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ASOCIACIJOS TELŠIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS  GRUPĖS 2016 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA  

 

Veiklos ataskaitos parengimo argumentai. 

     Asociacijos Telšių miesto vietos veiklos grupės (toliau – VVG) 2016 metų veiklos ataskaita 

rengiama, įgyvendinant VVG įstatų 33.4 bei 52.6 punktus bei Valdybos darbo reglamento 8.3. 

punktą. 

 

     Asociacijos Telšių miesto VVG steigimo sutartis pasirašyta 2015-06-11. 

     Steigėjai: Telšių rajono savivaldybės taryba, Telšių moterų bendrija „Akvalina“, Telšių rajono 

smulkiųjų verslininkų asociacija. 

     VVG veikia vadovaudamasi asociacijos Telšių miesto vietos veiklos grupės įstatais, patvirtintais 

2015-07-27 (toliau – VVG įstatai). 

     VVG valdymo organai: Visuotinis asociacijos narių susirinkimas, asociacijos vadovas, valdyba. 

Asociacijos vadovė – Stefa Naujokienė 

Valdyba sudarė 9 nariai: pirmininkas – Vladas Murašovas, Telšių smulkiųjų verslininkų asociacijos 

deleguotas asmuo, Laima Jurytė - Zakarauskienė, Telšių rajono savivaldybės tarybos narė,      

Rimantas Žebrauskas, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Kazys 

Lečkauskas, Telšių miesto seniūnijos seniūnas, Stefa Naujokienė, Telšių moterų bendrijos 

„Akvalina“ pirmininkė, Valeriją Sungailienė, Telšių moterų bendrijos „Akvalina“ deleguotas 

asmuo, Nijolė Tamulionienė, Telšių moterų bendrijos „Akvalina“ deleguotas asmuo, Tomas Zykas, 

Telšių smulkiųjų verslininkų asociacijos deleguotas asmuo, Dainius Preimontas, Telšių 

smulkiųjų verslininkų asociacijos deleguotas asmuo.    

  Valdyba savo veikloje vadovavosi VVG įstatais, VVG visuotinio narių susirinkimo sprendimais, 

LR įstatymais, kitais teisės aktais ir kitais VVG vidaus dokumentais bei VVG valdybos darbo 

reglamentu.  

     Per 2016 m. įvyko: 2 Telšių miesto VVG narių visuotiniai susirinkimai, 4 Telšių miesto VVG 

valdybos posėdžiai. Svarstyta 20 klausimų. 

     Visuotinio narių susirinkimo sprendimu buvo patvirtinta nauja VVG valdybos sudėtis: 

Pirmininkas -  Vladas Murašovas, 

Laima Jurytė - Zakarauskienė, 

Rimantas Žebrauskas, 

Kazys Lečkauskas,  

Stefa Naujokienė, 

Valeriją Sungailienė, 

Nijolė Tamulionienė, 

Tomas Zykas, 

Dainius Preimontas.  

     Visuotinis narių susirinkimas patvirtino Telšių miesto 2016-2022 metų vietos plėtros strategiją, 

kuri buvo pateikta LR vidaus reikalų ministerijos vertinimui, tačiau negavusi finansavimo buvo 

įtraukta į rezervinį Vietos plėtros 2016-2022 metų strategijų sąrašą.  

     Visuotinio susirinkimo sprendimu buvo patvirtinta 2015 m.  asociacijos veiklos bei finansinės 

ataskaitos bei 2016 m. programa.    

 



     VVG Valdybos sprendimu buvo išrinktas naujas valdybos pirmininkas  - Vladas Murašovas. 

Telšių miesto VVG pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kelmės miesto VVG.   

     Taip pat svarstyti kiti klausimai.      

     2016 metų veiklos plane asociacijos veikla buvo orientuota į Telšių miesto 2016 – 2022 m. 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimą. Kadangi minėtos strategijos įgyvendinimui finansavimas 

nebuvo gautas, nebuvo pasirašyta strategijos įgyvendinimo finansavimo sutartis bei nebuvo 

įgyvendinti visi kiti 2016 m. veiklos plano punktai.  

     Telšių rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą„Karinio turto pritaikymas 

viešosioms erdvėms“ (MAPS – Military Assets As Public Spaces“) (toliau – Projektas), kurio viena 

iš tikslinių grupių - vietos veiklos grupės. Projekto metu numatyta organizuoti diskusijas, kaip 

geriau karinį paveldą pritaikyti visuomenei, kaip visuomenę įtraukti į sprendimų priėmimą, 

susitikimus su nevyriausybinėmis organizacijomis, verslininkais, investuotojais, menininkais, 

mokymus miesto planavimo, atkūrimo, darnios plėtros ir pan. temomis. 2016-10-05 – 06 dienomis 

Cartagena mieste Ispanijoje buvo suorganizuotas Projekto partnerių susitikimas, kuriame buvo 

diskutuojama, kaip įtraukti moksleivius, jaunimą, švietimo ir ugdymo įstaigų atstovus į miestų 

planavimą, idėjų pateikimą planuojant ir kuriant miestus ir pan. Minėtame susitikime Telšių miesto 

VVG atstovavo valdybos narė Valerija Sungailienė, kaip VVG narė turinti patirties darbe su vaikais 

ir jaunimu. 

 

 

Samdomų darbuotojų 2016 metų pabaigoje – 0; 

Asociacijos narių skaičius 2016 metų pabaigoje – 3. 

 

 

 

Parengė asociacijos vadovė  

 

Stefa Naujokienė 
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