
 

 
ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

 

 ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2023-02-08   Nr. ŠR/TP-3 

Šiauliai 

 

Posėdis įvyko 2023 m. vasario 3 d. (nuotoliniu būdu Zoom platformoje) 

Posėdžio pradžia 10.00 val. – pabaiga 11.10 val. 

Posėdžio pirmininkas – Artūras Visockas, Šiaulių regiono plėtros tarybos kolegijos (toliau – 

Kolegija) pirmininkas. 

Posėdžio sekretorius – Viktoras Strups, Šiaulių regiono plėtros tarybos administracijos (toliau 

– Administracija) ekspertas.   

Dalyvavo: 12 Kolegijos narių;  

1. Antanas Bezaras, Šiaulių rajono savivaldybės meras; 

2. Vitalijus Gailius, Joniškio rajono savivaldybės meras; 

3. Arūnas Grubliauskis, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys; 

4. Justinas Macijauskas, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys; 

5. Saulius Margis, Pakruojo rajono savivaldybės meras; 

6. Tomas Martinaitis, Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas; 

7. Denis Michalenko, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys; 

8. Simona Potelienė, Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotoja; 

9. Kazimieras Račkauskis, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys; 

10. Vytautas Simelis, Radviliškio rajono savivaldybės meras; 

11. Egidijus Ūksas, Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojas; 

12. Artūras Visockas, Šiaulių miesto savivaldybės meras. 

ŠRPT administracijos direktorius Valerijus Simulik, ekspertas Viktoras Strups, vyriausias 

specialistas Prof. Teodoras Tamošiūnas; UAB „Eurointegracijos projektai“ projektų vadovė Eglė 

Kuncaitytė - Kavaliaukienė 

Sprendimai laikomi priimtais, jei pritarimas išreikštas daugiau kaip pusės visų dalyvaujančių 

Kolegijos narių balsų dauguma, išskyrus balsavimą už Šiaulių regiono 2022-2030 metų plėtros 

plano patvirtinimą – 12 balsų „už“ (4/5 visų ŠRPT Kolegijos narių balsų). 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos kolegijos posėdžio darbotvarkės tvirtinimo. 

         2. Dėl 2022–2030 metų Šiaulių regiono plėtros plano patvirtinimo (tame tarpe pirmoji 

pažangos priemonė - Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pažangos priemonės LT 026-03-03-01 

„Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos modernizavimas“). 

         3. Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2022 m. veiklos ataskaitos vertinimo ir teikimo ŠRPT 

visuotiniam dalyvių susirinkimui. 

         4.  Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2023 m. veiklos plano patvirtinimo. 

         5.  Dėl Šiaulių regiono plėtros plano funkcinės zonos strategijos rengimo tarpinių rezultatų 

pristatymo.   

         6.  Dėl UAB „Eurointegracijos projektai“ prašymo „Pratęsti 2022 rugpjūčio 10 d. paslaugų 

sutarties Nr.ŠR-VIP-27 terminus“ (Šiaulių regiono plėtros plano funkcinės zonos strategijos 

rengimo sutartis). 

         7.  Kiti klausimai. 
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         7.1. Telšių regiono plėtros tarybos pirmininko, Rietavo savivaldybės mero Antano Černeckio 

kreipimasis. 

        

 

1. SVARSTYTA. Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos kolegijos posėdžio darbotvarkės 

tvirtinimo. 

Kolegijos pirmininkas Artūras Visockas pristatė papildytą posėdžio darbotvarkę. 

NUSPRĘSTA. Pritarti posėdžio darbotvarkei. 

 

         2. SVARSTYTA. Dėl 2022–2030 metų Šiaulių regiono plėtros plano patvirtinimo   (tame 

tarpe pirmoji pažangos priemonė - Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pažangos priemonės LT 

026-03-03-01 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos modernizavimas“). 

         Klausimą pristatė Administracijos direktorius Valerijus Simulik, ekspertas Viktoras Strups ir 

vyriausiasis specialistas prof. Teodoras Tamošiūnas.  

         Gauti 2 ŠRPT Kolegijos narių – Ildefonso Petkevičiaus ir Antano Bezaro balsavimo lapai. 

Vadovaujantis Šiaulių regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento 2 skirsnio 80 punkto 

nuostata užskaitomas Kolegijos narių balsavimas „pritariu“. 

          Balsavo: „pritariu“ – 14 (12+2), „nepritariu“ – 0, „nusišalinu“ – 0.  

         NUSPRĘSTA. Patvirtinti 2022-2030 m. Šiaulių regiono plėtros planą. 

 

         3. SVARSTYTA. Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2022 m. veiklos ataskaitos vertinimo ir 

teikimo ŠRPT visuotiniam dalyvių susirinkimui. 

          Klausimą pristatė administracijos direktorius Valerijus Simulik. 

           Balsavo: „pritariu“ – 12, „nepritariu“ – 0, „nusišalinu“ – 0.  

NUSPRĘSTA.  Pritarti Šiaulių regiono plėtros tarybos 2022 m. veiklos ataskaitai ir teikti 

tvirtinti Šiaulių regiono plėtros tarybos visuotiniam dalyvių susirinkimui. 

 

         4. SVARSTYTA. Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2023 m. veiklos plano patvirtinimo. 

          Klausimą pristatė administracijos direktorius Valerijus Simulik. Vadovaujantis  patvirtinta 

LR vidaus reikalų ministro 2022 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. IV-56 regioninių plėtros tarybų 

metine veiklos plano forma teikiamas Šiaulių regiono 2023 m. veiklos plano projektas. 

         Balsavo: „pritariu“ – 12, „nepritariu“ – 0, „nusišalinu“ – 0.  

         NUSPRĘSTA.  Patvirtinti Šiaulių regiono plėtros tarybos 2023 m. veiklos planą. 

 

         5. SVARSTYTA. Dėl Šiaulių regiono plėtros plano funkcinės zonos strategijos rengimo 

tarpinių rezultatų pristatymo.   

           Klausimą pristatė UAB „Eurointegracijos projektai“ projektų vadovė Eglė Kuncaitytė – 

Kavaliaukienė. 

 

          6. SVARSTYTA. Dėl UAB „Eurointegracijos projektai“ prašymo „Pratęsti 2022 rugpjūčio 

10 d. paslaugų sutarties Nr.ŠR-VIP-27 terminus“ (Šiaulių regiono plėtros plano funkcinės zonos 

strategijos rengimo sutartis). 

           Klausimą pristatė administracijos ekspertas Viktoras Strups ir UAB „Eurointegracijos 

projektai“ projektų vadovė Eglė Kuncaitytė – Kavaliaukienė. Dėl vėluojančių funkcinių zonų gairių 

negalima baigti strategijos rengimo formulavimo ir teikimo savivaldybėms tvirtinti, dėl to prašoma 

pratęsti paslaugų sutarties įgyvendinimo terminą 6 mėn. iki 2023 rugpjūčio 10 dienos. 

          Balsavo: „pritariu“ – 12, „nepritariu“ – 0, „nusišalinu“ – 0.  

          NUSPRĘSTA. Tenkinti pateiktą UAB „Eurointegracijos projektai“ prašymą. Įgalioti 

administraciją laikytis prašyme numatytų terminų. 
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          7. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

          7.1. Telšių regiono plėtros tarybos pirmininko, Rietavo savivaldybės mero Antano 

Černeckio kreipimasis. 

          Klausimą pristatė administracijos direktorius Valerijus Simulik. Gautas kreipimasis į Šiaulių 

regiono plėtros tarybos Kolegiją iš Telšių regiono plėtros tarybos Kolegijos pirmininko Antano 

Černeckio. 

Pagal Europos Komisijos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę 

(EGADP, angl. – RRF) darnaus transporto srityje (savivaldybėse be Darnaus judumo mieste planų 

(DJMP) numatyta plėsti elektromobilių įkrovimo ir alternatyvių degalų papildymo stotelių 

infrastruktūros tinklą, teikti finansines paskatas viešojo sektoriaus įstaigoms ir verslui keičiant 

taršias transporto priemones, taip pat atnaujinant viešojo transporto priemones.  

Mažos savivaldybės, neturinčios savo autobusų parkų, šia parama, lyginant su Darnaus 

judumo miestuose turinčiuose virš 25 tūkstančių gyventojų, kuri sudaro apie ketvirtadalį visos 

Europos Sąjungos regioninės paramos lėšų, pasinaudoti negalės. 

Atsižvelgiant į tai, manome, kad būtų tikslinga papildyti šios priemonės remtinų veiklų 

sąrašą veikla „Prieigų, privažiavimų, pėsčiųjų ir dviračių takų prie verslo objektų gerinimas”, nes ir 

patys verslininkai būtų suinteresuoti prisidėti prie projektų įgyvendinimo. 

Siūlome apsvarstyti šį klausimą Kolegijoje ir raštu kreiptis į Seimo Valstybės valdymo ir 

savivaldybių reikalų komitetą, nes Susisiekimo ministerijos atsakymas į Telšių regiono plėtros 

tarybos raštą šiuo kausimu yra neigiamas. Pakartotinai paklausus per Nacionalinės regioninės 

plėtros tarybos posėdį atsakymas taip pat buvo neigiamas. 

Prašoma paramos kreipiantis kartu su Telšių regiono plėtros taryba į Lietuvos Respublikos Seimo 

Valstybės valdymo savivaldybių komiteto pirmininką Ričardą Jušką. 

          Balsavo: „pritariu“ – 12, „nepritariu“ – 0, „nusišalinu“ – 0.  

          NUSPRĘSTA. Palaikyti Telšių regiono plėtros tarybos kreipimąsi. Įpareigoti Šiaulių regiono 

plėtros tarybos  administraciją paruošti atitinkamą raštą  Lietuvos Respublikos Seimo valstybės 

valdymo savivaldybių komitetą. 

 

 

 

 

 

 

  

Posėdžio pirmininkas                                                                      Artūras Visockas 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Posėdžio sekretorius                                                                       Viktoras Strups 

 

  

  

  

  


