
TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
2020 M. ADMINISTRACIJOS  VEIKLOS  ATASKAITA 



Parengta: 
 Administracijos direktoriaus įsakymų personalo klausimais projektų – 933.
 Administracijos direktoriaus įsakymų atostogų klausimais projektų – 418.
 Administracijos direktoriaus įsakymų projektų darbuotojų komandiruočių klausimais – 21.
 Administracijos direktoriaus įsakymų projektų veiklos organizavimo klausimais – 186.
 Telšių rajono savivaldybės mero (toliau – Meras) potvarkių projektų dėl atostogų 
suteikimo įstaigų vadovams – 103.
 Mero potvarkių projektų personalo klausimais – 202.
 Mero potvarkių projektų komandiruočių klausimais – 19.
 Mero potvarkių projektų veiklos organizavimo klausimais – 162.
 Tarybos sprendimų projektų – 50. 
 Darbo sutarčių – 58.

Organizuota ir įvykdyta:
 Konkursų valstybės tarnautojo pareigoms eiti – 16.
 Konkursų įstaigų vadovų pareigoms eiti – 9.

Rengta projektų:
 Valstybės tarnautojų atleidimo iš pareigų – 12.
 Atleistų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis – 53. 
 Valstybės tarnautojų skyrimo į pareigas – 16.
 Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skyrimo į pareigas – 24.

TEISĖS IR 
ADMINISTRAVIMO 

SKYRIUS
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Personalo valdymas 



Telšių rajono savivaldybės administracijos ir jos filialų 2020 m. bendra sudarytų viešųjų 
pirkimų sutarčių vertė – 11 254 163,42 Eur.
 Prekių viešųjų pirkimų sutarčių vertė – 1 009 185,42 Eur.
 Paslaugų viešųjų pirkimų sutarčių vertė – 2 341 665,79 Eur.
 Darbų viešųjų pirkimų sutarčių vertė – 7 903 312,21 Eur.

 Pirkimo sutarčių viešinimas centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP) – 272 pirkimo 
sutartys.
 Dokumentų, susijusių su pirkimų vykdymu, vizavimas – 146.
 Konsultacijų viešųjų pirkimų klausimais teikimas – 239.
 Viešųjų pirkimų komisijos posėdžių organizavimas – 726.

Atlikti  itin svarbūs miestui pirkimai:
 Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino) Lygumų g. 47, Telšiuose kapitalinio 
remonto darbo projekto parengimo ir rangos darbų pirkimas. 

 Telšių miesto Degaičių gatvės Nr. 1275, J. Janonio gatvės Nr. 1278, S. Nėries gatvės Nr. 
1295 ir Alyvų gatvės ir Alyvų skersgatvio Nr. 1271 kapitalinio remonto rangos darbų pirkimai. 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 
POSKYRIS
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Viešųjų pirkimų skelbimas ir vykdymas CVP IS
Tarptautinių ir supaprastintų pirkimų – 32.
Mažos vertės pirkimų– 2379.

Poskyrio uždavinys – Telšių rajono savivaldybės administracijos viešųjų 
pirkimų vykdymas 



TEISĖS IR 
ADMINISTRAVIMO 

SKYRIUS

Dokumentų valdymas, kalbos tvarkymas, archyvas
 Per 2020 metus Lietuvos Respublikos Seimo dokumentų paieškos sistemoje 
TAIS užregistruoti ir paskelbti:
 Tarybos sprendimų projektų– 532.
 Tarybos sprendimų – 467.
 Tarybos sprendimų užregistruota Teisės aktų registre – 159.
 Į TAIS programą įkeltų antikorupcinio vertinimo išvadų – 44.
 Administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais – 2 205.
Užprotokoluota ir įforminta:
 Tarybos posėdžių – 14, kuriuose apsvarstyti 524 klausimai, priimti 467 
sprendimai. 
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko:
 Tarybos komiteto posėdžių – 59. 
 Kontrolės komiteto posėdžių – 10.
 Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžių – 12.
 Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžių – 13.
 Verslo, ekonomikos ir finansų komiteto posėdžių – 12.
 Vietinio ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdžių – 12. 
 Tarybos kolegijos posėdžių – 5. 
 Eismo saugumo komisijos posėdžių – 18.
 Prašymų pašalpai gauti nagrinėjimo komisijos posėdžių – 5.
 Antikorupcijos komisijos posėdžių– 5.
 Etikos komisijos posėdžių – 4.
 Miestų tvarkymo komisijos posėdis – 1.
 Peticijų komisijos posėdžių – 2.
 Investicijų priežiūros komisijos posėdžių– 4.



Dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ užregistruota ir nuskenuota:

 Sutarčių – 1218.
Atliekant valstybinę (perduotą savivaldybei) valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo 
kontrolės funkciją, patikrintos:
 Įmonės ir įstaigos – 2.
 Laikraščių numeriai – 2.
 Skirtingos radijo laidos – 4, iš viso patikrinta to paties pavadinimo laidų apie – 100.
 Neperiodinės spaudos leidinys – 1.
 Apie 500 reklamos ir viešųjų užrašų, suderinta apie 100 reklamos tekstų. 
 Atliekant savarankiškąsias savivaldybės funkcijas, tvarkyta Administracijos rengiamų 
dokumentų, Administracijos interneto tinklalapyje skelbiamų tekstų kalba, derinti jų projektai.
Priimamajame per 2020 m. buvo gauta ir išsiųsta:
 Iš viso dokumentų – 22461.
 Mero – 3246.

TEISĖS IR 
ADMINISTRAVIMO 

SKYRIUS



Teisinė pagalba bei atstovavimas teismuose

 Suteikta pirminės teisinės pagalbos konsultacijų – 346.
 Surašytų prašymų suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą – 174.
 Surašytų prašymų suteikti privalomąją mediaciją – 82. 

Atstovauta Savivaldybės ir Administracijos interesams visų instancijų Lietuvos Respublikos 
teismuose, ruošti procesiniai dokumentai.

Viešieji ryšiai

 Savivaldybės interneto svetainėje www.telsiai.lt parengta ir išplatinta:
 Per 1 000 pranešimų iš kurių apie 400 susiję su COVID-19 virusu. 
Parengta:
 Per 100 pranešimų  rajono ir nacionalinėms visuomenės informavimo priemonėms. 
Raštu atsakyta:
 Daugiau kaip 50 žurnalistų klausimų apie Administracijos veiklą. 
Administruota Savivaldybės paskyra socialiniame tinkle „Facebook“ ir parengti:
 973 pranešimai, iš kurių beveik 400 susiję su COVID-19 virusu.
 Kiekvieną mėnesį atsakyta į maždaug 18 gyventojų klausimų.
 Ruošti sveikinimai, padėkos, apdovanojimai Telšių rajono juridiniams ir fiziniams asmenims.
 Atstovauta Administracijai įvairių seniūnijų renginiuose.

TEISĖS IR 
ADMINISTRAVIMO 

SKYRIUS



Civilinė metrikacija

Gimimų – 360;      iš jų gimė užsienyje –52.

Pripažinta tėvysčių – 119.

Mirčių  – 675;     iš jų mirė užsienyje – 17.

Santuokų – 217.

Santuokos nutraukimų – 109;      iš jų užsienyje – 3.

Vardo ir / ar pavardės pakeitimų – 24.

Telšių rajone užregistruota:



Per metus biudžetas didėjo 7505,7 tūkst. eurų.
Pajamų surinkta mažiau 869,0 tūkst. eurų, negu planuota Rodiklių įstatyme.
Programų – 7.
Asignavimų valdytojų  – 58. 
Atskirų lėšų šaltinių– 84. 
Valstybės funkcijų  –  53.  
Programų priemonių – 369.
Biudžeto pakeitimų – 8.
Priimta ir patikrinta įstaigų programų sąmatų biudžeto planui sudaryti – 2231.
Savivaldybės skolos (be paskolų) sumažėjimas – 638,3 tūkst. eurų.
Savivaldybei suteikta paskolų  2020 metais – 2.
Savivaldybė paėmusi ir negrąžinusi paskolų (paskolų skaičius) – 10.
Atlikta mokėjimo pavedimų asignavimų valdytojams – 8329.
Pateiktos ataskaitos ministerijoms ir kitoms institucijoms – 158.

Priimta ir patikrinta savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus  
subjektų finansinių ataskaitų rinkinių – 213.

FINANSŲ SKYRIUS
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Patvirtintas 2020 metų Telšių rajono savivaldybės biudžetas –  49417,6 tūkst. 
eurų. 



Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimas:

Administruojamų valstybinės žemės sklypų skaičius – 5455. 
Administruojamų valstybinės žemės sklypų plotas – 6214,78 ha.
Sklypų verčių suma - 31.510.969,00 Eur.
Žemės nuomos mokesčio mokėtojų skaičius – 9346.
Priskaičiuota valstybinės žemės nuomos mokesčio – 215000,00 Eur.
Gyventojų, kuriems suteikta mokesčio lengvata, skaičius – 4977.
Juridinių asmenų, kuriems suteikta mokesčio lengvata, skaičius (trp jų daugiabučių namų 
savininkų ir garažų statybos eksploatavimo bendrijų skaičius)  –  193.
Suteiktų žemės nuomos mokesčio lengvatų suma  – 67200,00 Eur.
Išsiųsta skolos priminimų  – 853.
Surinkta valstybinės žemės nuomos mokesčio  – 217600,00 Eur.
Išieškota skolų dalis nuo metinių pajamų  – 12 proc.
Nepriemoka 2020-12-31 – 40200,00 Eur.
Išduota pažymų Socialinių paslaugų ir rūpybos skyriui apie gyventojams nuomojamą 
(suteiktą naudotis) valstybinę žemę  – 1034.

Projekto „Dalyvaujamojo biudžeto taikymas Baltijos jūros regione 
(„Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region”)“ 
įgyvendinimas – Gyventojų iniciatyvos:

Gyventojų pateiktų projektų idėjų skaičius  – 8.
Tinkamų įgyvendinti projektų idėjų skaičius – 5.
Balsavusių gyventojų skaičius – 2207.
Balsavusių gyventojų dalis nuo visų balsavimo teisę  turinčių gyventojų  –5,7 %
Daugiausiai gyventojų balsų (938) surinkęs projektas „Anulėnų tvenkinio paplūdimio su poilsiaviete įrengimas“.

FINANSŲ SKYRIUS



BUHALTERINĖS 
APSKAITOS SKYRIUS

Telšių rajono savivaldybės administracija kartu su seniūnijomis 2020 
m. gavo 40,8 mln. Eur. lėšų.

Iš savivaldybės biudžeto gautos lėšos sudaro 35,6 %.

16

2020 metais buvo finansuojamos:

 7 programos.
 35 finansavimo šaltiniai.
 537 išlaidų sąmatos.
 29 europiniai projektai.

 Išmokėtos 26 rūšių pašalpos.

 Vykdytas 63 socialinių būstų renovacijos paskolų dengimas.

 Metų pabaigoje ilgalaikio turto vienetų  – 6947.

 Per 2020 metus gauta dėl apmokėjimo 9650 vnt. sąskaitų faktūrų ir kitų 
dokumentų.



Skyriui priklausančių 47 biudžetinių įstaigų 2020 metų pajamos ir gautos 
lėšos

 Savivaldybės  biudžeto asignavimai  – 10393694 Eur.
 Specialioji  dotacija ugdymo reikmėms finansuoti –  1809757 Eur.
 Specialioji dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti –  1809757 Eur.
 Įstaigų pajamos  –  957841 Eur.
 Iš įvairių  paramos teikėjų ir kt. –  34852  Eur.
 Iš Europos Sąjungos paramos fondų – 333245 Eur.
 

CENTRALIZUOTAS 
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 

BUHALTERINĖS 
APSKAITOS SKYRIUS

24
 2020 m. paruošti biudžetinių įstaigų metiniai finansinės atskaitomybės  ataskaitų rinkiniai – 47.
 Paruošti  biudžetinių įstaigų metiniai biudžeto vykdymo atskaitų rinkiniai – 47.
 Paruošti biudžetinių įstaigų tarpiniai finansinių ataskaitų rinkiniai ir Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai – 47.
 Paruošti dokumentų įstaigų vykdomų programų sąmatoms pakeisti – 280.
 Darbo užmokesčio pažymų  – 142.                      
 Raštų antstolių kontoroms – 5.
 Pranešimų ,,Sodrai“ – 3189.



Veiklos sritys, tikslai ir rezultatai
Vidau audito atlikimas:
 Atlikti veiklos plane numatyti vidaus auditai – 4.
 Parengtos vidaus audito ataskaitos – 4.
 Pateiktos rekomendacijos dėl audituotos veiklos gerinimo – 9.

Kitų veiklos funkcijų vykdymas:
 Metinių ir strateginių planų bei su jais susijusių dokumentų rengimas.
 Metinės veiklos ataskaitos ir jos priedų rengimas.
 Užduočių vykdymas, klausimynų rengimas, konsultavimas.
 Darbo dokumentų rengimas, peržiūra.

Poauditinė veikla ir jos rezultatų vertinimas:
 Prevencinis darbas su audituota aplinka.
 Poauditinės veiklos rezultatų apibendrinimas, pažymų rengimas.

CENTRALIZUOTAS VIDAUS 
AUDITO SKYRIUS
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Vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo rezultatai
 Įgyvendintų rekomendacijų skaičius (su ankstesniais metais pateiktomis 
rekomendacijomis) – 13.
 Neįgyvendintų rekomendacijų skaičius, kurių įgyvendinimo terminas tęsiasi – 7. 



Projektinė veikla 
2020 metais parengta:    
 13 investicinių projektų.
 1 Telšių miesto gatvių apšvietimo tinklų inventorizacija.
 4 projektiniai pasiūlymai pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programą.
 9 projektų paraiškos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 
programą.

2020 metais  įgyvendinta 11 projektų:
 6 projektai pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 
programą.
 2 projektai pagal 2014–2020 m. Kaimo plėtros programą.
 1 projektas pagal Kaimo plėtros 2014–2020 m. LEADER programą.
 1 projektas pagal Aplinkos apsaugos rėmimo programą.
 1 tarptautinis projektas pagal 2014–2020 m. Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną 
programą.
 2020 metais įsisavinta paramos apie 2,8 mln. Eur.
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Vykdomi ir įgyvendinami 29 projektai, iš jų:
 25 – Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir 4 – tarptautiniai projektai.
 24 projektai pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

STRATEGINIO PLANAVIMO 
IR INVESTICIJŲ SKYRIUS



STRATEGINIO PLANAVIMO 
IR INVESTICIJŲ SKYRIUS

 1 projektas pagal 2014–2020 m. kaimo plėtros programą.
 1 projektas pagal 2014–2020 m. Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą.
 2 projektai pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvija–Lietuva programą.
 1 projektas pagal 2014–2020 m. INTERREG Baltijos jūros regiono programą.

Bendra projektų vertė – apie 36,4 mln. Eur, iš jų apie 29,3 mln. Eur – paramos 
lėšos.

12 Ekspertų komisijos posėdžių. 
 106 projektams įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto skirta 677,7 tūkst. Eur, panaudota 
650,5 tūkst. Eur.
Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programa
 Suteikta parama 74 verslininkams ir ūkininkams.
 Panaudotos programos lėšos – 63,09 tūkst. Eur.
Strateginis planavimas 
 Koordinuotas Telšių rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginio plėtros plano rengimas.
 Parengta 13 strateginio planavimo dokumentų, 14 įgyvendinimo ataskaitų.

Koordinuotas bendruomenių parengtų projektų dalinis finansavimas
  3 projektai. Bendra projektų vertė – 15,1 tūkst. Eur. Iš savivaldybės biudžeto projektams skirta 4,4 tūkst. Eur, iš fondų 
– 10,2 tūkst. Eur, kiti finansavimo šaltiniai – 0,5 tūkst. Eur.
Prisidėjimas prie bendruomenių įgyvendinamų projektų pagal Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014–2020 metų 
strategiją.
 4 projektai. Iš savivaldybės biudžeto skirta 37,6 tūkst. Eur. 
Koordinuota priemonė „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.
 31 projektas. Įsisavinta 29,2 tūkst. Eur iš Valstybės biudžeto lėšų.



STRATEGINIO PLANAVIMO 
IR INVESTICIJŲ SKYRIUS

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. T1-41

Įvykdyta pagal planą
Iš dalies įvykdyta  
Neįvykdyta  

13 % 

85 % 

2 % 

2020–2022 m. Strateginio veiklos plano programų priemonių įvykdymas 
2020 m. (proc.)

SVP programų įgyvendinimas 2020 metais
Programos 

kodas 
Programos 

pavadinimas 
2020 m. 

patvirtinti 
asignavimai 
(tūkst. Eur) 
 

2020 m. 
patikslinti 

asignavimai 
(tūkst. Eur) 

2020 m. 
panaudoti 

asignavimai 
(tūkst. Eur) 

2020 m. 
panaudota 

lėšų, 
lyginant su 
SVP (proc.)  
 

01 Savivaldybės valdymo 
programa 8782,2 9685,5 9194,4 94,9 

02 Saugios aplinkos 
užtikrinimo programa 5932,3 11220,5 9126,2 81,3 

03 Sveikatos priežiūros 
programa 1788,1 1976,6 1793,8 90,8 

04 Išsilavinusios 
bendruomenės 
ugdymo(-si)  programa 21595,5 22064,5 21673,1 98,2 

05 Ekonomikos ir verslo 
skatinimo  programa 1730,9 1363,8 1098,5 80,5 

06 Kultūros ir sporto 
politikos programa 5766,3 5679,1 5452,7 96,0 

07 Socialinės paramos 
įgyvendinimo 
programa 18611,6 19791,7 19096,6 96,5 

 Iš viso: 64206,9 71781,7 67435,3 93,9 
 



Konsultacijos

 Socialiniai būstai ir parama būstui įsigyti – apie 1010 
klausimų.
 Turto valdymo ir naudojimo klausimų – apie 756.

Turto valdymas

 Parduota nenaudojamo nekilnojamojo turto – 13 
vnt.  ir gauta 73.3 tūkst. Eur.
 Parduota kilnojamojo turto – 3 vnt. ir gauta 4.3 
tūkst. Eur.
 Turto įregistravimas VĮ Registrų centre – 401 vnt.
 Suteikta panauda visuomenės veiklai vykdyti – 7 
vnt. (bendruomenėms).
 Parengti 66 Tarybos sprendimų projektai turto 
klausimais.

 

  Išduota licencijų – 39.             

Socialiniai būstai ir parama būstui 
įsigyti

 Suteikta socialinių būstų – 55.
 Nupirkta socialinių būstų – 7.
 Išduota ir aktyvuota pažymų jaunoms 
šeimoms pasinaudoti parama – 21 .
    

Socialiniai būstai ir parama būstui įsigyti

    Verslas

EKONOMIKOS IR TURTO 
VALDYMO SKYRIUS
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Valstybės reglamentų funkcijų vykdymas
 Statybą leidžiančių dokumentų tikrinimas – 523.
 Suderinta 18 projektinių pasiūlymų rengimo užduočių, paviešinta 16 projektinių pasiūlymų.
 Išduotas 51 prašymas išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus techniniam projektui rengti.
 Savivaldybės erdvinių duomenų pildymas ir administravimas.

Teritorijų planavimas

 Parengti sprendimų projektai Tarybai dėl specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo ir 
tvirtinimo – 5.
 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo 
proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) patvirtinti 4 teritorijų 
planavimo dokumentai.
 Išnagrinėti ir įkelti prašymai / dokumentai į Žemėtvarkos planavimo dokumentų 
rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS) – 126 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektams rengti.
 Parengti 126 administracijos direktoriaus įsakymai dėl žemės sklypų formavimo ir 
pertvarkymo projektų rengimo.
 Parengti 73 Administracijos direktoriaus įsakymai dėl projektų patvirtinimo.
 Parengti 131 reikalavimai žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti 
(ŽPDRIS).
 Parengtos 7 sąlygos kaimo plėtros žemėtvarkos projektams rengti (ŽPDRIS).
 Pakeista pagrindinė žemės naudojimo paskirtis 32 žemės sklypams.

ARCHITEKTŪROS 
SKYRIUS 

3

Miesto vizualinio įvaizdžio kokybės gerinimas
 Suderinti 102 reklamos projektai.



Per metus biudžetas didėjo 7505,7 tūkst. eurų.
Pajamų surinkta mažiau 869,0 tūkst. eurų, negu planuota Rodiklių įstatyme.
Programų – 7.
Asignavimų valdytojų  – 58. 
Atskirų lėšų šaltinių– 84. 
Valstybės funkcijų  –  53.  
Programų priemonių – 369.
Biudžeto pakeitimų – 8.
Priimta ir patikrinta įstaigų programų sąmatų biudžeto planui sudaryti – 2231.
Savivaldybės skolos (be paskolų) sumažėjimas – 638,3 tūkst. eurų.
Savivaldybei suteikta paskolų  2020 metais – 2.
Savivaldybė paėmusi ir negrąžinusi paskolų (paskolų skaičius) – 10.
Atlikta mokėjimo pavedimų asignavimų valdytojams – 8329.
Pateiktos ataskaitos ministerijoms ir kitoms institucijoms – 158.

Priimta ir patikrinta savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus  
subjektų finansinių ataskaitų rinkinių – 213.
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 Aliktas Telšių miesto Plungės gatvės, kuri 
sutampa su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 
4603 Telšiai–Alsėdžiai–Barstyčiai–Skuodas, dviračių 
tako remontas (1,9 km).
 Užbaigtas Viešvėnų kultūros centro kapitalinis 
remontas (ES, SB lėšos).

STATYBOS IR 
URBANISTIKOS SKYRIUS

Švietimo įstaigų infrastruktūra:
 Visose Telšių miesto švietimo įstaigose įrengta apsauginė signalizacija (SB lėšos).
 ,,Džiugo“ gimnazijoje suremontuotos patalpos pritaikant STEAM laboratorijai (ES, SB lėšos).
 Suremontuotos darželių 4 grupės ir 8 sanitariniai mazgai (SB lėšos).
 2 mokyklose suremontuoti 4 kabinetai.
 Sutvarkytos Ubiškės mokyklos 3 a. patalpos jas pritaikant stacionarios stovyklos veiklai.
 Suremontuota Nevarėnų mokyklos krepšinio aikštelė (SB lėšos).
 Prisidėta (50 % reikalingų lėšų) prie 5 daugiabučių namų kiemų infrastruktūros sutvarkymo.
 Prižiūrimų viešųjų erdvių plotas Telšių rajone 355 ha.
 Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė prie Varnių senųjų kapinių (SB lėšos).
 Įgyvendinta 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programa. 
 Suremontuota asfalto dangos duobių – 3580 m .

Užbaigti šių gatvių rekonstravimo ir 
kapitalinio remonto darbai: 
 Pramonės g. (1,7 km).
 Šviesos g. (0,42 km).
 Sukilėlių g. (0,47 km).
 Tryškių g. (0,92 km).
 Mokyklos g. Buožėnų k. (0,264 km).
 Žemaitės g.  Luokės mstl. (0,623 km). 

Išasfaltuotos žvyruotos gatvės:
 Kuršėnų g. (0,55 km).
 Šauklių g, Gintalų k. (0,31 km).
 Mildagės g., Rūdupių k. (1,64 km).
 Išasfaltuota gatvės atkarpa sodų bendrijoje  
Ramunės sodų oji-1-Ramunės sodų 2-oji (0,2 km). 

2020 m. įrengtos 3 dviračių takų atkarpos: 
 Tryškių g. (0,58 km).
 Pramonės g. (1,28 km).
 Palei Masčio ežerą nuo muziejaus „Alka“ iki 
Parko g. (1,26 km).Tęsiama Respublikos g. rekonstrukcija.

 Pradėti vykdyti kapitalinio remonto darbai Telšių miesto 
S. Nėries, J. Janonio, Alyvų, Degaičių gatvėse ir Moteraičio 
gatvėje Pavandenės mstl. 
 Atnaujinta asfalto danga Ubiškės mstl. Levenčių gatvės 
atkarpoje.
 2020 m. įrengta  128 vnt. šviestuvų, nutiesta 4,573 km 
apšvietimo tinklų.
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APLINKOS IR CIVILINĖS 
SAUGOS POSKYRIS

 Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo metu įdarbinti  asmenys – 36.
 Leidimai ir aktai medžių ir krūmų kirtimo ir šalinimo darbams vykdyti – 136. 

 Įgyvendintas projektas „Privačių namų prijungimas prie nuotekų 
infrastruktūros Telšių aglomeracijoje“. Prie nuotekų infrastruktūros 
prijungti  būstai – 78.
 Lydekaitėmis įžuvintas Tausalo ežeras – 500 vnt.
 Įrengtos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės – 2 (Varniuose ir Tryškiuose).
 Pašalinta avarinės būklės medžių – 57.
 Išvalyta Masčio ežero pakrantė pašalinant perteklinius vandens augalus – 4,7 km.
 Nupirkta 250 komplektų pakuočių atliekų surinkimo konteinerių individualioms 
valdoms.
 Skirtas finansavimas 4 pareiškėjams medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos 
prevencinėms priemonėms vykdyti.
 Patikrinta ir suderinta paraiškų geriamojo vandens gręžiniams projektuoti – 15.

 

Aplinka

Civilinė sauga

3 Sutvarkyta: 
 258 t bešeimininkių atliekų.
 91 kg pavojingų atliekų. Dėl COVID-19 pandemijos organizuoti 

9 Telšių rajono savivaldybės 
ekstremalių situacijų komisijos ir 34 
Telšių rajono savivaldybės ekstremalių 
situacijų operacijų centro posėdžiai.

Organizuota 11 kolektyvinės apsaugos statinių patikrinimų.
Vykdyti 6 civilinės saugos mokymai.

COVID-19



VIEŠOSIOS TVARKOS 
UŽTIKRINIMO SKYRIUS

5

Administracinių pažeidimų – 289.
Pažeidimų užfiksuotų vaizdo stebėjimo kameromis – 210.
Neeksploatuojamų automobilių viešojo naudojimo vietose – 47 .
Skirta baudų – 5079 Eur.
Įregistruota protokolų dėl komunalinių atliekų tvarkymo – 24.

Fiksuota 

Surašyti 8 ANK protokolai dėl karantino sąlygų nesilaikymo.
dėl saviizoliacijos taisyklių laikymosi patikrinta per 3000 asmenų. 
Įspėta žodžiu  per 900 asmenų.

Siekiant užtikrinti COVID-19 ligos plitimo prevenciją daug dėmesio skirta karantino režimo priemonių laikymosi 
kontrolei. 
Patruliuojama viešosiose erdvėse su policijos pareigūnais bei šauliais, tikrinamos kitos galimos asmenų susibūrimo 
vietos, viešasis transportas, taip pat tikrinami prekybos centrai, lauko prekybos vietos ir turgavietės, įmonės, 
teikiančios individualias paslaugas, grožio salonai, kirpyklos, viešojo maitinimo įstaigos, galimos pasilinksminimo 
vietos, turizmo sodybos, pirtys.

COVID-19



ŠVIETIMO IR SPORTO 
SKYRIUS

Įstaigos

Ikimokyklinio ugdymo –7.
Bendrojo ugdymo – 19.
Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 
papildančių – 5.
Švietimo pagalbos – 1.
Sporto įstaigų ir organizacijų – 41.

Projektai
 Vasaros stovyklų ir neformaliojo vaikų švietimo – 114,1 tūkst. Eur, 48 projektai, 1848 
mokiniai.
 Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi – 3,6 tūkst. Eur, 6 programos.
 Vaikų socializacija. Prevencinės programos – 20,0 tūkst. Eur,  19 projektų.
 „Kokybės krepšelis“ – 203,8 tūkst. Eur, iš jų savivaldybės biudžeto – 29,6 tūkst. Eur., 
5 įstaigos.
 „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ veikla „STEAM 
atviros prieigos centrų kūrimas“– 146,2 tūkst. Eur, iš jų savivaldybės biudžeto – 106,2 tūkst. 
Eur. 
 „Švietimo paslaugų kokybės gerinimas Telšių rajono savivaldybėje“ – 8,0 tūkst. Eur.
 Sportinės veiklos – 375,1 tūkst. Eur, 37 projektai.

Veiklos
 Mokykloms aprūpinti informacinėmis 
technologijomis, baldais ir priemonėmis – 129,4 
tūkst. Eur.
 Ikimokyklinio ugdymo plėtra – 3 
ikimokyklinio ugdymo grupės, 45 vaikai.
 Mokyklų pažangos skatinimas – 25,0 tūkst. 
Eur, 10 gimnazijų ir progimnazijų.
 Švietimo pagalbos stiprinimas – 4,5 etato 
švietimo pagalbos specialistų.
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JAUNIMO 
KOORDINATORIUS

Darbuotojų - 1

Jaunimo politikai įgyvendinti Telšių rajone 2020 m. - 62 700.00 Eur.

Atvirajam darbui su jaunimu užtikrinti - 27 500.00 Eur.

Mobiliam darbui su jaunimu ir Varnių atvirajai erdvei  - 27 200.00 Eur.

Jaunimo iniciatyvų projektams - 8000 Eur, panaudota - 2100 Eur.

1

SKIRTA :

Iš viso Telšių rajono savivaldybės finansuotose projektų veiklose dalyvavo - 
4104 jaunuoliai nuo 14 m. iki 29 m.



KULTŪROS IR TURIZMO 
SKYRIUS

Atnaujinti: 
 Viešvėnų kultūros centro salė. 
 Kaunatavos kultūros namų salė.

Kultūros projektai
 Bendruomenei aktualūs ir iniciatyvos renginiai – 121.
 Išduoti leidimai organizuoti renginius –77.

Kultūrinis bendradarbiavimas:
 Telšių rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos 
posėdžiai – 7.
 Asmenų, kuriems suteiktas Telšių miesto garbės 
piliečio vardas – 3.
 Įteiktos VDA Telšių fakulteto studentams premijos –3.

Kultūros vertybių ir paveldo objektų priežiūra, apskaita ir 
sklaida
 Tinkamai privalomai ir prevenciškai stebėti kultūros paveldo objektai – 91.
 Sakralinių kultūros paveldo vertybių dalinis finansavimas – 8.
 Atlikti konservavimo, restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo, pritaikymo 
darbai – 2  (Telšių ješibotas, Vembūtų piliakalnis su gyvenviete).
 Pateikta paraiškų, tvarkybos ir pritaikymo darbams finansuoti– 2 (dėl Paplienijos 
piliakalnio su gyvenviete piliakalnio, vad. Plinija, pritaikymo lankyti, Vyskupo Motiejaus Valančiaus 
namo vidaus remonto darbų).
 Konferencijos, leidyba, projektai, kultūros paveldo sklaidos renginiai (EPD) – 8.
 

4

Kultūros paslaugų užtikrinimas 
kultūros įstaigose:
 Kultūros įstaigų tinklo pertvarka – 1.
 Įsteigtos  biudžetinės įstaigos –2.
 Renginių / projektų skaičius – 375.
 Lankytojų / dalyvių / skaitytojų / žiūrovų 
apsilankymų skaičius – 382 000.



KULTŪROS IR TURIZMO 
SKYRIUS

Tęstiniai Žemaitijos vardo paminėjimo 800 metų 
jubiliejaus Telšių rajone programos projektai:
 Atminimo ženklo  „Už nuopelnus Žemaitijai“  apdovanojimai, II etapas.
 Žemaičių kongreso pagrindinė I sesija „Žemaičių kalba ir istorija“ Telšiuose (pagrindiniai 
partneriai: LR Seimo Laikinoji žemaičių grupė, Žemaičių kultūros draugija).

Turizmas:
 Įsteigta Telšių rajono turizmo taryba.
 Projektai,  gerinantys turizmo sąlygas – 2.
 Dalyvauta tarptautinėse  turizmo ir laisvalaikio parodose – 2.
 Dalyvauta iniciatyvų konkurse – ,,Regionai: atradimų žemėlapiai“. Aprašyti trys Telšių 
rajono renginiai-iniciatyvos. Tarp geriausių regionų iniciatyvų pripažinta ,,Baltosios 
užuolaidėlės“.
 Parengtas Meno ženklų įrengimo Telšių rajone tvarkos aprašas.



SAVIVALDYBĖS GYDYTOJA 

SVEIKATOS APSAUGA
 2020 metais savivaldybės teritorijoje pirmines asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas teikė Telšių, Varnių bei Luokės pirminės sveikatos priežiūros centrai, kurių 
steigėjas (savininkas) – savivaldybė. Paslaugas teikė ir 7 įstaigos, kurių steigėjai – 
privatūs juridiniai ar fiziniai asmenys: UAB „Telšių sveikata“, UAB „Telšių šeimos klinika“, 
UAB Telšių šeimos sveikatos centras, L. M. Šilgalienės įmonė „Sveikata“, A. Kojelės bei I. 
Miškinienės individualios įmonės. UAB „Žemaitijos psichikos sveikatos centras“ teikė 
psichikos sveikatos priežiūros paslaugas.

  Rajone antrinio lygio asmens 
sveikatos priežiūros stacionarines 
paslaugas teikė VšĮ Regioninė Telšių 
ligoninė. Joje funkcionavo 173 stacionarinės 
lovos. VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje 
dirbo 485 darbuotojai.

 Buvo tęsiamas finansinis prisidėjimas prie 
branduolinio magnetinio rezonanso aparato įsigijimo 
VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje. 2020 metais iš 
savivaldybės biudžeto lėšų skirta 16,7 tūkst. Eur.   

1

Dėl COVID-19 įtakos nuo 2020 m. lapkričio 13 d. formuojamas atskiras COVID-19 padalinys su 25 lovomis.  
COVID-19 padalinyje įdarbinti: 4 gydytojai, 14 slaugytojų, 6 slaugytojos padėjėjos, 3 pagalbiniai darbuotojai ir 3 
valytojos.

COVID-19



SAVIVALDYBĖS GYDYTOJA 

 Savivaldybė 2020 metais priemonei „Palankių sąlygų sudarymas jauniems 
specialistams atvykti dirbti į rajono sveikatos priežiūros įstaigas“ įgyvendinti skyrė – 26 
tūkst. Eur. 
 2020 metais pasirašyta 1 nauja sutartis su būsimais jaunaisiais specialistais. 

 Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės 
įgyvendintos vykdant 30 sveikatinimo projektų. Šiai priemonei buvo skirta 33,2 tūkst. Eur. 

 2020 metais BĮ Telšių rajono visuomenės sveikatos biuras įgyvendino projektą 
„Sveikatos netolygumų mažinimas Telšių rajone, vykdant traumų ir nelaimingų atsitikimų 
profilaktiką“, projektui skirta 45,9 tūkst. Eur.

 Įkurtas Telšių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. 
 Paskelbus ekstremalią situaciją dėl COVID-19 ligos, įkurtas mobilus COVID-19 tyrymų 
punktas. Punkto darbo procesą administruoja, mėginių paėmimą ir jų pristatymą laboratorijoms 
organizuoja  VšĮ Telšių pirminės sveikatos priežiūros centras.
 Ekstremaliosios situacijos šalyje laikotarpiu BĮ Telšių rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro darbuotojai dalyvavo mobilaus punkto patikros veikloje, tikrino, kaip laikomasi 
saviizoliacijos reikalavimų, padėjo NVSC Telšių departamentui tirti galimus užsikrėtimų COVID-19 
ligos atvejus.

SVEIKATOS APSAUGA

COVID-19



TARPINSTITUCINIO 
BENDRADARBIAVIMO 

KOORDINATORIUS Šviečiamoji veikla

 Pasitarimas-diskusija „Nepilnamečių žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevencija 
Telšių rajone“ ir „Dėl gautos informacijos apie nepilnamečio padarytą administracinio 
nusižengimo, nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką nagrinėjimo 
tvarkos“ parengimo.

 Dalintasi gerąja patirtimi su kitų savivaldybių vaiko gerovės komisijų nariais, 
organizuoti du pasitarimai - diskusijos su Telšių rajono mokyklų vaiko gerovės komisijos 
atstovais ir socialiniais pedagogais.

1

Organizuoti tarpinstituciniai pasitarimai –3.
Organizuota Vaiko gerovės komisijos posėdžių – 8.
Skirta vaiko minimalios priežiūros, koordinuotai teikiamų paslaugų – 18.
Konsultacijos juridiniams ir fiziniams asmenims –30.



Socialinės paslaugos

 Nemokamo maitinimo Carito valgykloje 
gavėjų skaičius – 83.
 Bendrųjų socialinių paslaugų – 4654.
 Psichologinės ir intensyvios krizių įveikos 
pagalba – 188.
Socialinės priežiūros paslaugų – 1122, iš jų: 
 Socialinių problemų turinčiose šeimose 
– 587. 
 Pagalbos į namus – 198.
 Nakvynės namuose – 52.
 Savarankiško gyvenimo namuose – 35.
 Socialinės globos – 348.
 Globojami 146 tėvų globos netekę vaikai.
 Laikinuose šeimos namuose paslaugos 
suteiktos 14 šeimų, kuriose auga 28 vaikai.

Išmokų vaikams skaičius – 10386.
Pašalpų gavėjų skaičius – 1807, iš jų:
 Socialinių pašalpų – 941 asmuo.
 Vienkartinių laidojimo – 685. 
 Pašalpų išimties tvarka – 181.  
 Mokinių nemokamo maitinimo ir 
aprūpinimo mokinio reikmenimis – 1401.
 Kompensacijų – 5461.

SOCIALINĖS PARAMOS IR 
RŪPYBOS SKYRIUS

Darbuotojų - 37

Suteikta piniginės ir 
nepiniginės paramos bei 
kompensacijų

37



SOCIALINĖS PARAMOS IR 
RŪPYBOS SKYRIUS

Kita parama

 Pritaikytas būstas 13 neįgaliųjų.
 Parengtas ir patvirtintas globos pinigų 
mokėjimo senyvo amžiaus ir neįgaliems 
asmenims aprašas. 
 Atlikti 77 vertinimai ir pateiktos išvados 
„Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir 
priimti kasdienius sprendimus“.
 Suorganizuoti 6 neveiksnių asmenų 
būklės peržiūrėjimo komisijos posėdžiai, 
peržiūrėtas 51 asmens sveikatos būklės pokytis 
per vienerius metus.

Programos ir projektai
 
 Įgyvendinta Dienos centrų veiklos plėtros 
programa – 14 vaikų dienos centrų, iš jų 12 NVO.
 Kompleksinių paslaugų šeimai projekte dalyvavo 
1267 asmenys.
 7 NVO įgyvendino socialinės reabilitacijos 
neįgaliesiems projektus, kurių veiklose dalyvavo 365 
neįgalieji, suteikta pagalba 10 neįgaliųjų artimųjų.
 Įgyvendinta 12  socialinių projektų ir 3 projektai, 
skatinantys inovatyvumą, savanorystę ir kitas veiklas.
 Pradėtos teikti taksi paslaugos neįgaliesiems.
    



Per praėjusius kalendorinius metus priimtų pasėlių 
deklaravimo paraiškų skaičius – 3216

KAIMO PLĖTROS  SKYRIUS

5
Rajono melioracinėms sistemoms pagerinti darbų atlikta už 370.0 tūkst. Eur. 
Įgyvendintas konkursas „Metų ūkis 2019“. Dalyvavo konkurse  9  ūkiai, išrinkti ir apdovanoti 3 ūkiai. 

 Atlikta veiksmų su ūkiais – 2266.
 Atlikta veiksmų  su valdomis – 3900.
 Kaimo plėtros skyriuje įregistruota, pakeista registracijos duomenų ir išregistruota 
žemės ūkio technikos, išduota traktorių ir kitos žemės ūkio technikos apžiūros talonų  bei 
pranešimų apie parduotą kitą žemės ūkio techniką – 2884. 

Priimta paraiškų iš ūkininkų, kurie COVID-19 protrūkio metu susidūrė su ekonominiais sunkumais, išimtinei laikinai 
paramai gauti -  4504.

COVID-19



Ūkinė veikla
Kelių priežiūros darbai:
 Nugreideriuota kelių – 195 km.
 Pašalinti užaukštėję kelkraščiai – 5 km.
 Vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse užtaisyta 
asfalto duobių – 375 m .
Prižiūrėta/sutvarkyta:
 Degaičių ir Eigirdžių parkų bei skverų 5 m 
pernykščių lapų;
 Nupjauta žolė – 35 ha.
 Iškirsta pakelės krūmų – 6 km.
 Degaičių parke 10 ha plote pasodinta 15 medelių ir 
apie 100 gėlių.
 Dalis administracinio seniūnijos pastato;
 Degaičių seniūnijos kultūros namai, sudėti 4 nauji 
langai.
Nupirkta:
 LED gatvės šviestuvų, kurie bus panaudoti Degaičių 
kaimo ir Eigirdžių miestelio gatvių apšvietimui – 25 vnt.

DEGAIČIŲ SENIŪNIJA

Administracinė veikla
Išduota:
 Pažymų šeimos sudėties bei kitais klausimais – 52.
 Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą – 72. 
 Pažymų patalpų savininkams apie gyvenamojoje 
patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis – 37.
Parengta: 
 Įsakymų personalo klausimais – 15.
 Įsakymai veiklos organizavimo klausimais – 9.
 Įsakymų dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo 
bei naikinimo – 16.
 Viešųjų pirkimų paraiškų – 147.
Atlikta:
 Notarinių veiksmų – 11.
Gauta:
 Raštų – 175.
Išsiųsta:
 Raštų įvairioms organizacijoms – 116.

Kultūrinė veikla
Veikė:
 Du mėgėjų meno kolektyvai, kurių veikloje dalyvauja 23 dalyviai, surengė 4 koncertinius pasirodymus.  
 Dalyvauta  tarptautiniame festivalyje „Ant rubežiaus“,  kituose renginiuose bei šventėse.
Surengti:
 5 edukaciniai ir 4 etnokultūriniai renginiai, viena paroda, 4 pramoginės muzikos koncertai.
Vyko:
 Tradicinės seniūnijos šventės, akcijos, valstybinių ir atmintinų dienų paminėjimai.
 Iš viso buvo suorganizuoti 44 įvairaus pobūdžio renginiai ir veiklos. 

COVID-19
Priimtos paraiškos laikinajai valstybės pagalbai dėl COVID-19 už pienines karves ir galvijus – 121.
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GADŪNAVO SENIŪNIJA

Administracinė veikla
Išduota:
 Pažymų – 25.
 Leidimų laidoti – 29.
 Leidimų prekiauti viešosiose vietose – 13.
 Leidimų atlikti kasinėjimo darbus – 2.
 Gyvenamosios vietos deklaravimo pažymų – 84.
 Pažymų gyvenamųjų patalpų savininkams – 33.
Parengta:
  Įsakymų veiklos organizavimo klausimais – 5.
  Įsakymų personalo klausimais – 10.
 Siunčiamų raštų – 97.
Užregistruota:
 Gautų dokumentų – 229.

Ūkinė veikla
Kelių priežiūros darbai:
 Per keturis kartus nugreideriuota – 198,9 km kelių.
Vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse užtaisyta asfalto 
duobių –  195,5 m.
 Sutvarkyti užaukštėję kelkraščiai – 4,9 km.
 Dešimties kilometrų pakelių ruože pašalinti 
menkaverčiai medžiai ir krūmai.
 Paskleista ir suprofiliuota žvyro – 1012 m.
Prižiūrėta / sutvarkyta:
 Pastatų: buvusios Gedrimų mokyklos pastatas,  
Buožėnų kultūros namai, seniūnijos administracinis 
pastatas ir pirtis.
 Atliktas smulkus vidaus patalpų remontas 
seniūnijos administraciniame pastate.
 Išvalytas priešgaisrinis tvenkinys.
 Sruojos g. 18 namo, 3 m gylyje, 40 m atstumu, 
sujungti du lietaus nuotekų šuliniai ir nuvesta lietaus 
kanalizacija.
 Nusausinta 100 m užpelkėjusios pievos ir užpiltas 
žemėmis prie Sruojos g. 8 namo buvęs tvenkinys.
Nupirkta:
 Seniūnijos ūkio darbams atlikti naudotas traktorius 
su priekaba.
 Vejos pjovimo nulinio apsisukimo traktorius.

Kultūrinė veikla
 Veikė 1 meno mėgėjų kolektyvas, kurį lankė 
20 vaikų. 
 Per 2020 metus suorganizuotas 21 renginys 
(vasaros šventė „Pabūkime kartu“, padėkos 
vakaras „Už bendrystę“, paminėta tarptautinė 
pagyvenusių žmonių diena. Rugpjūčio mėnesį, 
įgyvendinant socializacijos projektą, vaikai buvo 
pakviesti į kūrybines dirbtuves „Pamatyk, patirk, 
išmok“ ir t. t.).
 Už kultūros namų salės nuomą surinkta – 
115,00 Eur. 

Priimtos ir į Ūkinių gyvūnų registrą suvestos 47 pieno 
gamintojų paraiškos valstybės pagalbai gauti dėl COVID-19 
viruso protrūkio susidariusių ekonominių sunkumų, 54 galvijų 
laikytojų, pardavusių rinkai galvijus ir  patyrusių nuostolių dėl 
COVID-19 ligos sukeltos situacijos, paraiškos valstybės 
pagalbai gauti. 
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Administracinė veikla
Išduota:
 Leidimų laidoti kapinėse – 45.
 Pažymų apie šeimos sudėtį ir kt. – 151.
 Pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją 
vietą – 68.
 Leidimų prekiauti – 36.
 Leidimų atlikti kasinėjimo darbus – 1.
Išsiųsta:
 Raštų – 178. 
Užpildyta:
 Viešųjų pirkimų paraiškų – 86.

Ūkinė veikla
Kelių priežiūros darbai:
 Kelių duobėms tvarkyti sunaudota žvyro – 750 m.
 3 kartus greideriuota žvyro ir grunto dangos kelių – 
259,33 km.
 Luokės miestelyje atnaujinta Ramiosios g. prastos 
būklės kelio žvyro danga.
 Tvarkomos asfalto dangos duobės Luokės 
miestelyje, Viekšnalių k., Baltininkų k.. (sunaudota asfalto – 
285,79 m  ).
 Atlikti vietinės reikšmės kelių su žvyro danga 
užaukštėjusių kelių pašalinimo darbai – 5,23 km.
 Viekšnalių, Baltininkų, Biržuvėnų, Luokės miestelio 
šaligatviai ir gatvės.
 Naujos vandens pralaidos kelyje 
Biržuvėnai–Baltininkai – 2.
Prižiūrėta:
 Visuomeninių viešųjų erdvių – 75 ha.
 Luokės miestelio ir Viekšnalių veikiančių kapinių 
teritorijos – 3,35 ha.
 Senosios žydų kapinės. 
Paruošta:
  Šildymo sezonui medienos – 201,65 m  .

Kultūrinė veikla
Meno kolektyvai: 
 Folklorinis ansamblis ,,Šatrija“ (20 narių);
 Mišrus vokalinis instrumentinis ansamblis 
,,Optmistai“ (6 nariai);
 Naujai susikūręs vokalinis instrumentinis 
kvartetas (4 nariai);
 Raganaičių klubas (6 nariai).
Organizavo:
 Valstybines šventes, tradicinius renginius 
(Luokės kraštiečių šventę ,,Sugrįžimai“, ,,Mykolioka 
juomarks“, Biržuvėnų dvaro sodyboje ,,Žolinė ir t.t.).
Nupirkta:
 Kelminis būgnas, klavišinis instrumentas 
,,Roland“;
  Įgarsinimo sistemos komplektas.

LUOKĖS SENIŪNIJA
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Ūkinė veikla
Kelių priežiūros darbai:
 6 kartus buvo greideriuoti žvyrkeliai, iš viso – 
228,644 km.
 Kelių dangai atstatyti nupirkta žvyro – 778 m.
 Sutvarkyta užaukštėjusių kelių kelkraščių – 5 km.
 Atliktas Nevarėnų seniūnijos asfalto dangos kelių 
duobių remontas – 319,6 m².
Prižiūrėjo:
 Kapinių – 4.
 Pirčių – 1.
 Mažųjų žvyro karjerų – 2.
 Žydų kapinaites.
 Nevarėnų, Mitkaičių, Nerimdaičių žaliuosius plotus.
Į biudžetą surinkta  266 Eur. 

Priimtos ir į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacinę sistemą suvestos 78 pieno gamintojų paraiškos 
dėl laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams, 81 galvijų laikytojo paraiška, 1 kiaulių ir 1 paukščių laikytojo, 
susiduriančio su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, paraiška dėl laikinosios valstybės pagalbos. 

Administracinė veikla
Išduota:
 Pažymų apie šeimos sudėtį ir ūkinę veiklą – 42.
 Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą 
gyvenamųjų patalpų savininkams – 85.
 Leidimų laidoti – 46.
 Leidimų prekybai, paslaugoms teikti – 17.
Parengta:
 Notarinių veiksmų – 3.
 Įsakymų veiklos organizavimo klausimais – 15.
 Įsakymų personalo klausimais – 18.
Užregistruota/išsiųsta:
 Gautų raštų – 226.
 Išsiųsta raštų susirašinėjimo klausimais – 191.
Užpildyta:
 Viešųjų pirkimų paraiškų – 102.

NEVARĖNŲ SENIŪNIJA
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Administracinė veikla
Išduota:
 Pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą – 89.
 Pažymų dėl gyvenamajame būste gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų – 53.
 Pažymų apie šeimos sudėtį – 43.
 Leidimų laidoti – 56.
 Leidimų prekiauti viešosiose vietose – 14.
 Leidimų atlikti kasinėjimo darbus – 2.

Ūkinė veikla
Kelių priežiūros darbai:
 Atlikta atnaujinimo (žvyravimo) ir kelių šlaitavimo darbų – apie 6 km.
Atlikta:
 Šienavimo darbai viešosiose erdvėse.
 Ryškėnų kaimo parke medžių genėjimo darbai, dalinis tvenkinio valymas, vasaros estrados suoliukų 
remontas.
Sutvarkė:
 Lieplaukės kaimo II visiškai uždarytose neveikiančiose kapinaitėse tvorelę.
 Lieplaukėje esančią koplytėlę.

RYŠKĖNŲ SENIŪNIJA
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Ūkinė veikla
Kelių priežiūros darbai:
 Atnaujino kaimų keliuose žvyro dangą.
 Atnaujino Levenčių kelio asfalto dangą.
 Pažvyruota Tryškių kapinių ir apie jas esanti teritorija.
 Tris kartus nugreideriuoti vietinės reikšmės keliai. 
 Sutvarkyti Tryškių miestelio Bokšto g., Dūseikių kaimo 
gatvėse užaukštėję kelkraščiai.
Prižiūrėjo:
 Kapines ir viešąsias erdves.
Sutvarkė / įrengė:
 Tryškių miestelio kapinėse segmentinę tvorą, naujus 
vartus,  automobilių stovėjimo aikštelę.
 Sukilėlių kapinėse pastatė naują kryžių, ant lauko 
akmens įrengė užrašą, informuojantį apie sukilėlių kapines. 
 Ubiškės kapinėse atnaujino dalį medinės tvoros.
 Tryškių miestelio centre naują skelbimų lentą.
 Įrengė apšvietimą Tryškių miestelio Žaliojoje gatvėje.
 Įrengė Dūseikių kaime autobusų stotelę.
Paruošė:
 Malkas seniūnijos pirčiai ir administraciniam pastatui 
šildyti.
 Pateikta:
 Viešųjų pirkimų paraiškų –  54.

Administracinė veikla
Išduota:
 Pažymų apie šeimos sudėtį – 105. 
 Pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją 
vietą – 100.
 Leidimų prekiauti – 63.
 Leidimų laidoti – 68.
Atlikta:
 Notarinių veiksmų – 23.TRYŠKŲ SENIŪNIJA

12 Laikinosios valstybės pagalbos pieno augintojams, 
susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 
viruso protrūkio, pateiktos 54 paraiškos už ūkinių gyvūnų 
registre registruotų pieninių veislių karvės valstybės 
pagalbai gauti.
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Administracinė veikla
Išduota:
 Pažymų apie gyventojų  šeimos sudėtį – 46.
 Pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą – 66.
Parengta:
 Upynos seniūnijos seniūno įsakymų dėl deklaravimo 
duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo – 6.
Informacinių siunčiamųjų dokumentų – 107.
 Seniūno įsakymų veiklos organizavimo klausimais – 1.
 Seniūno įsakymų personalo klausimais – 14.
Atlikta:
 Notarinių veiksmų – 4.

Kultūrinė veikla 
 Rengiami šokių vakarai Luokės Vytauto Kleivos gimnazijoje, Upynos skyriaus salėje.
 Organizuojamos šventės, minėjimai.
 Renovuotos Kaunatavos kultūros namų salės atidarymas.
 Suorganizuotas Naisių aktorių koncertas Upynoje.
Upynos seniūnijoje yra:
 Mišrus vokalinis kolektyvas – 12 narių.
 Kaunatavos mišrus vokalinis kolektyvas – 8 nariai.

Ūkinė veikla
Kelių priežiūros darbai:
 Prižiūrėjo žvyro dangos vietinių kelių – 83,53 km.
 Prižiūrėjo gruntinių kelių – 84,15 km.
 Prižiūrėjo asfaltuotų kelių – 8,6 km.
 Upynos  ir Kirklių kaimuose užlygintos asfalto 
dangoje esančios duobės.
Prižiūrėjo:
 Kapinių – 3.
 Senkapių – 14.
Paruošta:
 Malkų Upynos seniūnijai priklausančioms 
katilinėms – 80 m  .

UPYNOS SENIŪNIJA
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Ūkinė veikla
Kelių priežiūros darbai: 
 Nuprofiliuota kelių – 315,4 km kelių.
 Sutvarkyta kelkraščių – 5,8 km.
 Atvežta ir paskleista žvyro – 930,0 m .
 Užasfaltuota duobių – 506,84 m .
Sutvarkyta / atlikta:
 Varnių seniūnijos kultūros centro dalis pamatų, 
nuvestos vandens nuotekos – 15 m, išgrįsta aikštelė (5 m ), 
įrengtas kabinetas.
 Pavandenės pirties koridoriaus, persirengimo 
kambario, pirties, tualeto, tualeto kanalizacijos remontas. 
Pagaminta 18 suolų bei atlikta kitų smulkių pastatų 
priežiūros darbų.
 Poilsiavietės prie Lūksto ežero, vandens transporto 
priemonių nuleidimo vieta ir kitos prieigos: kertamos atžalos 
ir menkaverčiai krūmai, nupjauta 5,0 ha žolės, surinkta ir 
išvežta apie 50 m  šiukšlių.
Kultūrinė veikla 
Varnių seniūnijos kultūros centras organizavo:
 Minėjimus, organizuota tradicinė Varnių seniūnijos 
šventė „Varnių kermošius 2020“, parodytas 1 spektaklis, 
įvyko 5 koncertai bei 8 kitokio pobūdžio renginiai.

Administracinė veikla
Atlikta:
 Notarinių veiksmų – 92.
Išduota: 
 Pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją 
vietą – 153.
 Įvairių pažymų – 381.
 Leidimų laidoti kapinėse –102.
 Leidimų prekybai – 101.
 Leidimų kasimo darbams – 6.
Užpildyta:
 Viešųjų pirkimų paraiškų – 269.
Prižiūrėta: 
 Paveldo objektų – 42.
 Kapinių – 9.
 Žvyro ir smėlio karjerų – 2.
 Gatvių ir kelių –  276,538 km.
 Gatvių apšvietimo tinklų – 16,37 km.
 Pirčių – 2. 
 Seniūnijos administracinis pastatas.
 Kultūros centro pastatas.
 Pavandenės, Janapolės daugiafunkciniai centrai 
ir daugelis kitų įvairios paskirties objektų. 

VARNIŲ SENIŪNIJA

36

Priėmė iš ūkių valdytojų ir pateikė ŽŪIKVC 603 paraiškas dėl laikinosios valstybės pagalvos pieno 
gamintojams ir galvijų laikytojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 ligos 
protrūkio. 

3

3

2

2

COVID-19



Administracinė veikla
Išduota:
 Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą – 162.
 Pažymų apie gyventojų socialinę padėtį ir kt  – 49.
 Leidimų atlikti kasinėjimo darbus – 2.
 Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose – 2.
 Leidimų laidoti kapinėse – 29. 
Parengta:
 Informacinių siunčiamųjų dokumentų – 93. 
Užregistruota:
 Gautų dokumentų – 124.
 Įsakymų darbuotojams atlikti viešuosius darbus – 8.

Ūkinė veikla
Kelių priežiūros darbai:
 Prižiūri – 118,3 km kelių.
 Užlyginta  asfalto dangoje duobių – 282,06 m .
 Kelių žvyro danga nugreideriuota –229,2 km.
 Sutvarkyta kelkraščių – 4,95 km.
Prižiūrėta:
 Kapinaitės – 26 ir vienos kapinės Viešvėnų I kaime.
 Jomantų takas;
 Seniūnijos administracijos pastatas.
 Pirtis.

VIEŠVĖNŲ SENIŪNIJA
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Priimti 157 prašymai vienkartinėms ar periodinėms išmokoms gauti dėl COVID-19 pandemijos protrūkio. 
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Administracinė veikla
Išduota:
 Pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą – 66. 
 Pažymų apie šeimos sudėtį – 22.
 Leidimų laidoti – 37.
 Leidimų žemės kasimo darbams – 3.
 Leidimų prekybai – 9.
Atlikta:
 Notarinių veiksmų – 3. 
Išleista:
 Žarėnų seniūnijos seniūno įsakymų – 10.

Ūkinė veikla
Kelių priežiūros darbai:
 Prižiūrima kelių – 100,54 km.
 Duobių, užtaisytų asfaltbetoniu – 101,52 m . 

Prižiūrėta / sutvarkyta:
 Veikiančių kapinių – 3.
 Neveikiančių kapinių – 6.
 Koplytėlių – 5.
 Pilkapis – 1.
 Plinijos piliakalnis.
 Supjaustyta ir susandėliuota 130 m malkų 
seniūnijos administraciniam pastatui ir kultūros centro 
patalpoms šildyti.

Užpildyta:
 Viešųjų pirkimų paraiškų – 34.

ŽARĖNŲ SENIŪNIJA
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Administracinė veikla
Parengta:
 Įsakymų veiklos organizavimo klausimais – 539.
 Įsakymų personalo klausimais – 72.
Išduota:
 Pažymų apie šeimos sudėtį – 545.
 Laidoti miesto kapinėse – 177.
 Leidimų prekybai, paslaugoms teikti – 535.
 Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą – 
1059.
Gauta:
 Gyventojų prašymų raštu – 855.
Užregistruota:
 Gautų raštų  – 240. 
Išsiųsta:
 Raštų susirašinėjimo klausimais - 154. 
Į biudžetą surinkta pajamų – 23930,96 Eur.

Ūkinė veikla
Seniūnija prižiūri: 
 Veikiančias kapines – 3.
 Neveikiančias kapines – 5.
 Žydų žudynių vietą ir kapą Kalnėnų gatvėje.
 Paminklinį akmenį, skirtą 1863 m. Sukilimo 
dalyviams Sukilėlių gatvėje.
Kelių priežiūros darbai:
 Šaltu asfaltu užtaisyta duobių gatvių 
važiuojamosiose dangose – 388 m .
 Telšių miesto teritorijoje suremontuoti, pakeisti ir 
pastatyti 34 nauji kelio ženklų stovai.
 Tvarkė, valė, 90441 m pėsčiųjų-dviračių takų, 
kelkraščių, automobilių stovėjimo aikštelių, visuomeninio 
transporto aikštelių.

TELŠIŲ MIESTO SENIŪNIJA
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Seniūnija organizavo darbus ir vykdė jų priežiūrą:
 Autobusų stotelių paviljonuose įrengti Telšių rajono informaciniai-turistiniai žemėlapiai.
 Suremontuoti, pakeisti naujais sulūžę įrenginiai vaikų žaidimų aikštelėse.
 Įrengtas pėsčiųjų perėjos apšvietimas Žemaitės gatvėje.
 Sutvarkyti šaligatviai, pakeista dalis bordiūrų ir šaligatvio plytelių.
 Sutvarkyti autobusų laukimo paviljonai.
 Katedros a. perdažyti suoliukai, tvorelės, šiukšliadėžės.
 Saulės g. įrengta aikštelė buitinių atliekų konteineriams.
 Likviduoti nelegalūs sąvartynai Palangos ir Dvaro gatvėse.
 Atnaujinti informaciniai miesto žemėlapiai Sedos ir Telšių gatvėse.
 Suremontuotas tiltas į Germanto ežerą.
 Įrengtas tiltelis per griovį iš Dariaus ir Girėno į Plungės gatvę.
 Masčio ežero pakrantėje sutvarkyti paplūdimiai.
 Perdažytos autobusų laukimo paviljonų metalinės konstrukcijos, įrengti nauji suolai. 
 Įrengtos ar suremontuotos 44 gatvių pavadinimų lentelės.
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