės administracijai kreipiantis dėl į Planą įtraukto projekto „Telšių
rajono darželių infrastruktūros modernizavimas, didinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo prieinamumą“ pakeitimo – gavus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos suderinimą,
didinama projekto finansuojamoji dalis, nekeičiant projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos (ES
lėšos didinamos 60420 Eur, valstybės biudžeto lėšos didinamos 5331 Eur, savivaldybės biudžeto
lėšos mažinamas 65751 Eur).
3. Gavus Susisiekimo ministerijos sutikimą, keičiami projektų: „Draugiškų aplinkai viešojo
transporto priemonių įsigijimas Mažeikių mieste“, „Aplinkai nekenksmingų viešojo transporto
priemonių Plungės rajonui įsigijimas“ ir „Aplinkai nekenksmingų viešojo transporto priemonių
Telšių miestui įsigijimas“ etapai (įtraukimas į sąrašą nukeliamas į 2019-06, paraiškos pateikimas
įgyvendinančiajai institucijai – į 2019-10, finansavimo sutarties sudarymas – į 2019-12 ir projekto
užbaigimas – į 2021).
4. Nustačius projektus, 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:
- „Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Mažeikių mieste“ – tikslinamas lėšų poreikis,
finansavimo šaltiniai (savivaldybės biudžetas mažinamas 1253 Eur, ES – lėšos 7003 Eur) ir
produkto vertinimo kriterijaus P.N.509 „Įrengtos elektromobilių įkrovimo stotelės, vnt.“ reikšmė
(didinama 2 vnt.);
- „Elektromobilių greitojo įkrovimo stotelių įrengimas Telšių mieste“ – tikslinamas lėšų
poreikis, finansavimo šaltiniai (savivaldybės biudžetas mažinamas 40 Eur, ES lėšos didinamos 40
Eur) ir produkto vertinimo kriterijaus P.N.509 „Įrengtos elektromobilių įkrovimo stotelės, vnt.“
reikšmė (didinama 2 vnt.);
- „Rietavo miesto Pamiškės gatvės techninių parametrų gerinimas“ – tikslinamas lėšų
poreikis ir finansavimo šaltiniai (savivaldybės biudžetas didinamas 9557 Eur, ES lėšos mažinamos
9557 Eur);
- „Sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ „Mažeikių pirminės sveikatos
priežiūros centras“, VšĮ „Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras“ ir UAB „MediCA klinika““
– tikslinamas lėšų poreikis, finansavimo šaltiniai (lėšų poreikis mažinamas 63 Eur, iš jų:
savivaldybės biudžetas – 5 Eur, valstybės biudžetas – 5 Eur, ES lėšos – 53 Eur) ir produkto
vertinimo kriterijaus P.B.236 „Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos
priežiūros paslaugomis, skaičius“ reikšmė (didinama 4185 gyventojais);
- „Sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ „Mažeikių senamiesčio pirminės
sveikatos priežiūros centras“, UAB „Šeimos sveikatos centras“ ir UAB „Medikvita““ –
tikslinamas lėšų poreikis, finansavimo šaltiniai (lėšų poreikis mažinamas 4 Eur, iš jų: ES lėšos –
4 Eur) ir produkto vertinimo kriterijaus P.B.236 „Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti
pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis, skaičius“ reikšmė (didinama 3752 gyventojais);
- „Sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas UAB „Mažeikių psichinės sveikatos
centras“, UAB „Dr. A. Biržiškos sveikatos centras“ ir UAB „Tirkšlių sveikatos namai““ –
tikslinama produkto vertinimo kriterijaus P.B.236 „Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti
pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis, skaičius“ reikšmė (didinama 1073 gyventojais);
- „Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Telšių
rajone“ – tikslinamas lėšų poreikis, finansavimo šaltiniai (lėšų poreikis didinamas 1100 Eur, iš jų:
savivaldybės biudžetas – 1090 Eur, privačios lėšos – 10 Eur);
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- „A. Klišonio komercinės firmos „Inesa“ veiklos efektyvumo didinimas“ – tikslinama
produkto vertinimo kriterijaus P.B.236 „Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis
sveikatos priežiūros paslaugomis, skaičius“ reikšmė (didinama 3161 gyventoju);
- „UAB „Plungės sveikatos centras“ veiklos efektyvumo didinimas“ – tikslinama produkto
vertinimo kriterijaus P.B.236 „Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos
priežiūros paslaugomis, skaičius“ reikšmė (didinama 2844 gyventojais);
- „UAB „Rietavo šeimos daktaras“ pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos
efektyvumo didinimas“ – tikslinama produkto vertinimo kriterijaus P.B.236 „Gyventojai, turintys
galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis, skaičius“ reikšmė (didinama
28 gyventojais);
- „Mažeikių rajono Renavo dvaro sodybos oficinos rekonstrukcija (restauravimas) bei
pritaikymas viešojo turizmo reikmėms“ – tikslinamas lėšų poreikis, finansavimo šaltiniai (lėšų
poreikis mažinamas 14056 Eur, iš jų: savivaldybės biudžetas – 2108 Eur, ES lėšos – 11948 Eur).
Plano dalis „Plano įgyvendinimo stebėsena“ keičiama pagal atliktus Plano dalies „Priemonių
planas“ pakeitimus. Tarybos nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: už – 11 (vienuolika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA. Pakeisti Telšių regiono plėtros tarybos 2019 m. vasario 19 d. sprendimu Nr.
51/10S-5 „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.
3. 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, 22.2. papunkčiu ir
atsižvelgiant į Rietavo savivaldybės administracijos 2019 m. kovo 22 d. raštą Nr. R4-358 „Dėl
Telšių regiono projektų sąrašo patikslinimo“, parengtas Sąrašo pakeitimo projektas. Regiono
projekto „Rietavo miesto Pamiškės gatvės techninių parametrų gerinimas“ sutartyje pakeitus
tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir jos paskirstymą pagal finansavimo šaltinius, keičiama į Sąrašą
įtraukto projekto preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais), iš viso iš
„606502,00“ į „675913,74“, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iš „21286,00“ į
„50693,53“ ir Savivaldybės biudžeto lėšos – iš „343973,00“ į „383977,21“.
Pagal priemonę 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ nesuplanuotos ES struktūrinių
fondų lėšos sudaro 9557,76 Eur. Tarybos nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: už – 11 (vienuolika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA. Pakeisti Telšių regiono projektų sąrašą, patvirtintą Telšių regiono plėtros
tarybos 2019 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. 51/10S-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“, ir jį
išdėstyti nauja redakcija.
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, patvirtinto Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 22.4. papunkčiu, parengtas
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Sąrašo pakeitimo projektas. Atsižvelgiant į Rietavo savivaldybės administracijos 2019 m. kovo 26
d. raštą Nr. R4-382 „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 „2019-04-15“ į „2019-05-30“. Bendra
termino pratęsimų trukmė sudaro 3 mėnesius – neviršija 12 mėnesių. Projektų finansavimo sąlygų
apraše nustatyta, kad Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma regionų projektų sąraše.
Tarybos nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: už – 11 (vienuolika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA. Pakeisti Telšių regiono projektų sąrašą, patvirtintą Telšių regiono plėtros
tarybos 2019 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. 51/10S-8 „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. 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 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, 22.2. papunkčiu, atsižvelgiant
į Rietavo savivaldybės administracijos 2019 m. kovo 22 d. raštą Nr. R4-359 „Dėl Telšių regiono
projektų sąrašo patikslinimo“ ir 2019 m. kovo 28 d. raštą Nr. R4-388 „Dėl Telšių regiono projektų
sąrašo patikslinimo“, parengtas Sąrašo pakeitimo projektas. Regiono projekto „Poilsio ir
rekreacijos zonos įrengimas šalia Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarvietės“ sutartyje pakeitus
tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir jos paskirstymą pagal finansavimo šaltinius, keičiama į Sąrašą
įtraukto projekto preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais), iš viso iš
„423630,34“ į „397872,82“ ir Savivaldybės biudžeto lėšos – iš „121155,34“ į „95397,82“.
Regiono projekto „Viešosios erdvės su prieigomis sutvarkymas Rietavo miesto Laisvės gatvėje,
įrengiant Žemės ūkio produktų turgelį“ (toliau – projektas) sutartyje pakeitus tinkamų finansuoti
išlaidų sumą ir jos paskirstymą pagal finansavimo šaltinius, keičiama į Sąrašą įtraukto projekto
preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais), iš viso iš „327000,00“ į „334765,25“
ir Savivaldybės biudžeto lėšos – iš „24525,00“ į „32290,25“.
Pagal priemonę 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ nesuplanuotos ES
struktūrinių fondų lėšos sudaro 0,00 Eur. Tarybos nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: už – 11 (vienuolika), 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-54 „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“, ir jį išdėstyti
nauja redakcija.
6. SVARSTYTA. Telšių regiono plėtros tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 51/10S11 „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 patvirtinimo“ panaikinimas.
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, 20.9. papunkčiu ir
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atsižvelgiant į Centrinės projektų valdymo agentūros 2019 m. kovo 25 d. raštą Nr. 2019/2-2005
„Dėl paraiškos Nr. 04.5.1-TID-R-518-81-0001 „Draugiškų aplinkai viešojo transporto priemonių
įsigijimas Mažeikių mieste“ vertinimo“, parengtas Sąrašo panaikinimo projektas, nes jame nelieka
nė vieno projekto – išbraukiamas paskutinis projektas „Draugiškų aplinkai viešojo transporto
priemonių įsigijimas Mažeikių mieste“, kaip neatitinkantis Aprašo 15 punkte nustatyto
reikalavimo partneriui.
Pagal priemonę 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko
atnaujinimas“ nesuplanuotos ES struktūrinių fondų lėšos sudaro 1 166 462 Eur (tiek skirta
regionui).
Pranešėja taip pat informavo, kad gautas Plungės rajono savivaldybės mero 2019 m.
balandžio 3 d. raštas Nr. AS-1852 „Dėl priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo
viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ lėšų perskirstymo“ prašant inicijuoti kreipimąsi
Regiono vardu, dėl priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susiekimo viešojo transporto
priemonių parko atnaujinimas“ lėšų perskirstymo, priemonėms Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių
kelių vystymas“ arba Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“. Audrius
Klišonis, Plungės rajono savivaldybės meras, paprašė neinicijuoti šio kreipimosi ir pasakė, kad
teiks projektinį pasiūlymą pagal patikslintą kvietimą.
Sigutė Bernotienė, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė, paprašė, kad į LR
susisiekimo ministeriją, būtų kreiptasi dėl nepanaudotos Telšių regiono limito dalies panaudojimo
sutikimo planuojant naują projektą Mažeikių rajono savivaldybėje.
Balsavo: už – 11 (vienuolika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA.
1. Panaikinti 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 sąrašą Nr. 04.5.1-TIDR-518-81.
2. Kreiptis į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją dėl sutikimo panaudoti
nepanaudotą Telšių regiono ES fondų lėšų limito dalį 436257,00 Eur naujai į regiono projektų
sąrašą planuojamam įtraukti regiono projektui „Draugiškų aplinkai viešojo transporto priemonių
įsigijimas Mažeikių mieste“ finansuoti pagal priemonę 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo
viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“.
7. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302
„Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ 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, 22.3. papunkčiu ir
atsižvelgiant į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 2019 m. balandžio 2 d. raštą Nr. R82.38-1203 „Dėl Telšių regiono projektų sąrašo Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 tikslinimo“, parengtas
Sąrašo pakeitimo projektas. Baigus įgyvendinti regiono projektą „Mažeikių rajono Renavo dvaro
sodybos oficinos rekonstrukcija (restauravimas) bei pritaikymas viešojo turizmo reikmėms“
(toliau – projektas), pagal faktiškai patirtas ir projektui įgyvendinti išmokėtas lėšas keičiama į
Sąrašą įtraukto projekto preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais), iš viso, iš
„577395,00“ į „563338,65“, iš jų: ES struktūrinių fondų lėšos – iš „490785,75“ į „478837,85“ ir
savivaldybės biudžeto lėšos – iš „86609,25“ į „84500,80“.
Pagal priemonę 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“
nesuplanuotos ES struktūrinių fondų lėšos sudaro 11948,76 Eur. Likutis susidarė dėl Kultūros
ministerijos neleidimo projekto sutaupytas lėšas panaudoti papildomai eksponavimo baldams
įsigyti – leido panaudoti tik 50 proc. projekto sutaupytų lėšų. Tarybos nariai klausimų neturėjo.
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Balsavo: už – 11 (vienuolika), 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-51 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo
objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono
projektų sąrašo pakeitimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.
8. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2014-2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 09.1.3CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo
pakeitimas.
Anita Žiauberienė, RPD prie VRM Telšių apskrities skyriaus vyr. specialistė, informavo,
kad vadovaujantis Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių 196.3 papunkčiu,
atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019-03-25 raštą Nr.
SR-1104 „Sutikimas suplanuoti nesuplanuotą ES lėšų dalį“ ir į Telšių rajono savivaldybės
administracijos 2019-03-29 raštą Nr. R7-764 „Dėl duomenų pateikimo“ parengtas Sąrašo
pakeitimo projektas. Didinama regiono projekto „Telšių rajono darželių infrastruktūros
modernizavimas, didinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą“
finansuojamoji dalis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos didinamos nuo 68,6 proc. iki 85
proc. Savivaldybės biudžeto lėšos mažinamos nuo 25, 3 proc. iki 7,5 proc., projekto tinkamų
finansuoti išlaidų suma nesikeičia. Keičiama į Sąrašą įtraukto projekto preliminari projekto
tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais): ES struktūrinių fondų lėšos, iš „253234,00“ į
„313654,00“; LR valstybės biudžeto lėšos, iš „22344,00“ į „27675,35“;Savivaldybės biudžeto
lėšos iš „93426,70“ į „27675,35“. Bendra projekto vertė nesikeičia.
Pranešėja, taip pat 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, 19.2 papunkčiu,
atsižvelgiant į ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros
sistemoje (SFMIS) pateiktus duomenis, keičiama Regiono projekto „Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Mažeikių mieste“ preliminari projekto tinkamų
finansuoti išlaidų suma (eurais): LR valstybės biudžeto lėšos, iš „22623,44“ į „22623,43“;
Savivaldybės biudžeto lėšos iš „22623,44“ į „22623,45“. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendra
projekto vertė nesikeičia. Tarybos nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: už – 11 (vienuolika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA. Pakeisti Telšių regiono projektų sąrašą, patvirtintą Telšių regiono plėtros
tarybos 2018 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 51/10S-43 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos įgyvendinimo priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo prieinamumo didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai
finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.
9. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo
pakeitimas.
Gintarė Martinkienė, RPD prie VRM Telšių apskrities skyriaus vyr. specialistė, 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, 22.2 punktu, atsižvelgiant į Rietavo savivaldybės
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administracijos 2019 m. kovo 29 d. raštą Nr. R4-396 „Dėl 08.4.2-ESFA-R-609 priemonės
„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo“,
Telšių rajono savivaldybės administracijos 2019 m. balandžio 1 d. raštą Nr. R7-796 „Dėl Telšių
regiono projektų sąrašo pakeitimo“, taip pat remiantis 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų
posistemio SFMIS2014 duomenimis, parengtas Sąrašo pakeitimo projektas. Keičiamos į Sąrašą
įtrauktų projektų preliminarios projektų tinkamų finansuoti išlaidų sumos (eurais):
1. „Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas“ – ES
struktūrinių fondų lėšos iš „26249,55“ į „26226,96“; LR valstybės biudžeto lėšos iš „2316,13“ į
„2312,15“; iš viso iš „30881,82“ į „30855,25“.
2. „Telšių rajono pirminės asmens sveikatos priežiūros įmonių infrastruktūros pagerinimas,
siekiant didinti veiklos efektyvumą“ – ES struktūrinių fondų lėšos iš „194512,00“ į „194512,30“;
LR valstybės biudžeto lėšos iš „17163,00“ į „17162,70“.
3. „A. Klišonio komercinės firmos „Inesa“ veiklos efektyvumo didinimas“ – iš viso iš
„93820,36“ į „93820,38“; privačios lėšos iš „7036,53“ į „7036,55“.
4. „UAB „Klinika Pulsas“ veiklos efektyvumo didinimas - LR valstybės biudžeto lėšos iš
„6879,94“ į „6879,93“; privačios lėšos iš „6879,94“ į „6879,95“.
Pagal priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos
efektyvumo didinimas“ nesuplanuotos ES struktūrinių fondų lėšos sudaro 80,40 Eur. Tarybos
nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: už – 11 (vienuolika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA. Pakeisti Telšių regiono projektų sąrašą, patvirtintą Telšių regiono plėtros
tarybos 2018 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 51/10S-24 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos
efektyvumo didinimas" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti
Telšių regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.

Tarybos pirmininkas

Antanas Černeckis

Sekretorė

Anita Žiauberienė
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