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ASOCIACIJOS TELŠIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

Metinio veiklos plano parengimo argumentai. 

     Metinis veiklos planas rengiamas, įgyvendinant Telšių miesto vietos veiklos grupės (toliau – 

VVG) įstatų 33.4 punktą bei Valdybos darbo reglamento 8.3. punktą. 

 

Trumpa situacijos analizė 

Vadovaujantis VVG įstatų 14 p., pagrindiniai VVG veiklos tikslai – pagal savo veiklos 

kompetenciją ir galimybes skatinti Telšių miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant 

miesto plėtros planus bei programas Telšių miesto teritorijoje, taip pagerinti vietines įsidarbinimo 

galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir 

vietos valdžios ryšius. Šiam tikslui pasiekti Telšių miesto VVG parengė vietos plėtros strategiją 

(toliau – Strategija) ir 2016-02-13 pateikė ją LR vidaus reikalų ministerijai.  

Šios strategijos rengimo tikslas – išanalizuoti Telšių miesto gyventojų, ypač tų žmonių, 

kurie šiuo metu labiausia patiria socialinę atskirtį ir kuriems labiausiai reikalinga pagalba, 

problemas; iškelti tikslus ir nustatyti užduotis bei parinkti veiksmus, kuriuos įgyvendinus būtų 

sprendžiamos tikslinių grupių problemos. Telšių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimu 

siekiama spręsti Telšių miesto gyventojų užimtumo (nedarbo) problemas  Telšių mieste. 

Telšių miesto vietos plėtros strategijos tikslui pasiekti buvo suplanuotos lėšos atsižvelgiant 

į gautus projektinius pasiūlymus, tikslinių grupių skaičių bei numatytus veiksmus. Telšių miesto 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimui reikalinga 781.0 tūkst. Eur suma, iš kurios numatomas 16 

procentų prisidėjimas iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto. Vietos plėtros strategijos 

administravimui numatyta 97.0 tūkst. Eur. 

Vadovaujantis 2016-06-29 LR vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-468 „Dėl 2014-

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės 

įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ priemonių Nr. 08.1.-ESFA-T-910 „Vietos plėtros 

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

įgyvendinimas“ rezervinio vietos plėtros strategijų sąrašo patvirtinimo“ Strategija buvo įtraukta į 

rezervinį vietos plėtros strategijų sąrašą 8 numeriu ir, ministerijai radus papildomų lėšų rezervinių 

strategijų įgyvendinimui, jos įgyvendinimui planuota skirta 622.4 tūkst. Eur.   

LR vidaus reikalų ministerijai 2017-09-28 pateikta pagal Jungtinio vietos plėtros strategijų 

atrankos komiteto rekomendacijas pakoreguota Telšių miesto 2016-2020 m. vietos plėtros 

strategija.   

Iš LR vidaus reikalų ministerijos gautas 2018-08-07 raštas Nr. 1D-3978 „Dėl siūlomų 

nefinansuoti vietos plėtros strategijų sąrašo patvirtinimo“, kuriuo informuojama, kad vidaus reikalų 

ministro 2018 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1V-557 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, finansavimas šiai strategijai neskirtas.   

2019 m. planuojama - vykdyti įsipareigojimus, numatytus asociacijos Telšių miesto vietos veiklos 

grupės įstatuose.  
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