REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS TELŠIŲ APSKRITIES SKYRIUS
TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2018-02-22 Nr. 51/10P-2
Posėdis įvyko 2018-02-22, 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 Evelina Zelbaitė.
Posėdyje dalyvavo tarybos nariai:
Audrius Klišonis, Plungės 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 Vaclovas Vaičekauskas, Regioninės plėtros departamento prie
VRM Telšių apskrities skyriaus vedėjas, Julijana Gnadl, 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, Jurgita Saldukienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Strateginio
planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja, Mantas Česnauskas, Plungės rajono
savivaldybės mero patarėjas (Dalyvių sąrašas pridedamas).
Posėdžio pirmininkas Antanas Černeckis pasveikino visus susirinkusius. Pirmininkas
supažindino su posėdžio darbotvarkės projektu ir pasiūlė papildyti jį einamaisiais klausimais.
Papildytai 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 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 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.
Pranešėja – Evelina Zelbaitė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Telšių apskrities
skyriaus vyriausioji specialistė.
3. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas
regioniniu lygiu“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių
regiono projektų sąrašo patvirtinimo.
Pranešėja – Evelina Zelbaitė.
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4. Dėl regioninės svarbos UAB „Litspringas“ spyruoklinių čiužinių blokų gamybos projekto
įgyvendinimo ir pasiektų ir nepasiektų rezultatų įvertinimo.
Pranešėjas – Audrius Klišonis, Plungės rajono savivaldybės meras.
5. Informacija apie Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams įgyvendinimą 2017 metais.
Pranešėja – Julijana Gnadl.
6. Dėl kandidato teikimo į Šiaulių regioninę architektūros tarybos sudėtį.
Informaciją pateiks Vaclovas Vaičekauskas, Regioninės plėtros departamento prie VRM Telšių
apskrities skyriaus vedėjas.
7. Dėl regiono savivaldybių pasiūlymų Telšių regiono specializacijos krypčių įgyvendinimo
iniciatyvoms ir specializacijos krypčių įgyvendinimo veiksmų planui.
Informaciją pateiks regiono savivaldybių atstovai.
8. Einami klausimai.
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 Telšių regiono plėtros plane 2014–2020 metams (toliau – Planas)
atliekami neesminiai keitimai. Keičiami į Planą įtraukto projekto „Paviršinių nuotekų infrastruktūros
plėtra Telšių mieste“ pagal priemonę 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“
etapai ir atitinkamai pakeičiamos siektinos produkto vertinimo kriterijų reikšmės atitinkamais metais
ir kaupiamuoju būdu (nuo plano įgyvendinimo pradžios), atsižvelgiant į Telšių rajono savivaldybės
administracijos 2018 m. sausio 29 d. raštą Nr. R7-225. Taip pat keičiamas projekto „Ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Plungės rajono lopšeliuose-darželiuose
„Raudonkepuraitė“ ir „Vyturėlis““ pagal priemonę 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ lėšų poreikis, finansavimo šaltiniai bei projekto
etapai, atsižvelgiant į Plungės rajono savivaldybės mero 2018 m. sausio 30 d. raštą Nr. AS-681.
Vyriausioji specialistė pasiūlė pakeisti projekto „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų
Rietavo savivaldybėje prieinamumo tuberkulioze sergantiems asmenims gerinimas“ pagal priemonę
08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ pareiškėją (iš „Rietavo
savivaldybės administracija“ į „VšĮ Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras“), atsižvelgiant į
Rietavo savivaldybės administracijos 2018 m. vasario 20 d. raštą Nr. R4-244.
Balsavo: už – 9 (devyni), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA.
Pakeisti Telšių regiono plėtros tarybos 2018 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 51/10S-1 „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. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 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.
Evelina Zelbaitė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Telšių apskrities skyriaus
vyriausioji specialistė, informavo, jog keičiamas 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 sąrašas, naujai įtraukiant projektą „Ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Plungės rajono lopšeliuose-darželiuose
„Raudonkepuraitė“ ir „Vyturėlis“ (pareiškėjas - Plungės rajono savivaldybės administracija). Tarybos
nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: už – 9 (devyni), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA.
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Pakeisti Telšių regiono projektų sąrašą, patvirtintą Telšių regiono plėtros tarybos 2017 m.
lapkričio 10 d. sprendimu Nr. 51/10S-46 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 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.
3. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos
gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai
finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo patvirtinimo.
Vyriausioji specialistė E. Zelbaitė pranešė, kad pagal šią priemonę pateikti keturi projektiniai
pasiūlymai: „Sveikos gyvensenos skatinimas Plungės rajono savivaldybėje“ (pareiškėjas - Plungės
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras), „Sveikatos netolygumų mažinimas Telšių rajone,
vykdant traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktiką“ (pareiškėjas - Telšių rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras), „Sveikos gyvensenos skatinimas Rietavo savivaldybėje“ (pareiškėjas
- Rietavo savivaldybės administracija), „Sveikos gyvensenos skatinimas Mažeikių rajone“
(pareiškėjas - Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras). Pranešėja Tarybos
nariams pasiūlė, vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų 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-ESFA-R-630 „Sveikos
gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai
finansuoti Telšių regiono projektų sąrašą. Tarybos nariai klausimų ar pastebėjimų neturėjo.
Balsavo: už – 9 (devyni), 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-630
„Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašą.
4. SVARSTYTA. Dėl regioninės svarbos UAB „Litspringas“ spyruoklinių čiužinių blokų
gamybos projekto įgyvendinimo ir pasiektų ir nepasiektų rezultatų įvertinimo.
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 (pridedamas Plungės rajono savivaldybės
administracijos 2018-02-12 rašto Nr. AS-941 kopija).
5. SVARSTYTA. Informacija apie Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams
įgyvendinimą 2017 metais.
Julijana Gnadl Tarybos nariams pateikė informaciją apie Telšių regiono plėtros plano 2014–
2020 metams įgyvendinimą 2017 metais. 2017 m. Telšių regione suplanuoti 78 projektai, iš kurių 46
paraiškos pateiktos atitinkamai įgyvendinančiai institucijai. Per minėtus metus pasirašytos 34
finansavimo ir administravimo sutartys, 53,1 proc. nuo suplanuoto finansavimo skirtas finansavimas.
Telšių regione baigti įgyvendinti 2 projektai - Mažeikių rajono savivaldybės administracija pagal
04.5.1-TID-V-513 priemonę „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ parengė darnaus judumo Mažeikių
mieste planą ir Rietavo savivaldybė pagal priemonę 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“
Vatušių kaime likvidavo du kraštovaizdį darkiusius bešeimininkius apleistus statinius, kėlusius
grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei, ir sutvarkė 0,25 ha ploto teritoriją (pranešimas pridedamas).
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Audrius Klišonis, Plungės rajono savivaldybės meras, atkreipė dėmesį, kad Centrinės projektų
valdymo agentūros darbuotojai neoperatyviai vertino pateiktus mokėjimų prašymus, dėl šios
priežasties vėlavo Europos Sąjungos lėšų deklaravimas 2017 metais. Taip pat Antanas Černeckis,
Rietavo savivaldybės meras, pasiūlė kreiptis į Vidaus reikalų ministeriją dėl skubaus Telšių regiono
integruotos teritorijų vystymo programos pakeitimo.
6. SVARSTYTA. Dėl kandidato teikimo į Šiaulių regioninę architektūros tarybos sudėtį.
Vaclovas Vaičekauskas, Regioninės plėtros departamento prie VRM Telšių apskrities skyriaus
vedėjas, pastebėjo, kad 2018 m. sausio 31 d. Telšių regiono plėtros tarybos posėdyje išrinktas
Algirdas Žebrauskas jau yra Regioninių architektūrų tarybų sudėtyje. Dėl šios priežasties buvo
pasiūlyta išrinkti naują kandidatą į Šiaulių regioninę architektūros tarybos sudėtį. Mažeikių rajono
savivaldybės atstovai pasiūlė kandidatę - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros
ir urbanistikos skyriaus vedėją Daivą Štakonaitę. Tarybos nariai bendru sutarimu siūlymui pritarė.
7. SVARSTYTA. Dėl regiono savivaldybių pasiūlymų Telšių regiono specializacijos krypčių
įgyvendinimo iniciatyvoms ir specializacijos krypčių įgyvendinimo veiksmų planui.
Kiekvienos savivaldybės atstovas trumpai pristatė šiuo metu atliekamus darbus dėl regiono
savivaldybių pasiūlymų Telšių regiono specializacijos krypčių įgyvendinimo iniciatyvoms ir
specializacijos krypčių įgyvendinimo veiksmų planui. Šiuo metu darbas vyksta darbo grupėse,
vykdomi susitikimai su verslo atstovais. Bendru sutarimu buvo nuspręsta iki šių metų kovo mėnesio
pabaigos dirbti atskirose savivaldybių grupėse, renkant ir tobulinant iniciatyvas, o nuo balandžio
mėnesio pradžios dirbti Telšių regiono darbo grupėje.
8. SVARSTYTA. Einami klausimai.
Vaclovas Vaičekauskas informavo Tarybos narius, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto raštą, regionų plėtros tarybos turi galimybę
pateikti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo pakeitimų, jie gali būti
teikiami iki 2018 m. kovo 10 d.
Tarybos pirmininkas

Antanas Černeckis

Sekretorė

Evelina Zelbaitė
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