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Posėdžio pirmininkas – asociacijos Telšių miesto VVG vadovė Stefa Naujokienė. 

Susirinkimo sekretorė - Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir 

investicijų skyriaus vyr. specialistė Jurgita Geidukienė.  

Dalyvauja: VVG valdybos nariai: Stefa Naujokienė, Kazys Lečkauskas, Nijolė Tamulionienė, 

Valerija Sungailienė, Tomas Zykas, Dainius Preimontas. Telšių rajono savivaldybės administracijos 

atstovai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Laima Simanauskienė, vyr. specialistė 

Jurgita Geidukienė.  

Nedalyvavo: Vladas Murašovas, Rimantas Žebrauskas, Laima Jūrytė - Zakarauskienė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Telšių miesto 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos įtraukimo į rezervinį vietos plėtros 

strategijų sąrašą; 

2. Dėl Telšių miesto vietos veiklos grupės atstovo delegavimo dalyvauti įgyvendinant projektą 

„Karinio turto pritaikymas viešosioms erdvėms“ (MAPS – Military Assets As Public Spaces“ ). 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Telšių miesto 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos įtraukimo į rezervinį 

vietos plėtros strategijų sąrašą.  

Asociacijos vadovė Stefa Naujokienė valdybos narius informavo, kad Telšių miesto 2016 – 

2022 m. vietos plėtros strategija yra įtraukta į rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą ir kai 

priemonei bus skirtas finansavimas, VVG, kurių strategijos yra rezerviniame sąraše bus apie tai 

informuotos ir turės pateikti pagal pateiktas pastabas pakoreguotas strategijas per nurodytą konkretų 

terminą. Vyko diskusija apie tai, kad visiškai nėra aiškus paramos strategijoms įgyvendinti 

skirstymo principas, kadangi didžioji lėšų dalis buvo paskirstyta didžiųjų Lietuvos miestu VVG 

strategijų įgyvendinimui bei mažos apimties strategijų įgyvendinimui. K. Lečkauskas pasiūlė, kad 

siekiant įvertinti realią galimybę gauti paramą Telšių miesto vietos 2016 - 2022 m. plėtros 

strategijos įgyvendinimui, reikalinga raštu kreiptis į vidaus reikalų ministeriją su prašymu 

informuoti, kiek tiksliai lėšų strategijoms įgyvendinti yra paskirstyta ir koks yra lėšų likutis.    

BALSAVO: už – 6, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA. Įpareigoti Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir 

investicijų skyriaus vyr. specialistę Jurgitą Geidukienę parengti ir raštą LR vidaus reikalų 

ministerijai. 

   

2.SVARSTYTA. Dėl Telšių miesto vietos veiklos grupės atstovo delegavimo dalyvauti 

įgyvendinant projektą „Karinio turto pritaikymas viešosioms erdvėms“ (MAPS – Military Assets 

As Public Spaces“ ) (toliau – Projektas).  

        L. Simanauskienė  pristatė valdybos nariams Projektą, kurio viena iš partnerių yra Telšių 

rajono savivaldybės administracija, o viena iš projekto tikslinių grupių – vietos veiklos grupės. Taip 

pat informavo, kad projekto metu yra 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 ir 2016-10-05 – 06 dienomis organizuojamas 

Projekto partnerių susitikimas, kuriame bus diskutuojama, kaip įtraukti moksleivius, jaunimą, 

švietimo ir ugdymo įstaigų atstovus į miestų planavimą, idėjų pateikimą planuojant ir kuriant 

miestus ir pan. 

      Atsižvelgiant į tai, kad Projekto viena iš tikslinių grupių yra vietos veiklos grupės, Telšių rajono 

savivaldybės administracija prašo deleguoti 1 Asociacijos atstovą, turintį patirties darbe su vaikais 

ir jaunimu, vykti į Projekto susitikimą, kuris vyks Cartagena mieste Ispanijoje. 

       S. Naujokienė pasiūlė, kad į susitikimą galėtų vykti VVG valdybos narė Valerija Sungailienė, 

kaip VVG narė turinti patirties darbe su vaikais ir jaunimu. 

 

BALSAVO: už – 6, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA. Deleguoti Valeriją Sungailienę vykti į Projekto susitikimą, kuris vyks Cartagena 

mieste Ispanijoje 2016-10-05 - 06 dienomis. 

 

 

 Susirinkimo pirmininkė                                                      Stefa Naujokienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė Jurgita Geidukienė 


