TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. 51/10P-5
Telšiai
Posėdis įvyko 2019-09-30, 14 val.
Posėdžio pirmininkai – 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,
Vidmantas Macevičius, Mažeikių rajono savivaldybės meras,
Jonas Eugenijus Bačinskas, Rietavo savivaldybės tarybos narys,
Kazys Lečkauskas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys,
Asta Beierle Eigirdienė, Plungės rajono savivaldybės tarybos narė,
Ona Kelpšienė, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė,
Antanas Tenys, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys,
Jolanta Norvaišienė, Lietuvos darbdavių konfederacijos atstovė,
Kristina Gendvilė, Lietuvos verslo konfederacijos atstovė,
Mantas Vaškys, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovas,
Audrius Misiūnas, Plungės technologijų ir verslo mokyklos atstovas.
Kvorumas - dalyvavo 13 Tarybos narių iš 15.
Posėdyje taip pat dalyvavo 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, Almantas Lukavičius,
Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Alvydas Sakavičius, LR
Energetikos ministro patarėjas. (Dalyvių sąrašas pridedamas).
Tarybos nario nešališkumo deklaracijas pasirašė Tarybos nariai, kurie nedalyvavo pirmajame
Telšių regiono plėtros tarybos posėdyje.
Tarybos narys Darius Jurkus informavo, kad posėdyje nedalyvaus, nuomonės apie svarstomus
klausimus Tarybos posėdyje nepateikė. Tarybos narys Liudas Skierus apie nedalyvavimą nepranešė.
Posėdžio pirmininkas Antanas Černeckis pasveikino visus susirinkusius. Pirmininkas
supažindino su posėdžio darbotvarkės projektu. Tarybos nariai bendru sutarimu darbotvarkei
pritarė.
DARBOTVARKĖ:
1. Energetikos sektoriaus pokyčiai ir galimybės savivaldybėms.
Pranešėjas - Alvydas Sakavičius, LR Energetikos ministro patarėjas.
2. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos nuostatų pakeitimo.
Pranešėjas – Antanas Černeckis, Telšių regiono plėtros tarybos pirmininkas.
3. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos darbo reglamento pakeitimo.
Pranešėjas – Antanas Černeckis.
4. Dėl Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams dalies „Priemonių planas“ pakeitimo.
Pranešėja – Julijana Gnadl, Regioninės plėtros departamento prie VRM Telšių apskrities
skyriaus vyriausioji specialistė.
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5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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 pakeitimo.
Pranešėja – Julijana Gnadl.
9. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių
nuotekų sistemų tvarkymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti
Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja – Julijana Gnadl.
10. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos atstovų delegavimo:
- Į Šiaulių regioninę architektūros tarybos sudėtį.
- Į projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo
plano rengimas“ priežiūros komitetą.
- Į profesinio rengimo įstaigų tarybas.
Pranešėjas – Antanas Černeckis.
1. SVARSTYTA. Energetikos sektoriaus pokyčiai ir galimybės savivaldybėms.
Alvydas Sakavičius, LR Energetikos ministro patarėjas, pristatė energetikos sektoriaus
pokyčius ir galimybes savivaldybėms (Pranešimas pridedamas).
2. SVARSTYTA. Telšių regiono plėtros tarybos nuostatų pakeitimas.
Antanas Černeckis, Telšių regiono plėtros tarybos pirmininkas, supažindino Tarybos narius su
Tarybos nuostatais ir pranešė, kad nuostatų pakeitimas atleikamas atsižvelgiant į technines klaidas.
Tarybos nariai bendru sutarimu pakeitimui pritarė.
NUTARTA: Pakeisti Telšių regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr.
51/10S-22 „Dėl Telšių regiono plėtros tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 51/10S-8 „Dėl
Telšių regiono plėtros tarybos 2010 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 49/10VL-1 „Dėl Telšių
regiono plėtros tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ patvirtintus Telšių regiono
plėtros tarybos nuostatus ir išdėstyti juos nauja redakcija.
3. SVARSTYTA. Telšių regiono plėtros tarybos darbo reglamento pakeitimas.
Antanas Černeckis pasiūlė į Tarybos darbo reglamentą įsitraukti Tarybos posėdžių
organizavimą rašytinės procedūros tvarka, kadangi posėdžiuose daugėja klausimų susijusių su
neesminiais sąrašų, regiono plėtros plano tikslinimais ir tai būtų galima atlikti rašytinės procedūros
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tvarka. Taip pat pirmininkas pasiūlė Tarybai gavus derinti teisės akto projektą, susijusį su 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų ir (ar) Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020
metų programų administravimu jį siųsti derinti Regiono savivaldybių administracijoms. Gavus
pastabas ir pasiūlymus Sekretoriatui paruošti atsakymą, kuris būtų pasirašytas Tarybos pirmininko.
Tarybos nariai šiems pasiūlymams pritarė.
Balsavo: už – 13 (trylika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA: Pakeisti Telšių regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr.
51/10S-23 „Dėl Telšių regiono plėtros tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 51/10S-9 „Dėl
Telšių regiono plėtros tarybos 2010 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 49/10VL-2 „Dėl Telšių
regiono plėtros tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ patvirtintą Telšių
regiono plėtros tarybos darbo reglamentą ir jį išdėstyti nauja redakcija.
4. SVARSTYTA. Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams dalies „Priemonių planas“
pakeitimas.
Julijana Gnadl, RPD prie VRM Telšių apskrities skyriaus vyr. specialistė, informavo, kad
parengtas Regiono plėtros plano dalies „Priemonių planas“ pakeitimo projektas:
1. Nustačius projektus, kai pasirašius, pakeitus projekto finansavimo sutartį ar užbaigus
projektą, plano dalyje „Priemonių planas“ atsiranda poreikis patikslinti su projekto sutarties
pasirašymu, jos pakeitimu ar projekto užbaigimu susijusią informaciją.
2. Gavus savivaldybių administracijų kreipimusis į regiono plėtros tarybą dėl projektų
įtraukimo į planą, suderinus su Vidaus reikalų ministerija (2019-09-26 raštas Nr. 1D-4825). Pagal
priemonę Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas
savivaldybėse“ numatomi įgyvendinti trys nauji projektai:
- Vieningos suteiktų komunalinių paslaugų atsiskaitymo, aptarnavimo ir informavimo
sistemos diegimas Plungės rajone (preliminari projekto išlaidų suma 59.673,00 Eur);
- Švietimo paslaugų kokybės gerinimas Telšių rajono savivaldybėje (preliminari projekto
išlaidų suma 74.593,00 Eur);
- Švietimo procese teikiamų maitinimo paslaugų kokybės gerinimas Mažeikių rajono
savivaldybėje (preliminari projekto išlaidų suma 75.525,00 Eur).
Tarybos nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: už – 13 (trylika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA. Pakeisti Telšių regiono plėtros tarybos 2019 m. rugpjūčio 12 d. sprendimu Nr.
51/10S-17 „Dėl Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams dalių „Priemonių planas“ ir „Plano
įgyvendinimo stebėsena“ pakeitimo“ patvirtintą Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams
dalį „Priemonių planas“ ir ją išdėstyti nauja redakcija.
5. 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 Sąrašo pakeitimo projektas parengtas:
- 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 Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos 2019 m. rugsėjo 23 d. raštą Nr. R8-2.38.-3247 „Dėl Telšių regiono projektų sąrašo,
įgyvendinamų pagal priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511“. Regiono projekto „Mažeikių miesto
Pavenčių gatvės važiuojamosios dalies rekonstrukcija, įdiegiant inžinerines saugaus eismo
priemones“ (toliau – projektas) sutartį pasirašius dėl mažesnės finansavimo sumos, negu numatyta
šiam projektui regiono projektų sąraše, keičiama į Sąrašą įtraukto projekto preliminari projekto
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tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais), iš viso iš „1798071,11“ į „1718039,00“ ir Savivaldybės
biudžeto lėšos – iš „550947,11“ į „470915,00“.
- 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, 20.4. papunkčiu ir atsižvelgiant į Telšių rajono savivaldybės
administracijos, Plungės rajono savivaldybės mero ir Rietavo savivaldybės administracijos
kreipimusis dėl Sąraše regiono projektams „Telšių miesto Pramonės gatvės rekonstravimas“,
„Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo, ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas
ir eismo saugos priemonių diegimas“ ir „Rietavo miesto Pamiškės gatvės techninių parametrų
gerinimas“ suplanuotų ES struktūrinių fondų lėšų padidinimo, pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšų
sumažinimo pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 20 skirsnio „Papildomas
įgyvendinamo projekto finansavimas ir sutaupytų lėšų panaudojimas“ 196.3 papunktį, kai projektų
tinkamų finansuoti išlaidų sumos nesikeičia.
Pagal priemonę 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ nesuplanuotos ES struktūrinių
fondų lėšos sudaro 73150,00 Eur. Tarybos nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: už – 13 (trylika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA.
Pakeisti Telšių regiono projektų sąrašą, patvirtintą Telšių regiono plėtros tarybos 2019 m.
rugpjūčio 12 d. sprendimu Nr. 51/10S-18 „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.
6. 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 Sąrašo pakeitimo projektas parengtas:
- 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. rugsėjo 17 d. raštą Nr. R4-1064 „Dėl Telšių regiono projektų sąrašo
patikslinimo“, regiono projekto „Rietavo miesto pėsčiųjų ir dviračių tako Aušros alėjoje įrengimas“
sutartį pasirašius dėl didesnės finansavimo sumos, negu numatyta šiam projektui regiono projektų
sąraše, keičiama į Sąrašą įtraukto projekto preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
(eurais), iš viso iš „70000,00“ į „79774,27“ ir Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos (Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iš „0,00“ į „39398,27“ ir savivaldybės biudžeto lėšos – iš
„29624,00“ į „0,00“.
- 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, 20.4. papunkčiu ir atsižvelgiant į Telšių rajono savivaldybės
administracijos, Plungės rajono savivaldybės mero ir Rietavo savivaldybės administracijos
kreipimusis dėl Sąraše regiono projektams „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Telšių mieste palei
Masčio ežerą nuo Muziejaus g. iki Parko g.“, „Pėsčiųjų ir dviračių takų Plungės miesto Gandingos
ir J. Tumo-Vaižganto gatvėse įrengimas“ ir „Rietavo miesto pėsčiųjų ir dviračių tako Aušros alėjoje
įrengimas“ suplanuotų ES struktūrinių fondų lėšų padidinimo, pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšų
sumažinimo pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 20 skirsnio „Papildomas
įgyvendinamo projekto finansavimas ir sutaupytų lėšų panaudojimas“ 196.3 papunktį, kai projektų
tinkamų finansuoti išlaidų sumos nesikeičia.
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Pagal priemonę 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“
nesuplanuotos ES struktūrinių fondų lėšos sudaro 32811,00 Eur. Tarybos nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: už – 13 (trylika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA. Pakeisti Telšių regiono projektų sąrašą, patvirtintą Telšių regiono plėtros tarybos
2019 m. rugpjūčio 12 d. sprendimu Nr. 51/10S-19 „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.
7. 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 Sąrašo pakeitimo projektas parengtas 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. 1V893, 22.2. papunkčiu ir atsižvelgiant į Rietavo savivaldybės administracijos 2019 m. rugsėjo 17 d.
raštą Nr. R4-1065 „Dėl Telšių regiono projektų sąrašo patikslinimo“. Regiono projekto „Viešosios
erdvės su prieigomis sutvarkymas Rietavo miesto Laisvės gatvėje, įrengiant Žemės ūkio produktų
turgelį“ sutartyje pakeitus tinkamų finansuoti išlaidų sumos paskirstymą pagal finansavimo
šaltinius, keičiamos į Sąrašą įtraukto projekto Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iš
„24525,00“ į „32700,00“ ir Savivaldybės biudžeto lėšos – iš „32290,25“ į „24115,25“.
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 – 13 (trylika), 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-12 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 07.1.1CPVA-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.
8. 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 pakeitimas.
Julijana Gnadl informavo, kad Sąrašo pakeitimo projektas parengtas 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. 1V893, 19.1. papunkčiu, įtraukiant naują regiono projektą „Aplinkai nekenksmingų viešojo transporto
priemonių Plungės rajonui įsigijimas“. Susisiekimo ministerijos sutikimas panaudoti pagal šią
priemonę nepanaudotą ES fondų lėšų limitą gautas 2019 m. rugpjūčio 29 d. (rašto Nr. 2-6319).
Sąrašas sudaromas ne visam pagal priemonę skirtam ES fondų lėšų limitui. Sąraše esančių
regiono projektų preliminari tinkamų finansuoti ES fondų lėšų suma – 730205,00 Eur, ES fondų
lėšų limitas, nustatytas Apraše – 1166462 Eur. Nesuplanuotos ES fondų lėšos – 436257,00 Eur.
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
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nustatytus reikalavimus ir Apraše regionui nustatytas tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių
reikšmes. Tarybos nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: už – 13 (trylika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA. Pakeisti Telšių regiono projektų sąrašą, patvirtintą Telšių regiono plėtros tarybos
2019 m. rugpjūčio 12 d. sprendimu Nr. 51/10S-20 „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“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.
9. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 05.1.1-APVA-R-007
„Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų
bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimas.
Julijana Gnadl informavo, kad Sąrašo pakeitimo projektas parengtas 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. 1V893, 22.6. papunkčiu, įvertinus patikslintą projektinį pasiūlymą „Paviršinių nuotekų sistemų
tvarkymas Plungės mieste“ (toliau – projektas), atsižvelgus į Plungės rajono savivaldybės mero
2019-08-07 rašte Nr. AS-4297 nurodytas prašymo skirti papildomą finansavimą priežastis pagal
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 196.1 papunkčio reikalavimus. Keičiama į Sąrašą
įtraukto projekto informacija. Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais), iš viso,
didinama 50053,42 Eur, iš jų: ES struktūrinių fondų lėšos – 42545,40 Eur (nesuplanuotų ES SF lėšų
pagal šią priemonę yra 42553,66 Eur), Savivaldybės biudžeto lėšos – 7508,02 Eur. Tarybos nariai
klausimų neturėjo.
Balsavo: už – 13 (trylika), 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-39 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės
Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo“, ir jį išdėstyti
nauja redakcija.
10. SVARSTYTA. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos atstovų delegavimo:
- Į Šiaulių regioninę architektūros tarybos sudėtį.
- Į projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo
plano rengimas“ priežiūros komitetą.
- Į profesinio rengimo įstaigų tarybas.
Antanas Černeckis supažindino Tarybos narius, kad praėjusios kadencijos Regiono plėtros
taryba buvo delegavusi Tarybos atstovus:
- Į Šiaulių regioninę architektūros tarybos sudėtį – Daivą Štakonaitę, Mažeikių rajono
savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėją.
- Į projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo
plano rengimas“ priežiūros komitetą – Antaną Černeckį, Rietavo savivaldybės merą ir pakaitiniu
nariu Kęstutį Kazlauską, UAB „Mažeikių vandenys“ direktorių.
- Į profesinio rengimo įstaigų tarybas – į Mažeikių politechnikos mokyklos tarybą – Apolinarą
Stonkų; į Plungės technologijų ir verslo mokyklos tarybą – Gintarą Domarką; į VšĮ „Telšių
regioninis profesinio mokymo centras“ tarybą – Danutę Mažeikienę.
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Pirmininkas paklausė ar Tarybos nariai turi kitų siūlymų pakeisti šiuos Tarybos atstovus.
Tarybos nariai pasiūlymų neturėjo. Pirmininkas pasiūlė balsuoti deleguojant tuos pačius Tarybos
atstovus.
Balsavo: už – 13 (trylika), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA.
Telšių regiono plėtros tarybos deleguoti atstovai:
Į Šiaulių regioninę architektūros tarybos sudėtį – Daiva Štakonaitė, Mažeikių rajono
savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja.
- Į projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo
plano rengimas“ priežiūros komitetą – Antanas Černeckis, Rietavo savivaldybės meras ir pakaitinis
narys Kęstutis Kazlauskas, UAB „Mažeikių vandenys“ direktorius.
- Į profesinio rengimo įstaigų tarybas – Mažeikių politechnikos mokyklos taryba – Apolinaras
Stonkus; Plungės technologijų ir verslo mokyklos taryba – Gintaras Domarkas; VšĮ „Telšių
regioninis profesinio mokymo centras“ taryba – Danutė Mažeikienė.

Tarybos pirmininkas

Antanas Černeckis

Posėdžio sekretorė

Anita Žiauberienė
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