TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019 m. gruodžio 18 d. Nr. 51/10P-7
Plungė
Posėdis įvyko 2019-12-18, 15 val.
Posėdžio pirmininkas – Antanas Černeckis, Regiono plėtros tarybos pirmininkas.
Posėdžio sekretorė – Anita Žiauberienė, RPD prie VRM Telšių apskrities skyriaus vyriausioji
specialistė.
Dalyvavo: 28 Telšių regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) nariai ir kiti dalyviai (Dalyvių
sąrašas pridedamas). Kvorumas - dalyvavo 13 Tarybos narių iš 15.
Tarybos nariai Ona Kelpšienė ir Darius Jurkus apie nedalyvavimą nepranešė, nuomonės apie
svarstomus klausimus Tarybos posėdyje nepateikė.
Posėdžio pirmininkas Antanas Černeckis pasveikino visus susirinkusius. Pirmininkas
supažindino su posėdžio darbotvarkės projektu. Tarybos nariai bendru sutarimu darbotvarkei
pritarė.
DARBOTVARKĖ:
1. Plungės miesto – 2014-2020 m. tikslinės teritorijos - projektų - „Aktyvaus poilsio ir
pramogų zonos sukūrimas Plungės m. M. Oginskio dvaro teritorijoje“ ir „Babrungo upės slėnio
estrados teritorijos ir jos prieigų bei jungčių su Plungės miesto centrine dalimi sutvarkymas“ –
pristatymas.
Pranešėja – Žaneta Piepalienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Strateginio
planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.
2. Dėl 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 sąrašo pakeitimo.
Pranešėja – Anita Žiauberienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Telšių apskrities
skyriaus vyriausioji specialistė.
3. 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, Regioninės plėtros departamento prie VRM Telšių apskrities
skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas.
4. Dėl Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams dalies „Priemonių planas“ pakeitimo.
Pranešėja – Julijana Gnadl.
5. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos atstovo skyrimo į VšĮ „Telšių regioninis profesinio
mokymo centras“ tarybos narius.
Pranešėja – Anita Žiauberienė.
6. Einami klausimai:
- Dėl 2020 metų priėmimo į regiono profesinio mokymo įstaigas pasiūlymų pateikimo.
- Dėl socialinio būsto fondo plėtros priemonės lėšų panaudojimo.
- Dėl energijos efektyvumo.
- Dėl regionų projektų įgyvendinimo spartinimo.
Pranešėja – Julijana Gnadl, Anita Žiauberienė.
7. VšĮ "Žemaitijos Keliais" atliktų ir planuojamų darbų pristatymas.
Pranešėjas – Egidijus Kerpauskas, VšĮ "Žemaitijos Keliais" direktorius.
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8. Regiono plėtros planavimo darbai ateinančiais metais.
Pranešėja – Elida Drapienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktorė.
1. SVARSTYTA. Plungės miesto – 2014-2020 m. tikslinės teritorijos - projektų - „Aktyvaus
poilsio ir pramogų zonos sukūrimas Plungės m. M. Oginskio dvaro teritorijoje“ ir „Babrungo upės
slėnio estrados teritorijos ir jos prieigų bei jungčių su Plungės miesto centrine dalimi sutvarkymas“
– pristatymas.
Plungės rajono savivaldybės atstovai pristatė 2014-2020 m. tikslinės teritorijos projektus jų
įgyvendinimo vietose.
2. SVARSTYTA. 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 sąrašo pakeitimas.
Anita Žiauberienė, pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą informaciją.
Tarybos nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: „už“ – 13; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0.
NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui.
3. 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, pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. Tarybos
nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: „už“ – 13; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0.
NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams dalies „Priemonių planas“
pakeitimas.
Julijana Gnadl, pristatė sprendimo projekto aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. Tarybos
nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: „už“ – 13; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0.
NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Telšių regiono plėtros tarybos atstovo skyrimas į VšĮ „Telšių regioninis
profesinio mokymo centras“ tarybos narius.
Anita Žiauberienė pristatė iš VšĮ „Telšių regioninis profesinio mokymo centras“ (toliau –
Centras) gautą raštą, kuriame Regiono plėtros tarybos prašoma skirti atstovą į Centro Tarybą.
Kęstutis Gusarovas, Telšių rajono savivaldybės meras, pasiūlė Gediminą Gudą, Telšių rajono
savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistą. Daugiau siūlymų nebuvo.
Balsavo: „už“ – 13; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 0.
NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui skiriant Gediminą Gudą.
6. SVARSTYTA. Einami klausimai.
1. Anita Žiauberienė pristatė iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gautą raštą, kuriame
iki 2020 m. sausio 10 d. parašoma pateikti pasiūlymus dėl 2020 metų priėmimo į regiono profesinio
mokymo įstaigas, atsižvelgus į regiono savivaldybių ūkinės ir socialinės plėtros poreikius. Tarybos
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nariai bendru sutarimu nutarė kreiptis dėl informacijos pateikimo į Regiono profesines mokyklas
(toliau - Mokyklos). Atsižvelgiant į Mokyklų pateiktus pasiūlymus, parengti Tarybos raštą.
2. Anita Žiauberienė pristatė iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM)
gautą raštą (2019-12-06, Nr. (21.12.8-22)SD-5990), kuriame prašoma pateikti informaciją apie
turimo lėšų likučio panaudojimą regione ir apie poreikį įgyvendinti naujus projektus. Parengtas
Tarybos rašto projektas atsižvelgiant į Regiono savivaldybių administracijų pateiktą poreikį.
Tarybos nariai papildomų pasiūlymų neturėjo, pritarta raštą išsiųsti SADM.
3. Julijana Gnadl pristatė parengtą Tarybos rašto projektą dėl savivaldybių lėšų, panaudotų
ESO elektros linijų keitimui, kompensavimo. Tarybos nariai daugiau pasiūlymų neturėjo, nutarta
raštą išsiųsti Finansų ministerijai.
4. Julijana Gnadl pristatė iš Susisiekimo ministerijos gautą raštą (2019-12-05, Nr. 2-8055) dėl
regionų projektų įgyvendinimo spartinimo. Pranešėja atkreipė dėmesį į rašte nurodytas nuostatas,
kad paraiškų pateikimo terminai būtų atidedami tik ypatingai svarbiomis aplinkybėmis, ir siekiant
užtikrinti sklandesnį paraiškų vertinimo procesą, paraiškas įgyvendinančiajai institucijai pateikti
kokybiškai užpildytas ir laikantis priemonių finansavimo sąlygų aprašuose nustatytų parengtumo
reikalavimų.
7. SVARSTYTA. VšĮ "Žemaitijos Keliais" atliktų ir planuojamų darbų pristatymas.
VšĮ „Žemaitijos keliais“ direktorius, Egidijus Kerpauskas, pristatė savo iniciatyvą. Planuojamo įgyvendinti projekto sumanytojas siekia sukurti programėlę, kuri būtų naudinga ne tik žemaičiams, bet ir Žemaitijos svečiams. Programėlės tikslas pažinti Žemaitiją ir atrasti žinomas ir nežinomas jos vietas. Tarybos nariams buvo pristatyti nuveikti darbai, patirtos išlaidos, planuojamas
įgyvendinti projektas palygintas su Regiono savivaldybių įgyvendintais projektais, kiekvienos savivaldybės prisijungimo prie projekto nauda, ateities planai.
8. SVARSTYTA. Regiono plėtros planavimo darbai ateinančiais metais.
Regioninės plėtros departamento prie VRM direktorė, Elida Drapienė, pristatė regiono plėtros
planavimo darbus ateinančiais metais (Pranešimas pridedamas).

Tarybos pirmininkas

Antanas Černeckis

Posėdžio sekretorė

Anita Žiauberienė
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