TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 51/10P-4
Telšiai
Posėdis įvyko 2019-08-12, 10.30 val.
Posėdžio pirmininkai – Darius Jurkus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtas atstovas;
Antanas Černeckis, Regiono plėtros tarybos pirmininkas.
Posėdžio sekretorė – Anita Žiauberienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Telšių apskrities skyriaus vyriausioji specialistė.
Dalyvavo:
Kęstutis Gusarovas, Telšių rajono savivaldybės meras,
Audrius Klišonis, Plungės rajono savivaldybės meras,
Jonas Eugenijus Bačinskas, Rietavo savivaldybės tarybos narys,
Asta Beierle Eigirdienė, Plungės rajono savivaldybės tarybos narė,
Ona Kelpšienė, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė,
Jolanta Norvaišienė, Lietuvos darbdavių konfederacijos atstovė,
Liudas Skierus, Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovas (Posėdyje dalyvavo nuo 3
darbotvarkės klausimo),
Mantas Vaškys, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovas.
Kvorumas - dalyvavo 10 Tarybos narių iš 13.
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, Žaneta Piepalienė, Plungės rajono savivaldybės
administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja, Edita Kuliešienė, Telšių rajono
savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, Audronė
Bertienė, Mažeikių rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr.
specialistė, Sigutė Bernotienė, Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja, Imantas
Motiejūnas, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Almantas Lukavičius, Telšių
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Andrius Valickas, LR VRM
Regioninės politikos grupės vyresnysis patarėjas, Rasa Tamulevičiūtė, LR VRM Regioninės
politikos grupės patarėja, Živilė Kazlauskaitė, „Investuok Lietuvoje“ regionų plėtros komandos
vadovė, Evelina Diržininkienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir
investicijų skyriaus vyr. specialistė, Šarūnė Lekavičienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, Rugilė Kumžaitė, Telšių rajono
savivaldybės mero patarėja. (Dalyvių sąrašas pridedamas).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos pirmininko rinkimų.
Pranešėjas – Darius Jurkus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtas atstovas.
2. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimų.
Pranešėjas – Antanas Černeckis, Telšių regiono plėtros tarybos pirmininkas.
3. Dėl įgaliojimų Telšių regiono plėtros tarybos pirmininkui suteikimo.
Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie VRM Telšių apskrities skyriaus vedėjas
Vaclovas Vaičekauskas.
4. Piliečiams artimesnė Lietuva. Regioninės politikos sistemos pokyčiai po 2020 m.
Pranešėjas – Andrius Valickas, LR VRM Regioninės politikos grupės vyresnysis patarėjas.
5. Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui finansavimo galimybių pristatymas.
Pranešėjai – Rasa Tamulevičiūtė, LR VRM Regioninės politikos grupės patarėja, Živilė
Kazlauskaitė, „Investuok Lietuvoje“ regionų plėtros komandos vadovė.
Kavos pertrauka
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6. 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.
7. 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.
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.
Pranešėja – Julijana Gnadl.
9. 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.
Pranešėja – Julijana Gnadl.
10. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo 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.
11. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos kandidatų į Lietuvos delegaciją Europos Sąjungos
regionų komitete.
Pranešėjas – Antanas Černeckis.
12. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos kandidatų į Europos tarybos vietos ir regionų valdžių
kongreso Lietuvos delegaciją.
Pranešėjas – Antanas Černeckis.
13. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos atstovų skyrimo į 2014-2020 metų Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslo programų Lietuvos Respublikos delegacijas.
Pranešėjas – Antanas Černeckis.
14. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos atstovų delegavimo į integruotos teritorijų vystymo
programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę.
Pranešėjas – Antanas Černeckis.
Vaclovas Vaičekauskas, Regioninės plėtros departamento prie VRM Telšių apskrities vedėjas
pasveikino naujos sudėties Telšių regiono plėtros tarybą ir pasiūlė susipažinti su Tarybos nario
nešališkumo deklaracija ir ją pasirašyti.
Vaclovas Vaičekauskas informavo, kad kiekvienas Tarybos narys atsakingas už viešųjų ir
privačių interesų konfliktų prevenciją ir pažymėjo, kad Tarybos narys, matydamas, kad jo
dalyvavimas Tarybai rengiant, svarstant ar priimant sprendimus svarstomu klausimu gali sukelti
viešųjų ir privačių interesų konfliktą, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, nusišalina. Apie tai yra pažymima
Tarybos posėdžio protokole. Taip pat pranešė, kad Tarybos nariai apie galimus korupcijos ar
sukčiavimo atvejus gali pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Finansinių
nusikaltimų tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėse, Europos Sąjungos
struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, Departamento interneto svetainėje
www.lietuvosregionai.lt.
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Pirmąjį naujos sudėties Telšių regiono plėtros tarybos posėdį pradėjo Lietuvos Respublikos
Vyriausybės paskirtas atstovas Darius Jurkus. Jis pasveikino visus susirinkusius į naujos sudėties
Telšių regiono plėtros tarybos posėdį, supažindino su posėdžio darbotvarkės projektu. Tarybos
nariai darbotvarkei pritarė.
1. SVARSTYTA. Telšių regiono plėtros tarybos pirmininko rinkimai.
Darius Jurkus, LR Vyriausybės paskirtas atstovas, paprašė pasiūlyti kandidatus pirmininko
pareigoms užimti. Audrius Klišonis, Plungės rajono savivaldybės meras, Telšių regiono plėtros
tarybos pirmininku išrinkti pasiūlė Antaną Černeckį. Mantas Vaškys, Lietuvos prekybos, pramonės
ir amatų rūmų asociacijos atstovas, pasiūlė Kęstučio Gusarovo, Telšių rajono savivaldybės mero,
kandidatūrą. Kęstutis Gusarovas savo kandidatūrą atsiėmė. Balsavimas vyko atvirai, rankos
pakėlimu.
Balsavo: už – 8 (aštuoni), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 1 (vienas).
NUTARTA: Tarybos pirmininku išrinkti Antaną Černeckį, Rietavo savivaldybės merą.
Pirmininkavimas Tarybos posėdžiui perduodamas išrinktajam Tarybos pirmininkui Antanui
Černeckiui.
Vyriausybės paskirtas
Telšių regiono plėtros tarybos narys
Posėdžio sekretorė

Darius Jurkus
Anita Žiauberienė

2. SVARSTYTA. Telšių regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimai.
Antanas Černeckis, Telšių regiono plėtros tarybos pirmininkas tarybos pirmininko
pavaduotojo pareigoms pasiūlė Kęstučio Gusarovo, Telšių rajono savivaldybės mero, kandidatūrą.
Kitų siūlymų nebuvo. Balsavimas vyko atvirai, rankos pakėlimu.
Balsavo: už – 8 (aštuoni), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 1 (vienas).
NUTARTA: Tarybos pirmininko pavaduotoju išrinkti Kęstutį Gusarovą, Telšių rajono
savivaldybės merą.
3. SVARSTYTA. Įgaliojimų Telšių regiono plėtros tarybos pirmininkui suteikimas.
Vaclovas Vaičekauskas, RPD prie VRM Telšių apskrities skyriaus vedėjas pasiūlė regiono
plėtros tarybos pirmininkui suteikiami šiuos įgaliojimus: organizuoti pasitarimus dėl kylančių
regiono plėtros tarybos veiklos klausimų, atstovauti arba paskirti regiono plėtros tarybos narį
atstovauti regiono plėtros tarybai Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, ministerijose, kitose
valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat užsienio valstybių institucijose ir jų
organizuojamuose renginiuose, teismuose. Tarybos nariai įgaliojimų suteikimui pritarė.
4. SVARSTYTA. Piliečiams artimesnė Lietuva. Regioninės politikos sistemos pokyčiai po
2020 m.
Andrius Valickas, LR VRM Regioninės politikos grupės vyresnysis patarėjas pristatė
regioninės politikos pokyčius po 2020 metų (Pranešimas pridedamas).
5. SVARSTYTA. Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui finansavimo galimybių
pristatymas.
Rasa Tamulevičiūtė, LR VRM Regioninės politikos grupės patarėja ir Živilė Kazlauskaitė
„Investuok Lietuvoje“ regionų plėtros komandos vadovė pristatė miesto inžinerinės infrastruktūros,
svarbios verslui finansavimo galimybes (Pranešimai pridedami).

3

6. 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. 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:
- „Rietavo savivaldybės Pelaičių gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba“ –
tikslinami finansavimo šaltiniai (savivaldybės biudžeto lėšos didinamos 827 Eur, ES fondų lėšos
mažinamos 827 Eur), produkto vertinimo kriterijaus P.N.050 „Gyventojai, kuriems teikiamos
vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais, gyventojų
skaičius, vnt.“ reikšmė didinama 1 vnt., P.B.218 „Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos
pagerintos vandens tiekimo paslaugos, asmenys“ reikšmė didinama 1 vnt. ir P.B.219 „Papildomi
gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos, gyventojų ekvivalentas“
reikšmė didinama 119 vnt.;
- „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų
gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ – tikslinamas lėšų poreikis, finansavimo šaltiniai
(savivaldybės biudžetas didinamas 3568 Eur, ES lėšos mažinamos 1 Eur) ir produkto vertinimo
kriterijaus P.B.214 „Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km“ reikšmė (didinama 0,12
km);
- „Socialinio būsto fondo plėtra“ (pareiškėjas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija)
– tikslinama produkto vertinimo kriterijaus P.S.362 „Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų
skaičius, vnt.“ reikšmė (didinama 1 socialiniu būstu);
- „Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato–žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir
rekreacijos reikmėms (I etapas)“ – tikslinama produkto vertinimo kriterijaus P.B.209 „Numatomų
apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose
skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus“ reikšmė (didinama 2088 apsilankymais per metus)
2. Pagal Žemės ūkio ministerijos ir apskrities savivaldybių administracijų pateiktus duomenis
į Planą įtraukiami 23 projektai (Mažeikių r. sav. – 8 projektai, Plungės r. sav. – 5 projektai, Rietavo
sav. – 6 projektai ir Telšių r. sav. – 4 projektai), įgyvendinami pagal priemonę M07. Pagrindinės
paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse: 7.2 Parama investicijomis į visų rūšių mažos
apimties infrastruktūrą. Faktinis šių projektų lėšų poreikis – 4472837 Eur, iš jų ES – 2533763 Eur.
3. Pagal Plungės rajono savivaldybės mero 2019 m. rugpjūčio 7 d. raštą Nr. AS-4297 „Dėl
papildomo lėšų skyrimo“ atliekami Plane numatyto projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas
Plungės mieste“ neesminiai finansavimo poreikio, neviršijant finansavimo šaltinių taisyklėse
regionui nustatyto lėšų limito (projekto finansavimo poreikio teigiamas nuokrypis neviršija 10 proc.
nuo iš anksto projektui nustatyto finansavimo poreikio) ir projektui priskirto produkto vertinimo
kriterijaus „Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti,
įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha*“ reikšmės pakeitimai, užtikrinant finansavimo šaltinių
taisyklėse regionui nustatytos produkto vertinimo kriterijaus reikšmės pasiekimą.
Rengiant Telšių RPP pakeitimo projektą, duomenys perkelti į naujas Metodikos aktualios
redakcijos Excel formas. Tarybos nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: už – 10 (dešimt), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA. Pakeisti Telšių regiono plėtros tarybos 2019 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr.
51/10S-9 „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.
7. 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.
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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 Plungės rajono savivaldybės administracijos 2019 m. liepos 26 d. raštą Nr. AS-4085
„Dėl Telšių regiono plėtros plano patikslinimo“, parengtas Sąrašo pakeitimo projektas. Regiono
projekto „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo, ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų
gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ (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 „4949029,44“ į
„4924704,45“ ir Savivaldybės biudžeto lėšos – iš „4111308,74“ į „4086983,75“.
Atsižvelgiant į Rietavo savivaldybės administracijos 2019 m. liepos 8 d. raštą Nr. R4-789
„Dėl Telšių regiono projektų sąrašo patikslinimo“ ir siekiant panaudoti pagal priemonę 06.2.1-TIDR-511 „Vietinių kelių vystymas“ nesuplanuotas ES struktūrinių fondų lėšas, parengtas Sąrašo
pakeitimo projektas. Mažinamos į Sąrašą įtraukto projekto „Rietavo miesto Pamiškės gatvės
techninių parametrų gerinimas“ Savivaldybės biudžeto lėšos (9557,76 Eur) ir didinamos ES
struktūrinių fondų lėšos (9557,76 Eur).
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
„Mažeikių miesto Pavenčių gatvės važiuojamosios dalies rekonstrukcija, įdiegiant inžinerines
saugaus eismo priemones“ (toliau – projektas), atsižvelgus į CPVA 2019-06-07 rašte Nr. 2019/2361 nurodytus esminius paraiškos pakeitimus pagal Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklių 1222.2 papunktį, parengtas Sąrašo pakeitimo projektas. Keičiama į Sąrašą įtraukto
projekto informacija. Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais), iš viso,
didinama 368935,11 Eur, iš jų Savivaldybės biudžeto lėšos – 368935,11 Eur.
Pagal priemonę 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ nesuplanuotos ES struktūrinių
fondų lėšos sudaro 0,00 Eur. 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
2019 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. 51/10S-10 „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.
8. 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, 22.6. papunkčiu, įvertinus
patikslintą projektinį pasiūlymą „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir nauja statyba Pavenčių
g. Mažeikiuose“ su parengtu investicijų projektu (toliau – projektas), atsižvelgus į CPVA 2019-0614 rašte Nr. 2019/2-3800 nurodytus esminius paraiškos pakeitimus pagal Projektų administravimo
ir finansavimo taisyklių 1222.2. papunktį, kai keičiamos projekto veiklos ir techniniai sprendimai,
turintys esminę įtaką projekto apimčiai, tikslams ir uždaviniams, parengtas Sąrašo pakeitimo
projektas. Keičiama į Sąrašą įtraukto projekto informacija. Preliminari projekto tinkamų finansuoti
išlaidų suma (eurais), iš viso, didinama 437963,96 Eur (3,8 karto, buvo 153905 Eur), iš jų
Savivaldybės biudžeto lėšos – 437963,96 Eur (20 kartų, buvo 23086 Eur)).
Pagal priemonę 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“
nesuplanuotos ES struktūrinių fondų lėšos sudaro 0,00 Eur. Tarybos nariai klausimų neturėjo.
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Balsavo: už – 10 (dešimt), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA. Pakeisti Telšių regiono projektų sąrašą, patvirtintą Telšių regiono plėtros tarybos
2019 m. balandžio 5 d. sprendimu 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-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.
9. 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 patvirtinimas.
Julijana Gnadl informavo, kad LR 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 sąrašas (toliau – Sąrašas)
sudaromas, gavus Susisiekimo ministerijos sutikimą panaudoti pagal šią priemonę nepanaudotą ES
fondų lėšų limitą (2019 m. balandžio 25 d. raštas Nr. 2-3275) ir apibendrinus regiono savivaldybių
institucijų pateiktus projektinius pasiūlymus, iš regiono projektų, atitinkančių 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės
„Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo
sąlygų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d.
įsakymu Nr. 3-421(1.5 E) (toliau – Aprašas), nustatytus vertinimo aspektus.
Sąraše įrašytas vienas projektas „Aplinkai nekenksmingų viešojo transporto priemonių Telšių
miestui įsigijimas“. Kitas pateiktas nekokybiškai patikslintas projektas „Aplinkai nekenksmingų
viešojo transporto priemonių Plungės rajonui įsigijimas“ turi būti tikslinamas ir į šį sąrašą negali
būti traukiamas.
Sąrašas sudaromas ne visam pagal priemonę skirtam ES fondų lėšų limitui. Sąraše esančių
regiono projektų preliminari tinkamų finansuoti ES fondų lėšų suma – 373268,00 Eur, ES fondų
lėšų limitas, nustatytas Apraše – 1166462 Eur. Nesuplanuotos ES fondų lėšos – 793194,00 Eur.
Mažeikių rajono savivaldybės administracija projektinio pasiūlymo pagal šią priemonę neteikė
Sąrašas atitinka Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 (atsižvelgta į projektų
finansavimo sąlygų apraše suplanuotas ES struktūrinių fondų lėšas, dėl kurių kasmet turi būti
pasirašytos projektų sutartys ir kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis EK) ir 51
(kiekvieno projekto paraiškos pateikimo terminas nėra trumpesnis nei 30 dienų) punktuose
nustatytus reikalavimus ir Apraše regionui nustatytas tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių
reikšmes.
Projektu siekiamos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir
naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto
priemonių parko atnaujinimas“ Aprašo 24 punkte nustatyto stebėsenos rodiklio reikšmės,
atsižvelgiant į regionui nustatytas minimalias tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių reikšmes:
Savivaldybė

Telšių r. sav.

Siekiama pagal
pateiktus PP**

Stebėsenos rodiklis P. S.325 „Įsigytos naujos
ekologiškos viešojo transporto priemonės“, vnt.
Minimali tarpinė
Minimali galutinė reikšmė
reikšmė
2023 m. pab.
2018 m. pab.
3
0
(projekto pabaiga 2021-12)
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Siekiama pagal
0
4
pateiktus PP**
Telšių regionas
Turi būti siekiama
0
4
pagal PFSA*
* Projektų finansavimo sąlygų aprašas, ** Projektinis pasiūlymas
Tarybos nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: už – 10 (dešimt), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA. Patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 04.5.1-TIDR-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašą.
10. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014
„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo
tobulinimas“ 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 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 administracijos 2019
m. liepos 4 d. raštą Nr. R4-783 „Dėl Telšių regiono projektų sąrašo patikslinimo“ parengtas Sąrašo
pakeitimo projektas. Regiono projekto „Rietavo savivaldybės Pelaičių gyvenvietės vandentiekio ir
nuotekų tinklų statyba“ (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): ES struktūrinių fondų lėšos iš „1062643,00“ į
„1061815,75“; Savivaldybės biudžeto lėšos iš „310881,62“ į „311708,87“.
Pagal priemonę Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ nesuplanuotos ES struktūrinių fondų
lėšos sudaro 828,46 Eur. 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. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 51/10S-62 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės
Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir
plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai
finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.
11. SVARSTYTA. Telšių regiono plėtros tarybos kandidatai į Lietuvos delegaciją Europos
Sąjungos regionų komitete.
Antanas Černeckis, Telšių regiono plėtros tarybos pirmininkas, paprašė siūlyti kandidatus į
Europos Sąjungos regionų komitetą Lietuvos delegacijoje. Antanas Černeckis pasiūlė Audriaus
Klišonio, Plungės rajono savivaldybės mero, kandidatūrą. Kitų pasiūlymų nebuvo.
Balsavo: už – 10 (dešimt), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA. Į Europos Sąjungos regionų komitete Lietuvos delegaciją kandidatu siūlyti
Audrių Klišonį, Plungės rajono savivaldybės merą.
12. SVARSTYTA. Telšių regiono plėtros tarybos kandidatai į Europos tarybos vietos ir
regionų valdžių kongreso Lietuvos delegaciją.
Antanas Černeckis, Telšių regiono plėtros tarybos pirmininkas, paprašė siūlyti kandidatus į
Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso Lietuvos delegaciją. Tarybos nariai pasiūlė
Vidmanto Macevičiaus, Mažeikių rajono savivaldybės mero, Astos Beierlės Eigirdienės, Plungės
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rajono savivaldybės tarybos narės, Onos Kelpšienės, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narės ir
Jono Eugenijaus Bačinsko, Rietavo savivaldybės tarybos nario, kandidatūras. Kitų pasiūlymų
nebuvo.
Balsavo: už – 10 (dešimt), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA. Į Europos tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso Lietuvos delegaciją siūlyti
šiuos kandidatus: Vidmantą Macevičių, Mažeikių rajono savivaldybės merą, Astą Beierlę
Eigirdienę, Plungės rajono savivaldybės tarybos narę, Oną Kelpšienę, Mažeikių rajono savivaldybės
tarybos narį ir Joną Eugenijų Bačinską, Rietavo savivaldybės tarybos narį.
13. SVARSTYTA. Telšių regiono plėtros tarybos atstovų skyrimas į 2014-2020 metų
Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų Lietuvos Respublikos delegacijas.
Antanas Černeckis, Telšių regiono plėtros tarybos pirmininkas, paprašė siūlyti atstovus į
2014-2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų Lietuvos Respublikos
delegacijas.
Tarybos nariai į Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos delegaciją pasiūlė
Kęstutį Gusarovą, Telšių rajono savivaldybės merą, pagrindiniu atstovu; Eveliną Diržininkienę,
Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr.
specialistę, pakaitiniu atstovu. Į Pietų Baltijos bendradarbiavimo pers sieną programos delegaciją
pasiūlė Vidmantą Macevičių, Mažeikių rajono savivaldybės merą, pagrindiniu atstovu; Virgilijų
Radvilą, Mažeikių rajono savivaldybės mero patarėją, pakaitiniu atstovu. Kitų pasiūlymų nebuvo.
Balsavo: už – 10 (dešimt), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA. Atstovais į Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos
delegaciją paskirti Kęstutį Gusarovą, Telšių rajono savivaldybės merą, pagrindiniu atstovu; Eveliną
Diržininkienę, Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų
skyriaus vyr. specialistę, pakaitiniu atstovu.
Atstovais į Pietų Baltijos bendradarbiavimo pers sieną programos delegaciją paskirti
Vidmantą Macevičių, Mažeikių rajono savivaldybės merą, pagrindiniu atstovu; Virgilijų Radvilą,
Mažeikių rajono savivaldybės mero patarėją, pakaitiniu atstovu.
14. SVARSTYTA. Telšių regiono plėtros tarybos atstovų delegavimas į integruotos teritorijų
vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę.
Antanas Černeckis, Telšių regiono plėtros tarybos pirmininkas paprašė siūlyti atstovus į
Telšių integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę. Tarybos
nariai pasiūlė Antaną Černeckį, Rietavo savivaldybės merą ir Astą Beierlę Eigirdienę, Plungės
rajono savivaldybės mero pavaduotoją. Kitų pasiūlymų nebuvo.
Balsavo: už – 10 (dešimt), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA. Į Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo
koordinavimo darbo grupę deleguoti Antaną Černeckį, Rietavo savivaldybės merą, pagrindiniu
nariu, Astą Beierlę Eigirdienę, Plungės rajono savivaldybės mero pavaduotoją, pakaitiniu nariu.

Tarybos pirmininkas

Antanas Černeckis

Posėdžio sekretorė

Anita Žiauberienė

8

