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ASOCIACIJOS TELŠIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS  GRUPĖS  

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

 

Veiklos ataskaitos parengimo argumentai. 

     Asociacijos Telšių miesto vietos veiklos grupės (toliau – VVG) 2018 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. 

Valdybą 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 2018 m. įvyko: 1 Telšių miesto VVG narių visuotinis susirinkimas, 2 Telšių miesto VVG 

valdybos posėdžiai. VVG narių visuotiniame susirinkime svarstyti 3 klausimai, VVG valdybos 

posėdžiuose svarstyti 4 klausimai. 

      Visuotinio susirinkimo sprendimu buvo patvirtintos 2017 m. asociacijos veiklos ir finansinės 

ataskaitos bei 2018 m. programa.    

Taip pat svarstyti ir kiti klausimai. 2018-08-07 iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos gautas raštas Nr. 1D-3978 „Dėl siūlomų nefinansuoti vietos plėtros strategijų sąrašo 

patvirtinimo“, kuriuo informuojama, kad buvo pakeistas siūlomų nefinansuoti pagal 2014-2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems 

didinimas ir kova su skurdu“ priemones Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimo administravimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimas“ vietos plėtros strategijų sąrašas, t.y. į sąrašą buvo perkeltos 8 vietos plėtros 

strategijos iš rezervinio vietos plėtros strategijų sąrašo. Į sąrašą buvo perkeltos strategijos, kurios, 

atlikus pervertinimą pagal Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento 

direktoriaus 2018 m. balandžio 27 d. pavedimu Nr. 1AR-878 patvirtintą formą, neatitiko Vietos 

plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių reikalavimų, t.y. nesurinko 70 balų. Į šį siūlomų 

nefinansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą buvo perkelta ir Telšių miesto vietos veiklos grupės 

Telšių miesto 2016-2022 m. vietos plėtros strategija.   



     2018 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 2018 m. veiklos plano punktai.  

Samdomų darbuotojų 2018 metų pabaigoje – 0; 

Asociacijos narių skaičius 2018 metų pabaigoje – 3. 
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