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ASOCIACIJOS TELŠIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS  GRUPĖS 2015 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA  

 

Veiklos ataskaitos parengimo argumentai. 

     Asociacijos Telšių miesto vietos veiklos grupės (toliau – VVG) 2015 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 Kęstutis Gusarovas, Petras Kuizinas, Kazys Lečkauskas, Stefa 

Naujokienė, Valeriją Sungailienė, Nijolė Tamulionienė, Tomas Zykas, Dainius Preimontas, Janina 

Vilimienė. 

     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 2015 m. įvyko: 1 Steigiamasis Telšių miesto VVG susirinkimas, 1 Telšių miesto VVG narių 

visuotinis susirinkimas, 2 Telšių miesto VVG valdybos posėdžiai.  

Svarstyta 19 klausimų. 

Visuotinis narių susirinkimas patvirtino VVG narių steigiamojo, nario ir metinius mokesčius. 

Steigimo išlaidos paskirstytos sekančiai:  

Telšių rajono savivaldybės taryba – 70 proc.;  

Telšių moterų bendrija „Akvalina“ – 15 proc.;  

Telšių rajono smulkiųjų verslininkų asociacija – 15 proc.  

Nario stojamasis mokestis nustatytas 70 Eur, metinis mokestis – 30 Eur.  

     VVG Valdybos sprendimu atidarytos 2 sąskaitos KU „Germanto lobis“, patvirtintas Valdybos 

darbo reglamentas, viešųjų pirkimų taisyklės, darbo sutarčių projektai. 

     Taip pat svarstyti kiti klausimai. 

     Pagrindinis VVG veiklos tikslas – parengti Telšių miesto vietos plėtros strategiją, kurioje būtų 

numatytos priemonės, kaip pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių 

socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. 

     2015-08-05 buvo pateikta paraiška projektui „Telšių miesto vietos plėtros strategijos parengimas“. 

Projekto vertė 4317,91 Eur. 2015-11-18 pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0005 „Vietos plėtros strategijos parengimas“ sutartis, 

pagal kurią projekto įgyvendinimui skirtas 3994,06 Eur ES finansavimas. VVG prisidėjimas – 323,85 Eur. 

Projekto lėšos skirtos konsultantų paslaugoms įsigyti bei projekto darbo grupės atlyginimams išmokėti. 

     VVG vadovas pasirašė  įsakymus, pagal kuriuos buvo įdarbinti 2 darbuotojai, patvirtintas viešųjų pirkimų 

planas bei nurodymas pirkimo organizatoriui atlikti viešųjų pirkimų procedūras.  

     Telšių miesto vietos plėtros strategijos parengimo paslaugoms įsigyti buvo skelbtas 1 

supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu. Pasirašyta 1 paslaugų teikimo sutartis.  



Telšių miesto vietos plėtros strategijos parengimui, Valdybai pritarus, buvo pasirašytos 2 darbo 

sutartys su projekto koordinatoriumi ir projekto finansininku. 

Iš viso VVG pasirašė 4 sutartis. 

Samdomų darbuotojų 2015 metų pabaigoje – 2; 

Asociacijos narių skaičius 2015 metų pabaigoje – 3. 

2015 m. buvo sukurta Telšių miesto VVG rubrika Telšių internetinėje svetaitėje www.telsiai.lt bei 

paskyra socialiniame tinklapyje Facebook. Vykdomas rubrikos ir paskyros administravimas, 

viešinama VVG veikla, teikiama bendra informacija tikslinėms grupėms.  
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