
 

 

 
 

 

 

 

 
TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  

TARYBA 

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL EKSPERTŲ KOMISIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 

 

2020 m. gegužės 28 d. Nr. T1-185 

Telšiai  
 
 

 

Vadovaudamasi Lėšų projektams finansuoti paskirstymo tvarkos aprašo, patvirtinto Telšių 

rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-206 „Dėl Lėšų projektams 

finansuoti paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 35 punktu, Telšių rajono savivaldybės taryba   

n u s p r e n d ž i a:  

Patvirtinti Ekspertų komisijos 2019 metų veiklos ataskaitą (pridedama). 

 

 

 

Savivaldybės meras           Kęstutis Gusarovas 
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Šarūnė Žebrauskaitė-Lekavičienė, tel. (8 444) 22358, faks. (8 444) 52 229, el.p. 

sarune.lekaviciene@telsiai.lt 

 

PATVIRTINTA 

Telšių rajono savivaldybės tarybos 

2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T1-185 

 

EKSPERTŲ KOMISIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

 

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 

A1-1778 „Dėl Ekspertų komisijos sudarymo“ patvirtinta Telšių rajono savivaldybės Ekspertų 

komisija, kurią sudarė: 

1. Lendra Bukauskienė – Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos 

ir rūpybos skyriaus vedėja, 

2. Arūnas Juška - Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto  skyriaus 

vyr. specialistas,  

3. Eglė Macienė – Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo 

skyriaus vedėja, 

4. Regina Radimonienė – Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus 

vedėja, 

5. Nijolė Vaičekauskė – Telšių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 

pirmininkė, 

6. Edmundas Vaitkevičius – Telšių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir 

administravimo skyriaus vedėjas. 

Ši komisija, vadovaudamasi Lėšų projektams finansuoti paskirstymo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-206 „Dėl 

Lėšų projektams finansuoti paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 2019 

metais skirstė lėšas projektams bendrai finansuoti. 

Projektams bendrai finansuoti Telšių rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginiame 

veiklos plane, patvirtintame Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 

T1- 64 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 

patvirtinta 654,1 tūkst. Eur. Lėšos skirtos, norint paskatinti rajono biudžetines įstaigas, 

bendruomenes, nevyriausybines organizacijas ir neformalias jaunimo grupes dalyvauti projektinėje 

veikloje. 

Per 2019 metus įvyko 14 Ekspertų komisijos posėdžių, kuriuose svarstyti 147 projektai ir 

prašymai, iš kurių bendrai finansuoti 125 (žr. 1 diagramą). 

 

1 diagrama. Projektų, kuriems skirtas finansavimas, pasiskirstymas pagal sritis 2018 

m. ir 2019 m. 
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Projektams ir prašymams įgyvendinti iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto skirta 630,7 

tūkst. Eur, panaudota 630,5 tūkst. Eur. Telšių rajono biudžetinių įstaigų, bendruomenių, 

nevyriausybinių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių poreikis patenkintas 96,4 proc. 

Prašomas lėšų poreikis projektams įgyvendinti iš Savivaldybės biudžeto buvo 747,1 tūkst. Eur. Iš 

rėmėjų, įvairių fondų  pritraukta 577,9 tūkst. Eur.  

Palyginti pateikiama informacija apie projektus 2018 m., 2019 m. (tūkst. Eur) (žr. 2 

diagramą). 

 

2 diagrama. 2018-2019 m. projektų asignavimų poreikis, skirti asignavimai ir lėšos iš 

rėmėjų, įvairių fondų (tūkst. Eur)  

 

 
 

Ekspertų komisijos siūlymu 2019 m. parengti 2 Savivaldybės tarybos sprendimo projektai 

dėl Lėšų projektams finansuoti paskirstymo tvarkos aprašo pakeitimo (toliau – Aprašas). 

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-86 „Dėl Telšių 

rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-133 „Dėl lėšų projektams 

finansuoti paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patikslintos ir papildytos Aprašo 

17 punkte esančios priemonės: 17.2.1. Vaikų socializacija. Prevencinių programų vykdymas (SVP 

priemonės kodas 4.02.01.01); 17.2.8. Telšių rajono krepšinio komandos dalyvavimo Nacionalinės 

krepšinio lygos čempionate dalinis finansavimas (SVP priemonės kodas 6.01.04.10);17.2.9. Telšių 
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rajono futbolo komandos dalyvavimo Lietuvos futbolo federacijos varžybose dalinis finansavimas 

(SVP priemonės kodas 6.01.04.11). Atsižvelgiant į tai papildyta Aprašo 1 priedo lentelė. Taip pat 

tikslintos Aprašo 2 priedo lentelės 6 eilutės gautos paramos procentų vertės. 

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1 - 206 „Dėl 

lėšų projektams finansuoti paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeistas Aprašo 1 punktas ir 

16.4 papunktis. Apraše numatyta, kad ir socialinių įmonės statusą turinčios įmonės taip pat gali 

dalyvauti projektinėje veikloje. Į Aprašą įtraukti nauji papunkčiai: 17.3 ir 17.3.1, kuriuose 

nurodoma, kad neįgaliųjų darbinio užimtumo skatinimo projektai finansuojami iki  50 proc. nuo 

projekto vertės pagal priemonę neįgaliųjų darbinio užimtumo skatinimas (SVP priemonės kodas 

7.01.02.13). 

Atsižvelgiant į Apraše išdėstytas projektų finansavimo sritis (kultūrinės, jaunimo, sporto, 

bendruomenių, socialinės, vaikų socializacijos, vyresnio amžiaus žmonių veiklos ir turizmo) 

pateikiamos atsakingų Telšių rajono savivaldybės administracijos skyrių specialistų ataskaitos, 

kurias svarstė Ekspertų komisijos nariai. 

Telšių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų, neformalių 

jaunimo grupių ir įstaigų, kurios vykdo atvirą darbą su jaunimu, projektams įgyvendinti Telšių 

rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 m. veiklos plano 4 programos 02 tikslo 01 uždavinio 

06 priemonėje „Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimas, formalių jaunimo organizacijų, 

su jaunimu dirbančių visuomeninių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių projektų 

dalinis finansavimas“ skirta 8,0 tūkst. Eur iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšų, tačiau dėl 

mažesnio poreikio Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T1-

427 lėšos sumažintos 4,0 tūkst. Eur – iki 4,0 tūkst. Eur. 2 programos 03 tikslo 01 uždavinio 01 

priemonės „Atviro darbo su jaunimu užtikrinimas“ skirta 24,1 tūkst. Eur, 2 programos 03 

tikslo 01 uždavinio 03 priemonės „Mobilus darbas su jaunimu“ skirta 26,8 tūkst. Eur. 

Per 2019 m. buvo pateiktos 8 paraiškos projektams įgyvendinti, iš kurių finansuotos 7. 

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektams įgyvendinti iš kitų šaltinių iš viso 

pritraukta 39,0 tūkst. Eur, iš jų: iš fondų – 36,2 tūkst. Eur, iš rėmėjų – 1,4 tūkst. Eur ir kitos lėšos – 

1,4 tūkst. Eur.  

Detalesnė informacija pateikiama 1 priede. 

Projektams, kuriuos įgyvendina Telšių rajono įstaigos ir organizacijos, vykdančios 

programas „Vaikų socializacija. Prevencinių programų vykdymas“ bendrai finansuoti Telšių 

rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 m. veiklos plano 4 programos 02 tikslo 01 uždavinio 

01 priemonėje „Vaikų socializacija. Prevencinių programų vykdymas“ skirta 20,0 tūkst. Eur, 

tačiau vienam projekto paraiškos teikėjui dėl subjektyvių priežasčių atsisakius finansavimo 

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. A1-1316 lėšos 

sumažintos 4,6 tūkst. Eur – iki 15,4 tūkst. Eur. 

2019 metais buvo pateiktos 22 paraiškos projektams įgyvendinti, iš kurių finansuota 20. 

Organizacijos ir įstaigos, kurios teikė paraiškas projektams įgyvendinti iš viso iš kitų šaltinių 

pritraukė 9,6 tūkst. Eur, iš jų: iš fondų – 3,2 tūkst. Eur, iš rėmėjų ir kitų šaltinių –  6,4 tūkst. Eur. 

Detalesnė informacija pateikiama 2 priede. 

Bendruomenių, registruotų Telšių rajono teritorijoje, projektams bendrai finansuoti 

Telšių rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 m. veiklos plano 6 programos 01 tikslo 05 

uždavinio 01 priemonėje „Bendruomenių parengtų projektų dalinis finansavimas“ buvo 

skirta 16,0 tūkst. Eur, tačiau dėl mažesnio poreikio Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 

lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-377 lėšos sumažintos 6,0 tūkst. Eur (iki 10,2 tūkst. Eur) ir 

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A1-2079 lėšos 

sumažintos 2,8 tūkst. Eur iki 7,2 tūkst. Eur. 

2019 m. bendruomenės pateikė 11 paraiškų projektams įgyvendinti, iš kurių finansuotos 

11, ir 1 prašymą,  netinkamoms projektų, įgyvendinamų pagal Telšių rajono vietos veiklos grupės 

valdybos strategiją „Vietos plėtros 2008–2014 metų strategiją“, išlaidoms kompensuoti, kurias 

sudarė draudimo išlaidos. Prašymas patenkintas.  



 

 

5 

Bendruomenių, registruotų Telšių rajono teritorijoje, projektai iš kitų šaltiniu iš viso 

pritraukė 46,8 tūkst. Eur, iš jų: NMA lėšos – 43,2 tūkst. Eur; bendruomenių lėšos – 0,8 tūkst. Eur; 

gautos paramos iš rėmėjų – 1,0 tūkst. Eur; ūkininkų lėšos – 0,6 tūkst. Eur; SADM lėšos – 1,2 tūkst. 

Eur. 

Detalesnė informacija pateikiama 3 priede. 

Telšių rajono įstaigų ir organizacijų, teikiančių sporto paslaugas, projektams bendrai 

finansuoti Telšių rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 m. veiklos plano 6 programos 01 

tikslo 04 uždavinio 2 priemonėje „Sportinės veiklos projektų dalinis finansavimas“ skirta 

40,0 tūkst. Eur, tačiau dėl mažesnio poreikio Telšių rajono savivaldybės tarybos lapkričio 28 d. 

sprendimu Nr. T1-377 lėšos sumažintos 2,9 tūkst. Eur iki 37,1 tūkst. Eur. 

6 programos 01 tikslo 04 uždavinio 05 priemonėje „Vaikų futbolo ugdymo 

organizavimas“ skirta 167,5 tūkst. Eur. 06 programos 01 tikslo 4 uždavinio 10 priemonėje 

„Telšių rajono krepšinio komandos dalyvavimo Nacionalinės krepšinio lygio čempionate 

dalinis finansavimas“ skirta 70,0 tūkst. Eur. 6 programos 01 tikslo 04 uždavinio 11 

priemonėje „Telšių rajono futbolo komandos dalyvavimo Lietuvos futbolo federacijos 

varžybose dalinis finansavimas“  skirta 55,0 tūkst. Eur. 
Per 2019 m. buvo pateiktos 34 paraiškos projektams įgyvendinti, iš kurių finansuotos 34. 

Sporto įstaigos ir organizacijos iš viso iš kitų šaltinių pritraukė 115,2 tūkst. Eur, iš jų: iš rėmėjų – 

37,9 tūkst. Eur, iš fondų – 11,9 tūkst. Eur, iš sporto federacijų – 13,5 tūkst. Eur, iš kitų šaltinių – 

51,9 tūkst. Eur. 

Detalesnė informacija pateikiama 4 priede. 

Telšių rajono įstaigų ir organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, projektams bendrai 

finansuoti Telšių rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 m. veiklos plano 7 programos 01 

tikslo 02 uždavinio 15 priemonėje „Socialinių projektų dalinis finansavimas“ skirta 30,0 

tūkst. Eur. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. A1-2036 

šiai priemonei papildomai skirti 3,0 tūkst. Eur. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. 

gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A1-2148 dėl mažesnio poreikio lėšos sumažintos 0,9 tūkst. Eur iki 

32,1 tūkst. Eur.  
Telšių rajono savivaldybės strateginio 2019-2021 m. veiklos plano 7 programos 1 tikslo 2 

uždavinio 13 priemonei „Neįgaliųjų darbinio užimtumo skatinimas“ buvo skirti 35,0 tūkst. 

Eur, tačiau dėl mažesnio poreikio Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 6 d. 

įsakymu Nr. A1-2036 lėšos sumažintos 6,7 tūkst. Eur – iki 28,3 tūkst. Eur. 

Per 2019 metus buvo pateiktos 26 paraiškos projektams įgyvendinti, iš kurių finansuotos 

24.  Telšių rajono įstaigų ir organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, projektams įgyvendinti iš 

rėmėjų, fondų, programų gauta 23,7 tūkst. Eur. Neįgaliųjų darbinio užimtumo projektams 

įgyvendinti iš kitų šaltinių gauta 14,4 tūkst. Eur. 

Detalesnė informacija pateikiama 5 priede. 

Telšių rajono įstaigų ir organizacijų, teikiančių kultūros ir kitas paslaugas, projektams 

bendrai finansuoti Telšių rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 m. veiklos plano 6 

programos 01 tikslo 03 uždavinio 03 priemonėje „Kultūrinės veiklos projektų dalinis 

finansavimas“ skirta 20,0 tūkst. Eur. 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-204 šiai priemonei 

papildomai skirti 9,0 tūkst. Eur iki 29,0 tūkst. Eur, tačiau dėl mažesnio poreikio Savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A1-2079 lėšos sumažintos 3,3 

tūkst. Eur iki 25,7 tūkst. Eur. 

Per 2019 metus buvo pateiktos 34 paraiškos projektams įgyvendinti, iš kurių finansuota 17. 

Biudžetinės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, vykdančios kultūrinę veiklą iš viso iš kitų 

šaltinių pritraukė 78,2 tūkst. Eur, iš jų: iš fondų – 75,8 tūkst. Eur, iš rėmėjų – 2,4 tūkst. Eur.   

Detalesnė informacija pateikiama 6 priede. 

Vyresnio amžiaus žmonių visuomeninės veiklos skatinimo projektams bendrai  

finansuoti Telšių rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 m. veiklos plano 6 programos 01 

tikslo 03 uždavinio 04 priemonėje „Vyresnio amžiaus žmonių visuomeninės veiklos 

skatinimas“ skirta 14,0 tūkst. Eur, tačiau dėl mažesnio poreikio Savivaldybės administracijos 
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direktoriaus 2019 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. A1-1604 lėšos sumažintos 4,2 tūkst. Eur – iki 9,8 

tūkst. Eur. 
Per 2019 metus projektams įgyvendinti buvo pateiktos 5 paraiškos, iš kurių finansuotos 5. 

Iš rėmėjų pinigais ir kita paramos forma pritraukta 3,6 tūkst. Eur.  

Detalesnė informacija pateikiama 7 priede. 

Gerinantiems turizmo sąlygas projektams bendrai finansuoti Telšių rajono savivaldybės 

strateginio 2019–2021 m. veiklos plano 5 programos 02 tikslo 02 uždavinio 07 priemonėje 

„Projektų, gerinančių turizmo sąlygas, dalinis finansavimas“ skirta 69,2 tūkst. Eur.  

Per 2019 metus projektams įgyvendinti buvo pateiktos 3 paraiškos, iš kurių finansuotos 3. 

Iš viso projektams iš rėmėjų ir kitų šaltinių pritraukta  18,9 tūkst. Eur.  

Detalesnė informacija pateikiama 8 priede. 

Telšių rajono savivaldybės administracijos Verslo projektams įgyvendinti iš Telšių rajono 

savivaldybės biudžeto buvo skirta 58,5 tūkst. Eur. Telšių rajono savivaldybės strateginio 2019-

2021 m. veiklos plano 5 programos 01 tikslo 01 uždavinio 03 priemonės  „Pagalba naujai 

besikuriančioms įmonėms“ projektui finansuoti skirta 31,9 tūkst. Eur bei 5 programos 01 

tikslo 01 uždavinio 04 priemonės „Verslumo skatinimas įtraukiant į verslą kūrybinių 

industrijų atstovus“ projekto įgyvendinimui skirta 26,6 tūkst. Eur. 

Per 2019 metus projektams įgyvendinti buvo pateiktos 3 paraiškos, iš kurių finansuotos 3. 

Iš viso projektams iš rėmėjų ir kitų šaltinių  pritraukta 99,0 tūkst. Eur.  

Detalesnė informacija pateikiama 9 priede. 
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Parengė: Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų 

skyriaus vyr. Specialistė Šarūnė Žebrauskaitė-Lekavičienė. 

Ekspertų komisijos 2019 metų 

veiklos ataskaitos 1 priedas 

 

Telšių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų, neformalių 

jaunimo grupių ir įstaigų, kurios vykdo atvirą darbą su jaunimu, projektų bendrasis 

finansavimas 

 

Telšių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų, neformalių 

jaunimo grupių ir įstaigų, kurios vykdo atvirąjį ir mobilųjį darbą su jaunimu, projektams 

įgyvendinti iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto skirta 54.825,00 Eur. (SVP 4 programos 02 

tikslo 01 uždavinio 06 priemonės „Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimas, formalių jaunimo 

organizacijų, su jaunimu dirbančių visuomeninių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių 

projektų dalinis finansavimas“ projektams finansuoti skirta 3.925,00 Eur, 2 programos 03 tikslo 01 

uždavinio 01 priemonės „Atviro darbo su jaunimu užtikrinimas“ projektui įgyvendinimui skirta 

24.100,00 Eur, 2 programos 03 tikslo 01 uždavinio 03 priemonės „Mobilus darbas su jaunimu“ 

projektui įgyvendinti skirta 26.800,00 Eur. Poreikis iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto 

finansuotiems projektams buvo 55.124,50 Eur. 

Per 2019 m. buvo pateikta 8 projektų paraiškos, iš kurių finansuota 7. Jaunimo ir su 

jaunimu dirbančių organizacijų projektams įgyvendinti gautos lėšos iš fondų – 36.177,00 Eur, 

rėmėjų prisidėjimas – 1.410,00 Eur, įstaigų pajamos, 2 proc. ir t.t. – 1.453,28 Eur, taip pat rėmėjų 

prisidėjimas įsteigiant prizus, tokius kaip skrydį oro balionu, fotografavimo ir sporto veiklų 

paslaugų suteikimas. 

2019 m. įgyvendinant projektus įvyko 35 veiklos (socialinės akcijos, pamokos,  žygiai, 

stovyklos, konferencija, orientacinės varžybos ir pan.), kuriose dalyvavo 765 jauni žmonės. 

Projektų metu buvo įgyvendinamos veiklos susijusios su jaunų asmenų užimtumo skatinimu, 

aktyvaus laisvalaikio praleidimu, jaunimo idėjų ir iniciatyvų realizavimu, bendradarbiavimu su 

kitomis organizacijomis. 

Projektinės veiklos prisidėjo prie jaunimo tautinio sąmoningumo, pilietiškumo ugdymo, 

fizinio lavinimo, skatino kūrybiškai mąstyti, atskleisti save kaip asmenybę ir realizuoti savo  

sumanymus. Į projektines veiklas buvo įtraukti mažiau galimybių turintys, mažiau motyvuoti 

jaunuoliai. 

Projektines paraiškas teikė šios organizacijos: Asociacija Telšių Uodegėlė, Telšių jaunieji 

maltiečiai, Aktyvaus jaunimo klubas, VšĮ Telšių jaunimo centras, Telšių apskrities ateitininkų 

centras, visuomeninė organizacija „Mega-2“. 
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Parengė: Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. 

specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Monika Jurgutytė. 

 

Ekspertų komisijos 2019 metų 

veiklos ataskaitos 2 priedas 

 

Projektų, kuriuos įgyvendina Telšių rajono įstaigos ir organizacijos, vykdančios 

programą „Vaikų socializacija. Prevencinių programų vykdymas“, kuri finansuojama Švietimo 

ir mokslo ministerijos lėšomis, bendrasis finansavimas 

 

Telšių rajono savivaldybės  2019-2021 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Telšių 

rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. T1-64 „Dėl Telšių rajono 

savivaldybės 2019-2021 strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 2.4 priedo 4 programos 02 tikslo 

01 uždavinio 01 priemonei „Vaikų socializacija. Prevencinių  programų vykdymas“ įgyvendinti 

2019 metais skirta 20.000,00 Eur. 

2019 m. finansavimui iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto pateiktos 22 vaikų 

socializacijos projektų paraiškos, projektinėse veiklose planuota vasaros atostogų metu užimti 875 

vaikus. Lėšų poreikis numatytoms vaikų socializacijos projektinėms veikloms įgyvendinti – 

62.104,00 Eur, iš jų – 31,605,00 Eur suma prašoma iš savivaldybės biudžeto. 

Telšių rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija 2019-05-21 

protokoliniu nutarimu siūlė  finansuoti 20 vaikų socializacijos projektų. (Vienas projekto paraiškos 

teikėjas (Telšių „Ateities“ progimnazija) dėl subjektyvių priežasčių atsisakė finansavimo.  Vieno 

projekto  (Asociacijos „Kibildukas“ projekto) Telšių rajono savivaldybės administracijos vaiko 

gerovės komisija 2019-05-21 protokoliniu nutarimu siūlė nevertinti dėl šių priežasčių: turimos 

rėmėjų lėšos – 920,00 Eur nesudaro 30 proc. visos projekto vertės – 22.960,00 Eur, taip pat 

paraiškoje nepagrįsta ir nereali projekto sąmata, numatytos įsigyti priemonės ir paslaugos 

neatspindi  projekte nurodytų 4-14 metų vaikams numatytų 3 savaičių trukmės veiklų.  

20 vaikų socializacijos projektų gavo 2019 m. finansavimą iš savivaldybės biudžeto. Šiems 

projektams įgyvendinti, vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2019 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. A1-958  1.2. punktu iš Telšių rajono savivaldybės 2019-2021 

metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. 

sprendimu Nr. T1-64 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2019-2021 strateginio veiklos plano 

patvirtinimo“. 2.4 priedo 4 programos 02 tikslo 01 uždavinio 01 priemonės „Vaikų socializacija. 

Prevencinių  programų vykdymas“, 15.380,00 Eur.   

Iš viso  2019 m. Vaikų socializacijos projektinėms veikloms įgyvendinti pagal pateiktas 

paraiškas panaudota  25.020,00 Eur, iš jų 9.640,00 Eur - rėmėjų lėšos. Iš rėmėjų gautos lėšos 

(3.203,00 Eur – lėšos, gautos iš fondų, 6.43,00 Eur – lėšos, gautos iš rėmėjų ir kitų šaltinių) sudaro 

38,5 procentus visų projektinėms veiklos įgyvendinti panaudotų lėšų. Iš savivaldybės biudžeto 

skirtos lėšos (15.380,00 Eur) sudaro 61 procentą 2019 metais vaikų socializacijos projektams 

panaudotų lėšų.  
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2019 metų Vaikų socializacijos projektų prioritetai: 

1. Projektams, kuriuose numatoma vykdyti turistinius žygius, ekspedicijas, išvykas, 

kūrybines dirbtuves, sąskrydžius ir panašias veiklas mokinių atostogų metu su nakvyne, ne 

trumpesnes nei 3 dienų (2 naktys), ir pateikta detali vykdomos veiklos programa; 

2. Projektams, skatinantiems organizacijų bendradarbiavimą, įgyvendinant Vaiko 

minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą. 

Pagal pirmą prioritetą įvykdyta 11 projektų, kai projektinių 3-5 dienų trukmės veiklų (su 

nakvyne) metu buvo organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, turistinės, sportinės ir skautų stovyklos, 

išvykos.  

Pagal antrą prioritetą organizuotos 6 dieninės stovyklos, 3 kitos prevencinės veiklos (proto 

mūšis, mokymai, šeimos savaitgalis). 

Vaikų socializacijos projektų veiklose 2019 metais buvo užimti   623 rajono vaikai. Vaikų 

užimtumą organizavo  94 darbuotojai, iš jų 44 pedagogai, 13 socialinių darbuotojų, 10 kultūros 

darbuotojų 2 jaunimo darbuotojai, 27 savanoriai. 

Projektų vykdytojai pateiktose ataskaitose pažymi, kad vaikams buvo organizuojami 

žygiai, išvykos, ekspedicijos, sportinės varžybos, ekskursijos bei kiti renginiai.  Per vaikams 

patrauklias veiklas vaikai mokėsi dirbti komandoje, prisiimti ir dalintis atsakomybę, teikti ir 

priimti pagalbą, planuoti laiką ir veiklas, tinkamai reikšti savo emocijas, ugdė valią, ištvermę, 

buvo formuojamos vaikų  gyvenimo  nuostatos. Vis daugiau projektų vykdytojų greta bendrojo 

pobūdžio veiklų, įprastų laisvalaikio užsiėmimų organizavo gamtosaugos bei aplinkos tvarkymo 

popietes.  

Saugaus elgesio gamtoje, prie vandens,  pirmosios būtinosios pagalbos teikimo 

nukentėjusiems ir kitomis temomis vaikus instruktavo Telšių rajono savivaldybės Visuomenės 

sveikatos biuro specialistai, Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybos specialistai, 

Raudonojo kryžiaus savanoriai.  Telšių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai 

pravedė instruktažą apie vaikų maitinimo organizavimą projektinių veiklų vykdymo metu. 

 

Vaikų socializacijos projektinėse veiklose dalyvavo: 

2015 m. – 482 vaikai; 

2016 m. – 553 vaikai; 

2017 m. – 573 vaikai; 

2018 m. – 731 vaikas; 

2019 m. – 623 vaikai. 
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Parengė: Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistė 

Daiva Marčenkovienė. 

 

Ekspertų komisijos 2019 metų 

veiklos ataskaitos 3 priedas 

 

Bendruomenių parengtų projektų dalinis finansavimas 

 

Telšių rajono bendruomenių ir Telšių rajono vietos veiklos grupės projektams įgyvendinti 

iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto (SVP priemonės kodas 6.01.05.01) skirta 7.200,00 Eur.  

2019 m. bendruomenės pateikė 12 prašymų  iš jų 11 įgyvendintų projektų „Bendruomenių 

parengtų projektų dalinis finansavimas“. Vienu prašymu buvo kompensuotos draudimo išlaidos 

60,00 Eur. Kiti prašymai patenkinti ir iš savivaldybės biudžeto skirta 7.181,81 Eur.  

Bendruomenių, Telšių rajono vietos veiklos grupės prašymai ir paraiškos projektams 

įgyvendinti vertinti pagal prioritetus ir Lėšų projektams finansuoti paskirstymo tvarkos apraše 

nurodytas sąlygas: 

1. dalinis prisidėjimas prie kaimo bendruomenių projektų, gavusių finansavimą iš fondų ir 

/ar programų; 

2. bendruomeniškumo ir bendradarbiavimo skatinimas; 

3. bendruomeninių įregistravimo išlaidų kompensavimas; 

4. kaimo bendruomenių parengtų projektų pagal patvirtintą Telšių rajono vietos veiklos 

grupės strategiją „Vietos plėtros 2008–2014 metų strategija“ ir / ar Telšių rajono vietos veiklos 

grupės ir /ar Telšių miesto vietos veiklos grupės strategiją „Vietos plėtros 2014–2020 metų 

strategiją“ netinkamų išlaidų kompensavimas: 

4.1. ilgalaikio turto, įsigyto ar atnaujinto iš paramos lėšų, draudimo išlaidos – ne daugiau 

kaip 5 proc. nuo turto vertės ir ne ilgiau kaip 5 metus; 

4.2. paskolų, reikalingų projektams vykdyti, palūkanų išlaidos – ne daugiau 4,5 proc. nuo 

projekto vertės, atėmus avansą bei Telšių rajono savivaldybės prisidėjimą, ir ne ilgiau kaip iki 12 

mėn. nuo sutarties pasirašymo; 

4.3. statybos darbų techninės priežiūros išlaidos – ne daugiau kaip 1 proc. nuo rangos darbų 

sąmatinės vertės ir ne ilgiau kaip iki 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo; 

4.4. vietovės topografinės nuotraukos paruošimo išlaidos; 

4.5. patalpų, į kurias buvo atliktos investicijos, inventorizavimo išlaidos; 

4.6. kitų (nenumatytų) išlaidų kompensavimas, pritariant Telšių rajono vietos veiklos 

grupės valdybai ir / ar Telšių miesto vietos veiklos grupei. 

Visos bendruomenės pateikė finansines ir projektų veiklų ataskaitas vadovaujantis Telšių 

rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu T1-206 „Lėšų projektams finansuoti 

paskirstymo tvarkos aprašas“. Ataskaitos pateiktos pilnai su detaliais aprašymais, nuotraukomis. 

Bendruomenės įvardijo, kad įgyvendintais projektais buvo sukurta pridėtinė, socialinė vertė, 

patenkinti vietos gyventojų poreikiai, sustiprėjo bendruomenių materialinė bazė, pagerėjo 

bendruomenių veikla.  
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Daugiausia lėšų iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto buvo skirta Telšių vietos veiklos 

grupės projektams: 

1. „Bendruomenių telkimas ir žinių sklaida 15 metų su VVG“ buvo skirta ir įvykdyta lėšų 

iš savivaldybės biudžeto 1.500,00 Eur, skirtos lėšos iš fondų 8.921,04 Eur iš jų įvykdyta 6.954,28 

Eur. Iš viso projektui įgyvendinti buvo skirta 10.423,54 Eur, o įvykdyta už 8.454,28 Eur. Lėšos 

buvo skirtos suorganizuoti šventinei konferencijai „Bendruomenių telkimas ir žinių sklaida 15 

metų su VVG“. Pagaminti kalendoriai, renginio dalyviai buvo pakvieti pasiklausyti muzikinio 

koncerto, o po jo pasivaišinti kavos puodeliu su pyragu.  

2. „Tarptautinis bendruomenių forumas „Telšiai – 2019““ buvo skirta ir įvykdyta lėšų iš 

savivaldybės biudžeto 1.175,00 Eur, gauta parama iš rėmėjų 504,00 Eur. Iš viso projektas 

įgyvendintas už 1.679,00 Eur. Lėšos buvo skirtos suorganizuoti tarptautiniam bendruomenių 

forumui „Telšiai 2019“. Atvykusios tarptautinės bendruomenės vyko į Telšių rajono 

bendruomenes ir dalyvavo gerosios patirties seminaruose. Seminaro metu svečiai buvo vaišinami 

kava, po seminaro – vakariene, buvo įteiktos atminimo dovanos – suvenyrai.  

Kiti projektų finansavimo šaltiniai: NMA lėšos – 43.190,33 Eur, bendruomenių lėšos – 

771,80 Eur, gautos paramos iš rėmėjų – 1.044,00 Eur, ūkininkų lėšos – 600,00 Eur, SADM lėšos – 

1.200,00 Eur.  
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Parengė: Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų 

skyriaus vyr. specialistė Jolanta Vasiliauskienė. 

Ekspertų komisijos 2019 metų 

veiklos ataskaitos 4 priedas 

 

Telšių rajono įstaigų ir organizacijų, teikiančių sporto paslaugas, projektų bendrasis 

finansavimas 

 

2019 m. Telšių rajono savivaldybės biudžeto 6 programos „Kultūros ir sporto politikos 

įgyvendinimas“ 1 tikslo 4 uždavinio 2 priemonei „Sportinės veiklos projektų dalinis finansavimas“ 

buvo patvirtinti 37,1 tūkst. Eur (2018 m. – 93,0 tūkst. Eur) Telšių rajono sporto įstaigų ir 

organizacijų veiklos projektams įgyvendinti. 6 programos 1 tikslo 4 uždavinio 5 priemonei „Vaikų 

futbolo ugdymo organizavimas“ – 167,5 tūkst. Eur, o 6 programos 1 tikslo 4 uždavinio 10 

priemonei „Telšių rajono krepšinio komandos dalyvavimo Nacionalinės krepšinio lygos 

čempionate dalinis finansavimas“ – 70,0 tūkst. Eur.  6 programos 1 tikslo 4 uždavinio 11 

priemonei „Telšių komandos dalyvavimo Lietuvos futbolo federacijos varžybose dalinis 

finansavimas“ – 55,0 tūkst. Eur. 

Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui 28 Telšių rajono 

sporto įstaigos ir organizacijos pateikė 34 (2018 m. – 39) projektų paraiškas. Sporto taryba  Telšių 

rajono savivaldybės Ekspertų komisijai rekomendavo finansavimą skirti 34 (2018 m. – 37) sporto 

įstaigų ir organizacijų veiklos projektams įgyvendinti pagal 3 vertinimo kriterijus: 

1. Lietuvos čempionatai ir pirmenybės; 

2. Tarptautiniai, šalies bei kiti rajone vykdomi kūno kultūros ir sporto renginiai; 

3. Pasaulio, Europos čempionatai, sporto draugijų žaidynės. 

Pagal pateiktas paraiškas biudžeto lėšų poreikis projektams įgyvendinti sudarė 380,5 tūkst. 

Eur (2018 m. – 221,1 tūkst.  Eur). Savivaldybė  skyrė 86,63 % biudžeto lėšų (329,6 tūkst. Eur), 

reikalingų Telšių rajono sporto įstaigų ir organizacijų veiklos projektams įgyvendinti. 

Daugiausia lėšų skirta VšĮ „Telšių futbolo ateitis“ – 222,95 tūkst. Eur: iš 6.01.04.05 (Vaikų 

futbolo ugdymo organizavimas) – 167,5 tūkst. Eur, iš  6.01.04.11 (Telšių rajono futbolo komandos 

dalyvavimo Lietuvos futbolo federacijos varžybose dalinis finansavimas) – 55,0 tūkst. Eur, iš 

6.01.04.02 (Sportinės veiklos projektų dalinis finansavimas) – 450,0 Eur. (2018 m. – 230 tūkst. 

Eur).   

VšĮ „Telšių krepšinio centras“ – 70,0 tūkst. Eur (2018 m. – 57,0 tūkst. Eur). 

Telšių rajono seniūnijų sporto klubams skirta – 8 110 Eur (2018 m. – 6670 Eur). 

Pagal apibendrintas lėšų projektams paskirstymo tvarkos aprašo priedų Nr. 3 ir 4 ataskaitas, 

sporto įstaigos ir organizacijos iš kitų šaltinių surinko 115 160 Eur (2018 m. – 108 824 Eur): iš 

rėmėjų – 37845 Eur, iš fondų – 11877 Eur, iš sporto federacijų – 13542 Eur, kitų šaltinių – 51896 

Eur. Kartu su biudžeto ir rėmėjų lėšomis, sporto klubai ir organizacijos įsisavino 444 750  Eur 

(2018 m. – 235 624 Eur). 
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Biudžeto lėšų naudojimo sutarties priedo Nr. 3 vertinimo kriterijų įvykdymo ataskaitose 

projektų vykdytojai nurodė, kad planuotus vertinimo kriterijus didžioji dalis sporto klubų 

įgyvendino 100 %. 

Sporto klubai ir įstaigos surengė 231 varžybas (2018 m. –  253 varžybas), dalyvavo 3700 

(2018 m. – 4254) sportininkų, organizavo 105 (2017 m. – 117) sporto visiems renginius, dalyvavo 

3500 (2018 m. – 4936) sporto mėgėjų. 

Sporto klubai vykdė ir vasaros mokymus, organizavo stovyklas, dalyvavo tarptautiniuose 

turnyruose, patys organizavo tarptautinius turnyrus. 

Telšių rajono sporto klubai organizavo įvairių renginių bendruomenės nariams – 

čempionatų, turnyrų, renginių vaikams ir suaugusiesiems. 

Telšių FC „Džiugas“ komanda tapo 2019 m. Lietuvos futbolo federacijos I lygos 

pirmenybių nugalėtoja ir iškovojo teisę rungtyniauti 2020 m. Lietuvos futbolo federacijos A lygos 

čempionate, Telšių „Telšiai“ krepšinio komanda 2019 m. Lietuvos nacionalinės krepšinio lygos 

varžybose iškovojo II vietą.  

2020 m. vasario 21 d. rajono geriausių 2019 m. sportininkų pagerbimo šventėje  

apdovanoti: 

2019 m. geriausias sportininkas Linas Kvietkauskis – 2019 m. Lietuvos sunkiosios 

atletikos čempionato nugalėtojas. 

2019 m. metų treneris –  Marius Šluta, FK „Džiugas“ komandos treneris. 

2019  metų komanda  –  futbolo „Džiugas“ LFF I lygos nugalėtojai. 

2019 metų pergalės nominacija įteikta Lukui Sutkui –  Lengvosios atletikos Baltijos šalių 

jaunučių čempionate 400 m. bėgimo rungties čempionui, Lietuvos lengvosios atletikos jaunučių 

čempionato 400 m. bėgimo rungties čempionui. 

2019 m. perspektyva –  Krepšininkas Ainaras Budginas, TSRC mokinys žaidė NKL Telšių 

„Telšiai“ komandoje. 
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Parengė: Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistė 

Indra Mileškienė. 

Ekspertų komisijos 2019 metų 

veiklos ataskaitos 5 priedas 

 

Telšių rajono įstaigų ir organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, projektų bendrasis 

finansavimas 

 

Telšių rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 metų veiklos plano 7 programos 01 

tikslo 02 uždavinio 15 priemonei „Socialinių projektų dalinis finansavimas“ įgyvendinti 2019 

metais viso buvo skirta 32.070,00 Eur. 

Nustatyti 2019 m. Socialinių projektų prioritetai: 

1. socialinės paslaugos, teikiamos šeimai, vaikams; 

2. socialinės paslaugos, teikiamos neįgaliems asmenims; 

3. tęstiniai socialiniai projektai; 

4. socialinės paslaugos mažinančios socialinę atskirtį. 

Iš gautų 23 paraiškų 15 pateikė nevyriausybinės organizacijos, 8 paraiškas – Telšių 

socialinių paslaugų centras. 1 paraiškai nebuvo skirtas finansavimas. Iš viso pateiktų projektų 

įgyvendinimui buvo prašomi 39.578,00 Eur, 2018 m. – 64.604,80 Eur. Šis skirtumą nulėmė tai, 

kad socialiniai projektai finansuojami tik dalinai, iki 70 proc. Komisija siūlė skirti dalinį 

finansavimą 22 projektams, bendroje sumoje siūlyta paskirti 33.001,00 Eur. Ekspertų komisija 

siūlė skirti finansavimą 22 projektų įgyvendinimui, sumoje – 32.070,00 Eur. Nuomonės išsiskyrė 

dėl 9 projektų. Ekspertų komisija siūlė mažinti finansavimą, taip pat buvo atliktas siūlytinų sumų 

apvalinimas.  

Skirtas finansavimas pagal projektų veiklas: 

- 7.285,00 Eur – visų metų organizacijos veiklai vykdyti, t. y. pagalba sergantiems, 

neįgaliems, skurdą patiriantiems asmenims (5 projektai); 

- 10.200,00 Eur – socialinę riziką patiriančių, neįgalių asmenų darbinio užimtumo 

skatinimas (3 projektai); 

- 2.559,00 Eur – gerosios patirties sklaidai, diskusijų organizavimui, darbo su neįgaliu 

vaiku pilotavimui (2 projektai); 

- 12.026,00 Eur – renginiams organizuoti: „Telšių socialinių paslaugų centro 15 metų 

kelias“,  „Susitikime muzikos šventėje“, „Velykinė gerumo akcija“, „Mūsų muzikos diena“, 

Socialinių darbuotojų dienos paminėjimas, „Kalėdų belaukiant“, Kalėdinė šventė „Atverkime 

duris“, „Spalvotojo meduolio diena“, „Kartu esame stipresni“ kalėdinė akcija „Dalinkimės 

Kalėdiniu džiaugsmu“, tarptautinės neįgaliųjų dienos paminėjimas, tarptautinės pagyvenusių 

žmonių dienos paminėjimo šventė (12 projektų). 

Per 2019 metus viso socialiniams projektams remti iš Savivaldybės biudžeto lėšų buvo 

prašoma skirti 39.578,00 Eur suma, buvo skirta 32.070,00 Eur, panaudota – 32.070,00 Eur. Šioje 
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sumoje nevyriausybinių organizacijų projektams skirta 21.301,00 Eur. Socialiniams projektams 

įgyvendinti kitų rėmėjų ar iš kitų fondų gauta 23.742,61 Eur.  

Socialinių projektų vykdytojai pateikė ataskaitas apie 2019 metų socialinių projektų 

vykdytas veiklas, viena organizacija ataskaitą pateikė pavėlavusi, kadangi Telšių rajone 

organizacija nutraukė savo veiklas.  Socialinių projektų veiklų dėka įvairias užimtumo ir paramos 

paslaugas gavo apie 3000 Telšių miesto ir kaimiškų seniūnijų gyventojai. 

 

 

Telšių rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 metų veiklos plano 7 programos 1 tikslo 

2 uždavinio 13 priemonei „Neįgaliųjų darbinio užimtumo skatinimas“ buvo skirti 35.000,00 Eur. 

Gautos trys paraiškos. Komisija, siūlė skirti finansavimą trims pareiškėjams, tačiau iškilus 

teisės aktų prieštaravimams finansavimas skirtas 2 projektams: VšĮ „Soneima“ – 20.260,00 Eur, 

UAB „Orlis“ – 8.000,00 Eur. Per 2019 metus viso neįgaliųjų darbinio užimtumo skatinimo 

projektams remti iš Savivaldybės biudžeto lėšų buvo prašoma skirti 80.000,00 Eur suma, bendroje 

sumoje skirti ir panaudoti  28.260,00 Eur. Priemonėje „Neįgaliųjų darbinio užimtumo skatinimas“ 

liko nepanaudoti 6.740,00 Eur. Iš viso darbinio užimtumo veiklose dalyvavo 28 neįgalūs asmenys. 

Abi organizacijos pateikė ataskaitas apie 2019 m. vykdytas veiklas. Gautos lėšos iš kitų šaltinių iš 

viso – 143.854,40 Eur. 
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Parengė: Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos 

skyriaus vedėjo pavaduotoja Reda Raginskienė. 

Ekspertų komisijos 2019 metų  

veiklos ataskaitos 6 priedas 

 

Telšių rajono įstaigų ir organizacijų, teikiančių kultūros ir kitas paslaugas, projektų 

bendrasis finansavimas 

 

 

 

Kultūrinės veiklos projektams įgyvendinti iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto (SVP 

priemonės kodas 06.01.03.03) skirta 29.000,00 Eur.  

2019 m. Kultūrinės veiklos projektų prioritetai: 

1. Žemaitijos metų paminėjimo projektai; 

2. Telšių krašto tradicijų išsaugojimą skatinantys projektai; 

3. bendruomeniškumą skatinantys projektai; 

4. nematerialaus kultūros paveldo aktualizavimo projektai; 

5. novatoriški naujos kultūrinės veiklos projektai. 

Per 2019 metus iš viso buvo pateiktos 34 kultūrinės veiklos projektų paraiškos, iš kurių 17 

skirtas dalinis finansavimas projektams įgyvendinti. Iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto 

papildomai skirta 8.797,74 Eur, įsisavinta 34.467,74 Eur. Pateiktų kultūrinės veiklos projektų lėšų 

poreikis iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto 2019 metais – 87.920,00 Eur. Biudžetinės įstaigos, 

nevyriausybinės organizacijos, vykdančios kultūrinę veiklą, kurioms buvo skirtas dalinis projektų 

finansavimas, iš fondų pritraukė 75.840,00 Eur. Įgyvendinant projektus, iš rėmėjų gauta 2.350,00 

Eur.  

Finansuoti įvairių kūrybinių sričių kultūrinės veiklos projektai. 2019 m. Telšiai,  kaip ir 

visa Lietuva šventė Žemaitijos metus, taigi, nemaža dalis renginių bei kitų projektų buvo dedikuoti 

būtent šiai datai paminėti: 

• Žemaičių festivalis „PATRIA UNA; 

• Baigiamasis Žemaitijos metų minėjimo renginys  „Aš eso TA – ŽEMAITIJA“; 

• Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos  projektas 

„Skaitymo skatinimo programa „Nekasdieniai pasimatymai su žemaitišku prieskoniu“; 

• Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos projektas 

„Literatūros dienos Žemaitijoje: reveransas poezijai“; 

• Telšių rajono Ubiškės mokyklos – daugiafunkcinio centro projektas „Žemaitėjė 

brongė, mas tava vaika“ 

• Telšių jaunimo etno klubo „Čiučiuruks“ projektas „Žemaitijos regiono vaikų ir 

moksleivių žemaičių kūrybos ir žemaitiškų skaitymų konkursas „Rokoukimės ėr korkiam 

žemaitėška“ įgyvendinti; 
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• Telšių jaunimo etno klubo „Čiučiuruks“ (kodas 180381735) projektui „Knygos „Gīvs 

žemaitėšks žuodis“ leidyba“ įgyvendinti. 

Taip pat finansuoti ir jau tradiciniais tapę tarptautiniai, respublikiniai projektai, 

reprezentuojantys Telšių rajoną.  

• Telšių jaunimo etnoklubo „Čiučiuruks“ projektas Akcija-konkursas „Baltos 

užuolaidėlės mano miestui; 

• Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatro projektuas Tarptautinis jaunimo 

teatrų festivalis „Teatras – tautos sparnai“; 

• Žemaičių muziejaus „Alka“ projektui „XXXIV Tarptautinė medalio ir mažosios 

skulptūros kūrėjų stovykla Telšiuose „Žemaitija. Lietuva. Pasaulis“; 

• Telšių rajono savivaldybės kultūros centro projektas festivalis „Vandens muzika“.  

Dalinis finansavimas skirtas ir leidybos, literatūriniams  projektams. 

• Žemaičių muziejaus „Alka“ projektui „Ežerėlio pasakos“ (išleista to paties pavadinimo 

naują Algirdo Kazragio knygą vaikams, bei pagal ją parengti tris naujus edukaciniai užsiėmimai 5-

11 metų vaikams) 

• Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Telšių filialo projektui „Telšiai. Atgal į 

praeitį“ (išleistas ir visuomenei pristatytas senųjų Telšių fotografijų albumas). 

• Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos projektui 

„Literatūrinis mini spektaklis pagal J.Tumą-Vaižgantą“; 

• Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatro projektas „Žemaitijos partizanų 

keliais“ 

Finansuoti ir etninės kultūros plėtros, bendruomeniškumą skatinantys bei krašto 

tradicijų puoselėjantys projektai:. 

• Telšių jaunimo etnoklubo „Čiučiuruks“ projektas „Samogitia folklore music 

Project&Čiučiuruks“; 

• Telšių jaunimo etnoklubo „Čiučiuruks“ projektas „Vaikų ir jaunimo vasaros 

akademija“. 
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Parengė:Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyr. 

specialistė Vaida Udovičienė. 

Ekspertų komisijos 2019 metų 

veiklos ataskaitos 7 priedas 

 

Vyresnio amžiaus žmonių visuomeninės veiklos skatinimo projektų bendrasis 

finansavimas 

 

Vyresnio amžiaus žmonių visuomeninės veiklos skatinimo projektų daliniam finansavimui 

iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto 2019 metais buvo skirta 14.000,00 Eur iš kurių liko 

nepanaudota 4.210,00 Eur. 

Per tuos metus projektų daliniam finansavimui buvo pateiktos 5 vyresnio amžiaus žmonių 

visuomeninės veiklos skatinimui paraiškos. Visų pateiktų 5 paraiškų bendra projektų vertė sudarė 

14.593,00 Eur. Poreikis iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto projektams įgyvendinti buvo 

10.721,00 Eur, skirta – 9.790,00 Eur. Organizacijos projektų įgyvendinimui lėšų iš rėmėjų ir kitų 

šaltinių gavo 3.582,00 Eur. Pagal vertinimo kriterijų ataskaitas, vyresnio amžiaus žmonių 

organizacijos projektus įgyvendino 100 proc. 

2019 metais dalinį finansavimą iš savivaldybės biudžeto gavę projektai, skirti vyresnio 

amžiaus žmonių meno kolektyvų veiklai, patalpų išlaikymui, koncertinių rūbų įsigijimui, 

dalyvavimui vyresnio amžiaus žmonių sąskrydžiuose, susitikimuose, bendradarbiavimui su kitų 

rajonų vyresnio amžiaus žmonių organizacijomis, kultūrinei-pažintinei bei vyresnio amžiaus 

mėgėjų meno kolektyvų koncertinei veiklai. 

Telšių miesto pagyvenusių žmonių klubas „Susitikim dainoj“ dalyvavo XII-oje Lietuvos 

senjorų dainų ir šokių šventėje „Mes vėl kartu“, kur atliko 13 dainų repertuarą. Taip pat dalyvavo 

Žemaitijos regiono tremties ir rezistencijos dainų festivalyje „Ant marių kranto“, kur atliko 8 dainų 

repertuarą. Klubas Telšių Žemaitės dramos teatre surengė 30 metų „Tremties aidai“ kūrybinės 

veiklos paminėjimą. 

Pagyvenusių žmonių bendrija „Rudens vakaras“ koncertavo Žemaičių bočių festivalyje, 

Žemaitijos kraštiečių susitikime bei Jūros šventėje. Organizacija įsigijo 6 vnt. tautinių sijonų, 62 

vnt. marškinėlių, 49 vnt. šalikų reprezentuojančių ne tik Telšių miestą, bet ir Lietuvą.  

Telšių trečiojo amžiaus universitetas įsigijo 11 porų moteriškų batelių, skirtų šokių 

ansamblio „Akimirka“ šokėjoms. Universiteto šokių ansamblis dalyvavo šokių festivalyje, 

Vilniuje.  

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Telšių filialui finansavimas buvo skirtas 

patalpų išlaikymui. Tuose patalpose vykdė įvairiausias veiklas: šachmatų ir šaškių turnyrus, 

viktorinas jaunimui Lietuvos laisvės kovų ir tremties tema, paskaitų ciklą „Išsaugokim atmintį 

ateities kartoms“, valdybos susirinkimus, susitikimus su kitų miestų Lietuvos politinių kalinių ir 

tremtinių sąjungos filialų atstovais. 
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Telšių rajono pensininkų sąjungai dalinis finansavimas skirtas vadovų honorarams bei 

komunalinėms paslaugoms. Sąjunga koncertavo Žemaičių bočių festivalyje, Žemaitijos kraštiečių 

susitikime bei Jūros šventėje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyr. 

specialistė Monika Domarkienė. 

Ekspertų komisijos 2019 metų 

veiklos ataskaitos 8 priedas 

 

Gerinančių turizmo sąlygas projektų bendrasis finansavimas 

 

Gerinančių turizmo sąlygas projektų daliniui finansavimui iš Telšių rajono savivaldybės 

biudžeto 2019 m. buvo skirta 69.200,00 Eur. 

Tais metais dėl dalinio finansavimo buvo pateiktos 3 turizmo sąlygas gerinančių projektų 

paraiškos, kurių bendra vertė sudarė 88.067,90 Eur. Iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto 

projektams įgyvendinti buvo įsisavinta, 69.200,00 Eur, o lėšų iš rėmėjų ir kitų šaltinių buvo gauta 

18.867,90 Eur. Pagal vertinimo kriterijų ataskaitas, organizacija projektus įgyvendino 100 proc.  

Įgyvendinant turizmo paslaugas gerinančius projektus lėšos buvo skirtos Žemaitijos 

turizmo informacijos centro veiklos organizavimui, leidinių spausdinimui, edukacinių programų 

kūrimui ir pasiruošimui bei dalyvavimui tarptautinėse turizmo parodose ir šventėse.  

Per 2019 metus Žemaitijos turizmo informacijos centras išleido 12 000 vnt. informacinių 

reprezentacinių leidinių apie Telšių rajoną: 

6 000 vnt. „Maršrutas – Telšē“ (lietuvių anglų kalbomis) leidinių, kuriuose pristatomi 

keturi planai (turizmo paslaugų paketai: „Planas moksleiviams“, „Planas aktyviam laisvalaikiui“, 

„Planas šeimai“, „Planas kolektyvui“). Leidiniuose sudėta visa reikalinga informacija, paslaugos, 

edukacijos esančios Telšių mieste ir rajone; 

4 500 vnt. mini gido „Mažosios Telšių miesto puošmenos“ (lietuvių, anglų, rusų kalbomis) 

leidinių. Mini gidą sudaro informatyvus žemėlapis su meno ženklų nuotraukomis bei aprašymais, 

kuris skirtas turistams norintiems savarankiškai susipažinti su Telšių senamiesčiu; 

1 500 vnt. „Biržuvėnų dvaro sodybos lobiai“ (lietuvių, anglų, rusų kalbomis) leidinių. 

Leidinyje galima rasti Biržuvėnų dvaro sodybos nuotraukų, žemėlapį bei teikiamų edukacinių 

paslaugų sąrašą. 

Žemaitijos turizmo informacijos centras paruošė ir vykdė edukacines programas Telšiuose 

ir Biržuvėnų dvaro sodyboje. Per 2019 m. Telšiuose vyko 28 edukaciniai užsiėmimai („Meno 

ženklai Žemaitijos sostinėje“, „Ar žinojai, kad Telšių mieste slepiasi 47 meškos?“, „Suskaičiuokim 

meškutes“, edukacija – viktorina „Ką žinai apie Telšių miestą“), kuriuose dalyvavo 765 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinių klasių moksleiviai. Biržuvėnų dvaro sodyboje vyko 49 

edukaciniai užsiėmimai. Taip pat buvo parengta nauja edukacinė programa skirta kalėdinių 

švenčių laikotarpiui, kurioje sudalyvavo 312 vaikų.  

Kaip ir kasmet, Žemaitijos turizmo informacijos centras reprezentavo Telšių kraštą ir 

pristatė turizmo išteklius tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje ADVENTUR 

2019. Tai viena didžiausių ir labiausiai lankomų parodų Baltijos šalyse. Parodoje dalyvavo 321 
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dalyvis iš 19 pasaulio šalių. Per tris dienas parodą aplankė 29 270 lankytojų. Žemaitijos turizmo 

informacijos centras reprezentuodamas Telšių kraštą didžiausią dėmesį skyrė Žemaitijos metams. 

Taipogi, 2019 m. Žemaitijos informacijos turizmo centras dalyvavo Kauno miesto šventėje 

„Kauno Hansa dienos 2019“, kurioje pristatė Telšių rajono turizmo išteklius. 

2019 m. pabaigoje sukurta nauja šiuolaikiška internetinė svetainė www.visit.telsiai.lt su 

išsamiu turiniu apie turizmo produktus, paslaugas bei pritaikyta mobiliems įrenginiams. 

Informacija naujoje internetinėje svetainėje pateikiama 5 kalbomis: lietuvių, anglų, vokiečių, latvių 

ir rusų. 

 

 

 

 

 

 

Parengė: Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyr.  

specialistė Monika Domarkienė. 

Ekspertų komisijos 2019 metų 

veiklos ataskaitos 9 priedas 

 

 

Telšių rajono savivaldybės verslo projektų dalinis finansavimas 

 

Telšių rajono savivaldybės administracijos Verslo projektams įgyvendinti iš Telšių rajono 

savivaldybės biudžeto buvo skirta 58.500,00 Eur (SVP 5 programos 01 tikslo 01 uždavinio 03 

priemonės  „Pagalba naujai besikuriančioms įmonėms“ projektui finansuoti skirta 31.900,00 Eur, 5 

programos 01 tikslo 01 uždavinio 04 priemonės „Verslumo skatinimas įtraukiant į verslą kūrybinių 

industrijų atstovus“ projekto įgyvendinimui skirta 26.600,00 Eur). 

2019 m. buvo pateiktos 3 projektų paraiškos, kurioms buvo  pritarta. Verslo projektams 

įgyvendinti, per 2019 m., gautos lėšos iš įstaigų pajamų, 2 proc. ir t.t. – 98.970,37 Eur. Poreikis, 

pagal pateiktas paraiškas, iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto finansuotiems projektams buvo 

63.200 Eur. Paraiškos buvo vertinamos pagal patvirtintus projektams finansuoti skirtus prioritetus: 

1) Verslo bendradarbiavimo tinklo plėtros skatinimas.  

2) Renginių organizavimas verslo atstovams.  

3) Pagalba naujoms besikuriančioms Telšių rajono smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms. 

Projektines paraiškas teikė VšĮ „Telšių menų inkubatorius“ ir VšĮ Telšių apskrities verslo 

inkubatorius.  

VšĮ „Telšių menų inkubatorius“ (toliau – įstaiga) 2019 m. gavo dalinį finansavimą 

26.600,00 Eur, iš kurių didžiąją dalį lėšų panaudojo darbo užmokesčiui ir soc. draudimui – 

23.600,00 Eur, komunalinėms paslaugoms – 3.000,00 Eur. 2019 metams įstaiga prie 

įgyvendinamo projekto prisidėjo savo pajamomis, 2 proc. ir t.t. – 35.519 Eur. Įstaiga per 2019 

metus suteikė verslo paslaugas kūrybinių verslų atstovams (patalpų nuomos paslaugos) – 39 

įmonėms, pagal poreikį teikė konsultacijas verslo pradžios ir plėtros klausimais, dalyvavo mugėse, 

parodose, šventėse (rezidentų darbų pristatymas ir prekyba), vykdė projektus Kūrybinės dirbtuvės 

„Metalo interpretacijos 2019“ ir „Odinių aksesuarų interpretacijos“ bei pateiktos 4 projektų 

paraiškos Lietuvos kultūros tarybai. 

VšĮ Telšių apskrities verslo inkubatorius (toliau – įstaiga) 2019 m. teikė dvi paraiškas ir 

bendrai gavo dalinį finansavimą 31.900,00 Eur, iš kurių didžiąją dalį lėšų panaudojo darbo 

užmokesčiui ir soc. draudimui – 23.900,00 Eur, komunalinėms paslaugoms – 6.800,00 Eur, kitoms 

paslaugoms ir prekėms – 1.200,00 Eur. 2019 metams įstaiga prie įgyvendinamo projekto prisidėjo 

savo pajamomis, 2 proc. ir t.t. – 63.451,37 Eur. Įstaiga per 2019 metus buvo surengusi 40 mokymų 

bei renginių, teikė konsultacijas (320 val.), rašė straipsnius (2 vnt.), per socialinius tinklus atliko 

viešinimą apie vykstančius bei planuojamus renginius, atsakinėjo į paklausimus (1130 vnt.), 
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suteikė verslo paslaugas verslo atstovams – 35 įmonėms išnuomota patalpų ir 15 įmonių suteiktos 

virtualaus biuro paslaugos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus 

vyr. specialistė Neringa Urbonienė. 

 


