REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS TELŠIŲ APSKRITIES SKYRIUS
TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2017-03-29 Nr. 51/10P-2
Posėdis įvyko 2017-03-29, 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:
Vidmantas Japertas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirtas atstovas,
Audrius Klišonis, Plungės rajono savivaldybės meras,
Antanas Tenys, Mažeikių rajono savivaldybės meras
Petras Kuizinas, Telšių rajono savivaldybės meras,
Sigutė Bernotienė, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys,
Mindaugas Jurčius, Plungės rajono savivaldybės tarybos narys,
Jonas Eugenijus Bačinskas, Rietavo savivaldybės tarybos narys,
Kęstutis Gusarovas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys,
Sigitas Kaktys, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys.
Posėdyje taip pat dalyvavo Julijana Gnadl, Regioninės plėtros departamento prie VRM Telšių
apskrities skyriaus vyriausioji specialistė, Laima Brasienė, Regioninės plėtros departamento prie
VRM Telšių apskrities skyriaus vyriausioji specialistė, Gintarė Martinkienė, Regioninės plėtros
departamento prie VRM Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo 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, Žaneta
Piepalienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų
skyriaus vedėja, Rimantas Adomaitis, UAB „TRATC“ direktorius. (Dalyvių sąrašas pridedamas).
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 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.
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 patvirtinimo.
Pranešėja – Julijana Gnadl.
4. Dėl informacijos apie Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos
įgyvendinimą 2016 metais.
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Pranešėja – Gintarė Martinkienė, Regioninės plėtros departamento
ministerijos Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo
specialistė.
5. Dėl informacijos apie atliekų tvarkymą ir mišrių komunalinių
mechaninio biologinio ar mechaninio apdorojimo įrenginiuose.
Pranešėjas – Rimantas Adomaitis, UAB „Telšių regiono atliekų
direktorius.

prie Vidaus reikalų
skyriaus vyriausioji
atliekų apdorojimą
tvarkymo centras“

Posėdžio pirmininkas Antanas Černeckis pasveikino visus susirinkusius, supažindino su
posėdžio darbotvarke. Pasiūlytai darbotvarkei Tarybos nariai pritarė.
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, Tarybos narius informavo, kad Telšių regiono savivaldybių administracijos
pateikė informaciją dėl Telšių regiono plėtros plano 2014-2020 metams pakeitimo pagal priemonę
Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“. Pateikta informacija
suderinta su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. LR švietimo ir mokslo ministerija
išnagrinėjo pateiktą raštą ir pritarė nurodytam Telšių regiono plėtros plano 2014-2020 metams
pakeitimui (LR švietimo ir mokslo ministerija 2017-03-21 raštas Nr. SR-1268 „Dėl Telšių regiono
plėtros plano 2014-2020 metams pakeitimo dėl Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimo
derinimo“). Plano pakeitimo projekte atlikti neesminiai pakeitimai atsižvelgiant į Plungės rajono
savivaldybės mero 2016-03-17 raštą Nr. AS-1735 „Dėl planuojamo įgyvendinti projekto „Plungės
M. Oginskio dvaro sodybos pastato-žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos
reikmėms (I etapas)“ paraiškos pateikimo termino pratęsimo“ paraiškos pateikimo termino
įgyvendinančiai institucijai pakeitimo.
Vyr. specialistė pasiūlė pakeisti Telšių regiono plėtros tarybos 2017 m. vasario 23 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. Tarybos nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: už – 10 (dešimt), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA.
Pakeisti Telšių regiono plėtros tarybos 2017 m. vasario 23 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 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.
Julijana Gnadl pasiūlė pakeisti projekto „Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato-žirgyno
pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (I etapas)“ paraiškos finansuoti projektų
pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminus atsižvelgiant į Plungės rajono savivaldybės mero
pateiktą 2016-03-17 raštą Nr. AS-1735 „Dėl planuojamo įgyvendinti projekto „Plungės M.
Oginskio dvaro sodybos pastato-žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms
(I etapas)“ paraiškos pateikimo termino pratęsimo“. 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 2016 m.
gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 51/10S-44 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–
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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.
3. SVARSTYTA. Dėl 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 sąrašo patvirtinimo.
Julijana Gnadl informavo, kad pagal priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo
viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ buvo gauti 3 projektiniai pasiūlymai: „Aplinkai
nekenksmingų viešojo transporto priemonių Telšių miestui įsigijimas“, „Draugiškų aplinkai viešojo
transporto priemonių įsigijimas Mažeikių mieste“, „Aplinkai nekenksmingų viešojo transporto
priemonių Plungės rajonui įsigijimas“. 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
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. Tarybos nariai klausimų ar pastebėjimų neturėjo.
Balsavo už Tarybos pirmininko pasiūlymą: už – 10 (dešimt), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0
(nebuvo).
NUTARTA:
1. Patvirtinti 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 (toliau – Sąrašas)
(pridedama).
2. Pasirinkti perkančiąja organizacija pareiškėjų įgaliotą Telšių rajono savivaldybės
administraciją, kuri, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 14 straipsnio
nuostatomis, vykdys į šį Sąrašą įtrauktų projektų viešųjų pirkimų procedūras, iki paraiškų
pateikimo:
2.1. suderins su įgyvendinančiąja institucija 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 aprašo (toliau –
Aprašas) 12 punkte nurodytos veiklos prekių tiekimo viešųjų pirkimų dokumentus,
2.2. parengs projektų viešųjų pirkimų grafiką pagal formą, nustatytą Aprašo 2 priede, ir jį
suderins su įgyvendinančiąja institucija.
4. SVARSTYTA. Dėl informacijos apie Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo
programos įgyvendinimą 2016 metais.
Gintarė Martinkienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė, pristatė
informaciją apie Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 2016 metais
(Pranešimas pridedamas). Pranešimą sudarė 4 dalys: situacijos analizės pokyčiai, programos
stebėsenos rodikliai, programos veiksmų plano įgyvendinimas ir kita informacija. Pirmojoje
pranešimo dalyje buvo pateikta SSGG analizė, kurioje 2016 metais nepasikeitė ir neatsirado naujų,
programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių. Antrojoje dalyje apžvelgta programos
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stebėsenos rodiklių struktūra, rodiklių siekiamos ir jau pasiektos reikšmės. Programos veiksmų
plano įgyvendinimo dalyje nurodytas planuojamas finansavimas 2014-2020 metais ir jau
panaudotos lėšos 2016 metais. Taip pat apžvelgtas projektų pasiskirstymas pagal atsakingas
ministerijas ir uždavinius.
Vidmanatas Japertas, reaguodamas į vyr. specialistės pristatymą, pastebėjo, kad svarbu
įgyvendinti užsibrėžtus uždavinius, tačiau vien tik jais nereikia apsiriboti. Taip pat kiekviena rajono
savivaldybė turi turėti aiškią viziją ir tikslus. A. Černeckis pabrėžė, kad labai svarbu kurti darbo
vietas regionuose, norint išsaugoti juos ir didinti jaunų žmonių skaičių juose.
5. SVARSTYTA. Dėl informacijos 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 (Pridedama ataskaita). 2016 metais regiono savivaldybių
gyventojams buvo išdalinti rūšiavimo konteineriai. 2016 m. komunalinių atliekų Mažeikių rajono
savivaldybėje sumažėjo apie 8 procentus, Plungės rajono savivaldybėje – 5 procentus, Rietavo
savivaldybėje – 12 procentų, Telšių rajono savivaldybėje – 15 procentų mažėjimas. Pranešėjas
išskyrė pagrindines problemas, su kuriomis yra susiduriama: 1) stabilato panaudojimas; 2) atkurto
kuro panaudojimas.

Tarybos pirmininkas

Antanas Černeckis

Sekretorė

Evelina Zelbaitė
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