TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS
2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS APRAŠYMAS
Darbuotojų skaičius
Skyrius yra Savivaldybės administracijos padalinys, išlaikomas iš rajono biudžeto ir tiesiogiai
pavaldus bei atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui. Skyriuje patvirtintos 5
valstybės tarnautojų ir 1 vyr. specialisto pagal darbo sutartį pareigybė.
Metinio veiklos plano programos
Skyrius įgyvendino 41 priemonę per 6 Telšių rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio
veiklos plano programas: Savivaldybės valdymo, Saugios aplinkos užtikrinimo, Išsilavinusios
bendruomenės ugdymo(-si), Ekonomikos ir verslo skatinimo, Kultūros ir sporto politikos
įgyvendinimo ir Socialinės paramos įgyvendinimo.
Pagrindinė veikla
Parengtas ir Administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. A1-605
patvirtintas Administracijos 2016 metų veiklos planas bei koordinuota rengiant ir Administracijos
direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. A1-510 patvirtinti Administracijos seniūnijų 2016
metų veiklos planai. Taip pat parengta ir Administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 29 d.
įsakymu Nr. A1-687 patvirtinta Administracijos 2015 metų veiklos ataskaita bei koordinuota
rengiant ir Administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. A1-657 patvirtintos
Administracijos seniūnijų 2015 metų veiklos ataskaitos.
Parengtas ir Tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T1-20 patvirtintas Telšių rajono
savivaldybės 2016–2018 m. strateginis veiklos planas.
Parengta ir Tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1-87 patvirtinta Telšių rajono
savivaldybės 2015 m. Strateginio veiklos plano ataskaita – kaip priedas prie Administracijos
direktoriaus ir Administracijos 2015 m. veiklos ataskaitos. Parengta ir Savivaldybės tarybos 2016
m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T1-232 patvirtinta Telšių rajono savivaldybės strateginio plėtros
plano įgyvendinimo 2015 m. ataskaita.
Taip pat parengtos ir patvirtintos Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos
lėšų skirstymo ir Ekspertų komisijų 2015 metų veiklos ataskaitos.
Pagal poreikį tikslinta Telšių regiono integruota teritorijų vystymo programa ir Telšių regiono
plėtros planas 2014–2020 metams.
Parengta 54 Tarybos sprendimų ir 50 Administracijos direktoriaus įsakymų projektai.
Parengta 16 investicinių projektų: „Telšių miesto gatvių apšvietimo renovacija ir plėtra“,
„Telšių sporto ir rekreacijos centro, Birutės g. 60, Telšiai, rekonstrukcija“, „Pastato Telšiuose,
Respublikos g. 28, modernizavimas pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms“ (2 vnt.), „Telšių
"Džiugo" gimnazijos statinių Telšiuose, Sedos g. 29, modernizavimas“, „Telšių rajono Luokės
gimnazijos pastatų, Telšių r. sav., Luokės mstl., Mokyklos g. 5, modernizavimas, atnaujinimas“,
„Telšių „Kranto“ progimnazijos statinių Telšiuose, Masčio g. 14, modernizavimas“, „Žarėnų
„Minijos“ pagrindinės mokyklos sporto salės patalpų, Mokyklos g. 7, Žarėnų mstl., Telšių r.,
remontas“, „Telšių miesto Pramonės gatvės rekonstravimas“, „Paviršinių nuotekų infrastruktūros
plėtra Telšių mieste“, „Telšių kultūros centro modernizavimas, pritaikant visuomenės
poreikiams“, „Varnių miesto viešųjų erdvių atnaujinimas“, „Tryškių miestelio viešųjų erdvių
atnaujinimas“, „Telšių regiono savivaldybes jungiančių turizmo trasų informacinės infrastruktūros
plėtra“, „Kraštovaizdžio planavimo gerinimas, vizualinio estetinio potencialo didinimas ir
ekologinės būklės gerinimas Telšių mieste ir rajone“, „Tvarios socialinių paslaugų sistemos
kūrimas socialinės rizikos asmenims ir jų šeimos nariams Telšių rajone“.
Parengti 22 projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos planuojama įgyvendinti socialinio būsto

įsigijimo, paviršinių nuotekų ir vandens tiekimo tvarkymo infrastruktūros, Telšių kultūros centro
modernizavimo, Telšių miesto Pramonės gatvės, regiono savivaldybes jungiančių turizmo trasų
informacinės infrastruktūros, kraštovaizdžio planavimo ir ekologinės būklės gerinimo, darnaus
judumo plano parengimo, socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros, pėsčiųjų ir dviračių takų
įrengimo ir kitus Telšių mieste ir rajone projektus. Taip pat numatoma įgyvendinti projektus ir
kaimo teritorijoje: Tryškių miestelio ir Varnių miesto viešųjų erdvių atnaujinimas, Nevarėnų,
Luokės miestelių ir Buožėnų kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas, Viešvėnų, Kaunatavo kaime ir
Nevarėnų miestelyje esančių kultūros centrų pastatų kapitalinis remontas, Ryškėnų ir Degaičių
kaime esančių administracinių pastatų kapitalinis remontas ir viešosios infrastruktūros
sutvarkymas, Žarėnų pagrindinės mokyklos dalies ūkinio pastato rekonstrukcija, Gadūnavo mstl.,
Pupinių k., Rūdupių k., Pabalvės k. teritorijos vandens gerinimo įrenginių statyba.
2016 metais parengta 12 projektų paraiškų: „Žemaitijos regiono tradicijų sklaida e. rinkodaros
priemonėmis“, „Lietuvos tarpukario (1918-1940 m.) architektūra“, „Žemaitijos regiono tradicijų
sklaida e. rinkodaros priemonėmis“, „Karinio turto pritaikymas viešosioms erdvėms“ („MAPS –
Military Assets As Public Spaces“), „Socialinio būsto fondo plėtra įsigyjant butus“, „Darnus
turizmas Lietuvos ir Latvijos pasienio regionuose: bendri veiksmai siekiant sukurti infrastruktūrą
ir naujas turizmo paslaugas“, „Kompleksiškas jaunimo įgūdžių ir kompetencijų gerinimas
verslumui skatinti ir konkurencingumui darbo rinkoje didinti pasienio regione“, „Lankytojų
skaičiaus padidėjimas Telšių ir Selijos regionuose sukūrus naują bendrą paslaugą „Dialogas tyloje
ir tamsoje“ bei suradus naujus pažinimo būdus“, „Gyvenimas švarioje aplinkoje – geresnė
ateitis!“, „Telšių kultūros centro modernizavimas, pritaikant visuomenės poreikiams“, „Telšių
rajono savivaldybės miesto gatvių apšvietimo renovacija ir plėtra“, „Telšių miesto darnaus judumo
plano parengimas“.
2016 m. pasirašyta Telšių miesto darnaus judumo plano parengimo paslaugų sutartis, pagal
kurią pradėtas rengti Telšių miesto darnaus judumo planas.
Per 2016 m. parengti 6 Administracijai priklausančių pastatų energetiniai auditai: Telšių
„Germano“ pagrindinės mokyklos, adresu Žemaitės g. 37, Telšiai, Telšių lopšelio-darželio
„Berželis“, adresu Kalno g. 20, Telšiai, Savivaldybės įmonės Telšių butų ūkio, adresu Plungės g.
29, Telšiai, Varnių kultūros centro ir bibliotekos (II korpuso), adresu S.Daukanto g. 8, Varniai,
Telšių r., Ryškėnų kultūros centro, adresu Masčio g. 5, Ryškėnai, Telšių r., Viešvėnų kultūros
centro, adresu Viešvėnų I k., Getautės g. 1, Telšių r.
2016 m. parengta 1 Telšių miesto (ir priemiesčio) gatvių apšvietimo infrastruktūros
inventorizacija.
Taryba 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T1-263 patvirtino naujus Telšių rajono
savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos nuostatus (toliau –
Programos nuostatai) (redaguoti 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T1-433), kuriais
vadovaujantis Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos lėšų skirstymo komisija
(toliau – Komisija) 2016 metais rinkosi 11 posėdžiuose bei svarstė 19 ūkininkų bei 31 Smulkiojo
ir vidutinio verslo subjektų paraiškas palūkanoms už paskolas kompensuoti, 6 prašymus dėl
parodų, renginių, konferencijų ir seminarų organizavimo ir juose dalyvavimo, leidinių leidimo,
internetinės svetainės sukūrimo išlaidoms kompensuoti bei 10 verslininkų prašymus dėl įmonės
įregistravimo išlaidų kompensavimo. Pagal 19 ūkininkų paraiškų (18 ūkininkų) kompensuota 22,8
tūkst. Eur palūkanų bei smulkiojo ir vidutinio verslo 31 įmonei kompensuota 36,7 tūkst. Eur,
įmonei ir asociacijai kompensuotos renginio ir parodos išlaidos (1,2 tūkst. Eur), 3 įmonėms
kompensuota už internetinės svetainės sukūrimo išlaidas (0,45 tūkst. Eur), 0,2 tūkst. Eur
kompensuota už ledinukų leidimą bei 10 verslininkams kompensuotos įmonės įregistravimo
išlaidos už 1,2 tūkst. Eur. Palūkanos už paskolą nekompensuotos pagal 1 ūkininko ir 1 verslininko
paraiškas, nes neatitiko Programos nuostatų: prie paraiškos pateikti ne visi dokumentai, reikalingi
paraiškai vertinti. Komisijos siūlymu 2016 m. parengti 7 Tarybos sprendimų projektai dėl
Programos nuostatų tikslinimo, sąmatos koregavimo, komisijos narių skaičiaus bei sudėties

pasikeitimo, kuriems Taryba pritarė.
Suorganizuotas verslo atstovų iš Latvijos, Kuržemės planavimo regiono susitikimas, kuriame
dalyvavo dvidešimties žmonių delegacija. Susitikimo metu buvo pasidalinti gerąja patirtimi.
Suorganizuoti 2 susitikimai su Latvijos partneriais Telšiuose, 2 susitikimai Latvijoje Grobinos
ir Jaunjelgavos savivaldybėse, 1 Minsk Mazowiecki savivaldybėje Lenkijoje, į kurią be oficialios
delegacijos vyko ir 9 Telšių rajono jaunuoliai, bei 1 Krnov savivaldybėje Čekijoje, kuriame kartu
su oficialiais asmenimis dalyvavo ir 4 Telšių rajono folkloro muzikantai.
Administruotas Ekspertų komisijos, paskirtos vertinti projektus, finansuotinus iš Savivaldybės
biudžeto lėšų, darbas. 2016 metais vyko 13 Ekspertų komisijos posėdžių, kuriuose 181 projektui
įgyvendinti skirti 196,8 tūkst. Eur, iš jų:
* 8 jaunimo iniciatyvų, formalių jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių visuomeninių
organizacijų ir neformalių jaunimo grupių projektai ir skirti 8,0 tūkst. Eur;
* 19 socialinių projektų ir skirta 32,0 tūkst. Eur;
* 16 programų „Vaikų socializacija“, „Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos
programa“ vykdymas“ projektų ir skirtas 14,5 tūkst. Eur;
* 57 kultūrinės veiklos projektai ir skirti 29,0 tūkst. Eur;
* 31 vyresnio amžiaus žmonių visuomeninės veiklos skatinimo projektas ir skirti 9,8 tūkst.
Eur;
* 41 visuomeninių sporto organizacijų renginių vykdymo ir dalyvavimo juose projektas ir
skirti 89,0 tūkst. Eur;
* 17 Telšių rajono kaimo bendruomenių (toliau – bendruomenės) projektų, 23 bendruomenių
prašymai ir skirti 14,5 tūkst. Eur.
Pradėti įgyvendinti 6 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiu Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšomis finansuojami projektai: „Apleistos teritorijos tarp Karaliaus Mindaugo gatvės ir
geležinkelio Šiauliai–Klaipėda, Telšių mieste, infrastruktūros rekonstravimas“, „Karinio turto
pritaikymas viešosioms erdvėms“, „Socialinio būsto fondo plėtra įsigyjant butus“, „Žemaitijos
regiono tradicijų sklaida e. rinkodaros priemonėmis“, „Lietuvos tarpukario (1918–1940 m.)
architektūra“, „Žemaitijos istorinio – religinio kelio sklaida e. rinkodaros priemonėmis“.
Per 2016 m. buvo baigti įgyvendinti 2 2007–2013 metų Europos Sąjungos finansavimo
laikotarpio projektai: „Telšių miesto centrinio stadiono rekonstravimas ir išplėtimas, I etapas“ ir
„Telšių miesto centrinio stadiono rekonstravimas ir išplėtimas, II etapas“. Pagal 2009–2014 m.
EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo programą baigtas įgyvendinti projektas „Pažangios
Norvegijos karalystės patirties socialinės rūpybos ir sveikatos apsaugos srityse perdavimas
siekiant Lietuvos visuomenės gerovės“.
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius atsakingas už Telšių rajono bei miesto vietos
veiklos grupių, bendruomenių, registruotų Telšių rajono teritorijoje, pateiktų projektų,
finansuotinų iš Savivaldybės biudžeto lėšų, koordinavimą. Bendruomenių projektams finansuoti,
netinkamoms išlaidoms, t. y. projektų, įgyvendintų pagal asociacijos Telšių rajono vietos veiklos
grupės (toliau – VVG) strategiją „Vietos plėtros 2008–2014 metų strategija“ ilgalaikio turto,
įsigyto iš paramos lėšų, draudimo išlaidoms, paskolų palūkanų dengimo išlaidoms kompensuoti
bei kaimo bendruomenių įregistravimo išlaidoms kompensuoti skirta 15,0 tūkst. Eur.
2016 m. bendruomenės ir miesto bei rajono VVG pateikė 22 prašymus netinkamoms ir 1
prašymą įregistravimo išlaidoms kompensuoti. Jų prašymai patenkinti ir skirta 4,4 tūkst. Eur. Taip
pat bendruomenės Ekspertų komisijos svarstymui pateikė 18 paraiškų prisidėjimui prie projektų
finansuoti. Ekspertų komisijos sprendimu prisidėta prie 17 projektų įgyvendinimo ir skirta 10,1
tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų (įsisavinta 96,7 proc. skirto finansavimo). Finansavimas
skirtas tiems projektams įgyvendinti, kuriems buvo gauta valstybės parama pagal 2016 m. žemės
ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (valstybės biudžeto lėšos) priemonę
„Parama kaimo bendruomenėms“ bei Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo
2016 metais atrankos konkursą. Bendruomenės pagal minėtas priemones įgyvendino projektų už

81,9 tūkst. Eur.
Asociacija Telšių miesto vietos veiklos grupė parengė Telšių miesto 2016–2022 m. Vietos
plėtros strategiją, kurią įgyvendinant būtų siekiama spręsti Telšių miesto gyventojų užimtumo ir
socialinės integracijos problemas, pasitelkiant vietos valdžios bei verslo bendruomenės ryšius.
Buvo parengta Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014–2020 metų strategija. Tačiau
Telšių miesto 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimui nebuvo gautas
finansavimas, o Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014–2020 metų strategijos
vertinimas užtruko - nei viena iš minėtų strategijų nebuvo pradėtos įgyvendinti 2016 m.

