REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS TELŠIŲ APSKRITIES SKYRIUS
TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2017-09-27 Nr. 51/10P-6
Posėdis įvyko 2017-09-27, pradžia 14 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:
Antanas Tenys, Mažeikių rajono savivaldybės meras,
Petras Kuizinas, Telšių rajono savivaldybės meras,
Sigutė Bernotienė, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė,
Adomas Domarkas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys,
Kęstutis Gusarovas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys.
Posėdyje taip pat dalyvavo Lina Sabaitienė, LR ūkio viceministrė, Gina Jaugielavičienė, LR
ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento direktorė, Saulius Damulevičius, UAB
„Strategy Labs“ projektų vadovas, 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, Žaneta Piepalienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Strateginio
planavimo ir investicijų skyriaus vedėja, Ričardas Sabaliauskas, VRM RPD RPSKS vedėjas,
Karolis Andrijauskas, Telšių rajono savivaldybės mero patarėjas, Algirdas Pečiulis, Plungės rajono
savivaldybės Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas, l. e. p. mero pareigas, Gintaras
Domarkas, Plungės miesto VVG pirmininkas, Gražina Gricienė, Plungės miesto VVG
administratorė (Dalyvių sąrašas pridedamas).
Posėdžio pirmininkas Antanas Černeckis pasveikino visus susirinkusius. Pirmininkas
supažindino su posėdžio darbotvarkės projektu ir pasiūlė ją papildyti 3 klausimais. Pasiūlytai
darbotvarkei Tarybos nariai pritarė.
DARBOTVARKĖ:
1. Lietuvos ekonominių teritorijų specializacijos studijos pristatymas.
Pranešėjai – Lina Sabaitienė, LR ūkio viceministrė, Gina Jaugielavičienė, LR ūkio
ministerijos Investicijų ir eksporto departamento direktorė, Saulius Damulevičius, UAB „Strategy
Labs“ projektų vadovas.
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 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.
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4. 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.
5. 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.
6. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų
aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo patvirtinimo.
Pranešėja – Evelina Zelbaitė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Telšių apskrities
skyriaus vyriausioji specialistė.
7. Dėl Plungės miesto vietos plėtros strategijos vietinių įsidarbinimo galimybių ir
bendruomeninių socialinės integracijos pagerinimui.
Pranešėjas – Gintaras Domarkas, Plungės miesto vietos veiklos grupės pirmininkas.
8. Dėl Telšių miesto 2016–2022 m. vietos plėtros strategijos.
Pranešėja – Laima Simanauskienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio
planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.
1. SVARSTYTA. Lietuvos ekonominių teritorijų specializacijos studijos pristatymas.
LR ūkio viceministrė Lina Sabaitienė prieš studijos pristatymą supažindino, kad ši ekonominė
teritorijų specializacija gali prisidėti prie regioninės politikos gairių peržiūrėjimo, analizuojant kaip
galima efektyviau panaudoti ES paramą. Ekonominę teritorijų specializacijos studiją atliko UAB
„Strategy Labs“.
Saulius Damulevičius, UAB „Strategy Labs“ projektų vadovas, Tarybos narius supažindino su
socio-ekonominiais rodikliais ir ekonomine specializacija nacionaliniame kontekste (pranešimas
pridedamas). Analizė buvo atliekama pasitelkiant 3 lygmenis: savivaldos, apskrities ir funkcinio
regiono, naudojami duomenys apima 5 metų laikotarpį, vėliausi duomenys – 2016 m. pabaigos.
Socio-ekonominiai rodikliai analizuojami 3 aspektais – žmogiškojo kapitalo, verslumo ir inovacijų
bei infrastruktūros. S. Damulevičius pastebėjo, kad Telšių apskrityje per dešimtmetį didelę įtaką
padarė mažėjantis gyventojų skaičius (gyventojų sumažėjo 16 %) dėl migracijos, natūralios
gyventojų kaitos. Taip pat situacija analizuota atsižvelgiant į švietimo, nedarbo lygio, smulkaus ir
vidutinio verslo esamos situacijos, tiesioginių užsienio investicijų ir LEZ situacijos Lietuvoje
rodiklius. Antroji pristatymo dalis - ekonominė regionų specializacija – savivaldybėse analizuojama
atsižvelgiant į pramonės šakų koncentraciją.
Pranešimo metu vyko diskusija. P. Kuizinas, Telšių rajono savivaldybės meras, pastebėjo, jog
stengiantis pritraukti užsienio investicijas, Lietuvoje nėra sukurtos tinkamos įstatyminės bazės,
mokesčių sistemos. Gina Jaugielavičienė, LR ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento
direktorė, patvirtino, kad ši problema yra žinoma ir šiuo metu analizuojama, kuriame lygmenyje
problema turėtų būti sprendžiama. A. Tenys, Mažeikių rajono savivaldybės meras, apibendrindamas
išsakytas mintis pastebėjo, kad Lietuvos mastu turėtų atsirasti strategija, kuri nurodytų, ko šalis
siekia, o savivaldybės turėtų kryptingai dirbti pagal ją.
A. Černeckis pastebėjo, kad labai svarbus žemės nuosavybės verslui klausimas. R.
Sabaliauskas pažymėjo, kad žemės nuosavybės klausimai gali būti sprendžiami, suteikiant įmonėms
regioninės svarbos projekto statusą. Taip pat pabrėžė, kad problema keliama ir sprendimai turi būti
daromi dabar.
2

Pristatymo metu pastebėta, kad analizė turėtų būti pakoreguota – analizės duomenys turi būti
pateikti be Mažeikių naftos rodiklių (ORLEN Lietuva), nes tai gali iškreipti informaciją ir esamą
padėtį savivaldybėse. Po pristatymo Tarybos pirmininkas kreipėsi į ministerijų atstovus dėl
tolimesnių veiksmų. R. Sabaliauskas teigė, kad su šiuo pristatymu savivaldybės turėtų būti
susipažindinamos per mėnesį, analogiškai tai turėtų atlikti ir ministerijos. Š. m. spalio mėn.
pabaigoje turėtų įvykti susitikimas, kurio metu vyktų diskusija dėl Telšių regiono specializacijos.
Jei regiono plėtros taryba pritartų regiono specializacijos kryptims, tolimesni veiksmai – regiono
specializacijos veiksmų plano sudarymas ir galimybė dalyvauti pilotinių projektų rengime bei
įgyvendinime.
Ž. Piepalienė kreipėsi į R. Sabaliauską, pastebėdama, kad regionams yra daromas spaudimas,
kadangi tuo pačiu metu yra atsiųstas derinti dokumento projektas „Lietuvos regionai – pokyčių link.
Regioninės politikos baltoji knyga 2017-2027“. Taip pat Plungės rajono savivaldybės
administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja pastebėjo ir paprašė nenaudoti
ir neperskirstyti lėšų, kurios jau yra suplanuotos savivaldybių lygmenyje, o konkrečiai pagal
priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“, kadangi tai turėtų ypač didelę
neigiamą įtaką tikslinėms teritorijoms.
2. 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 į Telšių regiono plėtros planą yra įtraukiami projektai pagal
priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo
didinimas“. Šis įtraukimas suderintas su LR švietimo ir mokslo ministerija (2017-09-06 raštu Nr.
SR-3904).
Taip pat neesminiai keitimai atliekami projektui „Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato
– žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (I etapas)“ pagal priemonę
05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ – keičiami paraiškos
pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminas (Plungės rajono savivaldybės mero 2017-09-14
raštas Nr. AS-5718).
Numatomi plano pakeitimai atliekami projektams pagal priemonę Nr. 05.3.2-APVA-R-014
„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo
tobulinimas“ dėl regionui skirtų papildomų ES lėšų. Keitimas suderintas su LR aplinkos ministerija
(2017-09-20 raštu Nr. (15-1)-D8-6401).
Vyr. specialistė pasiūlė pakeisti Telšių regiono plėtros tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d.
sprendimu Nr. 51/10S-26 „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 – 6 (šeši), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA.
Pakeisti Telšių regiono plėtros tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 51/10S-26
„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. 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.
Vyriausioji specialistė J. Gnadl pasiūlė į Telšių regiono projektų sąrašą įtraukti projektą
„Plungės miesto poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimas prie Babrungo upės ir Gondingos
hidroelektrinės tvenkinio“. Taip pat pakeisti projekto „Viešosios erdvės su prieigomis sutvarkymas
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Rietavo miesto Laisvės gatvėje, įrengiant Žemės ūkio produktų turgelį“ paraiškos finansuoti
projektų pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą atsižvelgiant į Rietavo savivaldybės
administracijos pateiktą 2017-09-21 raštą Nr. R4-1283. Tarybos nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: už – 6 (šeši), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA:
Pakeisti Telšių regiono projektų sąrašą, patvirtintą Telšių regiono plėtros tarybos 2017 m.
rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 51/10S-28 „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.
4. 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
projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą, atsižvelgiant į Plungės rajono
savivaldybės mero 2017-09-13 raštą Nr. AS-5718. Tarybos nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: už – 6 (šeši), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA:
Pakeisti Telšių regiono projektų sąrašą, patvirtintą Telšių regiono plėtros tarybos 2017 m.
rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 51/10S-30 „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.
5. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 04.5.1-TIDR-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Julijana Gnadl pasiūlė pakeisti projekto „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Telšių mieste
palei Masčio ežerą nuo Muziejaus g. iki Parko g.“ paraiškos finansuoti projektą pateikimo
įgyvendinančiajai institucijai terminą, atsižvelgiant į Telšių rajono savivaldybės administracijos
2017-09-13 raštą Nr. R7-1919. Tarybos nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: už – 6 (šeši), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA:
Pakeisti Telšių regiono projektų sąrašą, patvirtintą Telšių regiono plėtros tarybos 2017 m.
rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 51/10S-31 „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.
6. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės
„Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo patvirtinimo.
Evelina Zelbaitė pranešė, kad pagal šią priemonę įvertinti projektai „Teikiamų paslaugų
procesų tobulinimas ir aptarnavimo kokybės gerinimas Plungės rajono savivaldybėje“, „Švietimo
paslaugų kokybės gerinimas Mažeikių rajono savivaldybėje“. Pranešėja Tarybos nariams pasiūlė,
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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
vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos įgyvendinimo priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai
finansuoti Telšių regiono projektų sąrašą. Tarybos nariai klausimų ar pastebėjimų neturėjo.
Balsavo: už – 6 (šeši), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA:
Patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920
„Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašą.
7. SVARSTYTA. Dėl Plungės miesto vietos plėtros strategijos vietinių įsidarbinimo
galimybių ir bendruomeninių socialinės integracijos pagerinimui.
Plungės miesto vietos veiklos grupės pirmininkas Gintaras Domarkas pristatė Plungės miesto
2016–2022 m. vietos plėtros strategiją (toliau – Strategija), patikslintą pagal Jungtinio vietos plėtros
strategijų atrankos komiteto 2016 m. birželio 10 d. posėdžio protokolo pastabas, ir atkreipė dėmesį,
kad patikslintos Strategijos prioritetai, tikslai ir uždaviniai nekeisti.
Tarybos nariai pritarė Strategijai, patikslintai pagal Jungtinio vietos plėtros strategijų atrankos
komiteto 2016 m. birželio 10 d. posėdžio protokolo pastabas.
8. SVARSTYTA. Dėl Telšių miesto 2016–2022 m. vietos plėtros strategijos.
Laima Simanauskienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir
investicijų skyriaus vedėja, pristatė Telšių miesto 2016–2022 m. vietos plėtros strategiją (toliau –
Strategija), patikslintą pagal Jungtinio vietos plėtros strategijų atrankos komiteto 2016 m. birželio
10 d. posėdžio protokolo pastabas, ir atkreipė dėmesį, kad patikslintos Strategijos prioritetai, tikslai
ir uždaviniai nekeisti.
Tarybos nariai pritarė Strategijai, patikslintai pagal Jungtinio vietos plėtros strategijų atrankos
komiteto 2016 m. birželio 10 d. posėdžio protokolo pastabas.
Tarybos pirmininkas

Antanas Černeckis

Sekretorė

Evelina Zelbaitė
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