STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIUS
Vedėja Laima Simanauskienė
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius yra Savivaldybės administracijos padalinys,
išlaikomas iš rajono biudžeto ir tiesiogiai pavaldus bei atskaitingas Savivaldybės administracijos
direktoriui. Skyriuje patvirtintos 5 valstybės tarnautojų ir 1 vyr. specialisto pagal darbo sutartį
pareigybės.
2014 m. buvo parengtas ir Savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T1-5
patvirtintas Telšių rajono savivaldybės 2014-2016 m. strateginis veiklos planas. Taip pat parengtos
ir Savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T1-6 patvirtintos seniūnijų 2014 metų
veiklos programos.
Parengta ir Savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T1-151patvirtinta
Telšių rajono savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos plano ataskaita kaip priedas prie Telšių
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. veiklos ataskaitos. Parengta ir
Savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T1- 200 patvirtinta Telšių rajono
savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2013 m. ataskaita.
Taip pat parengtos ir patvirtintos Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos
lėšų skirstymo ir Ekspertų komisijų 2013 metų veiklų ataskaitos.
Patikslinta ir Savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T1-436 patvirtinta
Telšių rajono savivaldybės 2004-2020 metų strateginio plėtros plano prioritetų, tikslų, uždavinių ir
veiksmų suvestinė.
Parengti 36 Tarybos sprendimų ir 62 administracijos direktoriaus įsakymų projektai.
Per 2014 m. buvo baigti įgyvendinti 9 projektai už 9 266,1 tūkst. litų, finansuojami iš ES
struktūrinių fondų lėšų; per 2014 m. atlikta darbų ir suteikta paslaugų už 1 530,2 tūkst. litų:
1. Apšvietimo tinklų, gatvių aptvėrimų, vaizdo kamerų įrengimas Telšių mieste, I etapas,
bendra vertė – 4 771,6 tūkst. litų, iš jų ES – 4 413,8 tūkst. litų. Per 2014 m. atlikta darbų ir paslaugų
už 652,8 tūkst. litų.
2. Buožėnų kaimo viešosios aplinkos gerinimas, bendra vertė – 1 210,7 tūkst. litų, iš jų ES – 1
029,1 tūkst. litų. Per 2014 m. atlikta darbų ir paslaugų už 442,7 tūkst. litų.
3. Degaičių kaimo viešosios aplinkos gerinimas, bendra vertė – 991,3 tūkst. litų, iš jų ES –
916,9 tūkst. litų. Per 2014 m. atlikta darbų ir paslaugų už 85,1 tūkst. litų.
4. Nenaudojamų gręžinių likvidavimas, bendra vertė – 313,3 tūkst. litų, iš jų ES – 297,6 tūkst.
litų. Per 2014 m. atlikta darbų ir paslaugų už 239,8 tūkst. litų.
5. Telšių miesto Butkų Juzės g. rekonstrukcija, bendra vertė – 1 793,6 tūkst. litų, iš jų ES – 1
158,5 tūkst. litų. Darbai atlikti 2013 metų pabaigoje.
6. Teritorijos tarp Karaliaus Mindaugo gatvės ir geležinkelio Šiauliai-Klaipėda, Telšių mieste,
detaliojo plano parengimas, bendra vertė – 56,2 tūkst. litų, iš jų ES – 47,8 tūkst. litų. Per 2014 m.
atlikta darbų ir paslaugų už 27,8 tūkst. litų.
7. Teritorijos tarp Respublikos g., Respublikos g. 49A, Ežero g. 5, Ežero g. 21C, Naujoji g. 11,
Naujosios g., Telšių mieste, detaliojo plano parengimas, bendra vertė – 19,5 tūkst. litų, iš jų ES –
16,6 tūkst. litų. Per 2014 m. atlikta darbų ir paslaugų už 3,9 tūkst. litų.
8. Telšių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros galimybių
studijos parengimas, bendra vertė – 43,0 tūkst. litų, iš jų ES – 36,6 tūkst. litų. Per 2014 m. atlikta
darbų ir paslaugų už 42,9 tūkst. litų.
9. Telšių rajono susisiekimo sektoriaus infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros 2014–2020 m.
galimybių studija, bendra vertė – 66,9 tūkst. litų, iš jų ES – 56,9 tūkst. litų. Per 2014 m. atlikta
darbų ir paslaugų už 35,2 tūkst. litų.

2014 metais parengtos 3 projektų paraiškos:
1. „Europos dviračių iššūkis 2014“, kurio pagrindinis tikslas buvo skatinti gyventojus
dažniau naudoti dviratį, kaip aplinkai draugišką transporto priemonę, mažinti miesto oro
taršą bei gerinti fizinį dalyvių aktyvumą.
2. „Your Eyes on Me“ („Tavo akys į mane“). Projekto paraiška parengta pagal Europos
Komisijos programą „Creative Europe“, skirtas tarptautinio bendradarbiavimo skatinimui,
tarptautinio supratimo didinimui ir europietiškos draugystės plėtrai.
3. „Vaikų dienos centro su atvira jaunimo erdve įkūrimas, didinant vaikų ir jaunimo
gerovę Tryškių seniūnijoje“. Projekto paraiška parengta pagal Europos ekonominės
erdvės finansinio mechanizmo programą.
2014 metais parengta 12 investicinių projektų:
1. Biržuvėnų dvaro sodybos tvarto, svirno, daržinių bei kalvės restauravimo ir pritaikymo
turizmui investicinis projektas.
2. Telšių ješiboto tvarkybos darbų ir pritaikymo visuomenės poreikiams investicinis projektas.
3. Motiejaus Valančiaus namo restauravimo ir pritaikymo visuomenės reikmėms investicinis
projektas.
4. Ryškėnų kultūros centro modernizavimo, pritaikant visuomenės poreikiams, investicinis
projektas.
5. Telšių kultūros centro modernizavimo, pritaikant visuomenės poreikiams, investicinis
projektas.
6. Viešvėnų kultūros centro modernizavimo, pritaikant visuomenės poreikiams, investicinis
projektas.
7. Pastato Telšiuose, Respublikos g. 28, modernizavimas pritaikant Telšių menų mokyklos
reikmėms investicinis projektas.
8. VšĮ Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos pastato, Džiugo g. 6, Telšiai, rekonstrukcijos
investicinis projektas.
9. Telšių rajono Luokės vidurinės mokyklos, Telšių r. sav., Luokės mstl., Mokyklos g. 5,
šildymo katilinės modernizavimo investicinis projektas valstybės investicijų programai.
10. Telšių sporto ir rekreacijos centro, Birutės g. 60, Telšiai, rekonstrukcijos investicinis
projektas.
11. Apleistos teritorijos tarp Karaliaus Mindaugo gatvės ir geležinkelio Šiauliai–Klaipėda,
Telšių mieste, infrastruktūros rekonstravimas, sudarant palankias sąlygas pramonės ir
verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui, investicinis projektas.
12. VšĮ Regioninės Telšių ligoninės branduolinio magnetinio rezonanso įsigijimo investicinis
projektas.
2014 metais parengta 2014–2020 metų Telšių miesto integruotos teritorijos vystymo
programa bei projekto „Telšių kultūros centro modernizavimas, pritaikant visuomenės
poreikiams“ rinkodaros planas.
Šių 17 projektų įgyvendinimas bus tęsiamas 2015 metais:
1. Telšių miesto centrinio stadiono rekonstravimas ir išplėtimas, I etapas, bendra vertė – 15
914,1 tūkst. litų, iš jų ES – 11 582,5 tūkst. litų.
2. Telšių miesto centrinio stadiono rekonstravimas ir išplėtimas, II etapas, bendra vertė – 5
749,4 tūkst. litų, iš jų ES – 5 064,6 tūkst. litų.
3. Varnių miestelio bendruomeninės infrastruktūros gerinimas rekonstruojant Varnių kultūros
centro pastatą, bendra vertė – 2 517,8 tūkst. litų, iš jų ES – 2 140,1 tūkst. litų.
4. Žarėnų miestelio dalies kultūros centro ir viešosios aplinkos pritaikymas bendruomenės
poreikiams, bendra vertė – 1 439,0 tūkst. litų, iš jų ES – 1 223,1 tūkst. litų.

5. Ryškėnų kaimo viešosios aplinkos gerinimas, bendra vertė – 1 038,5 tūkst. litų, iš jų ES –
882,7 tūkst. litų.
6. Teritorijos tarp Gedimino, Respublikos, Žemaitės ir Kalno gatvių, Telšių mieste, detaliojo
plano parengimas, bendra vertė – 40,0 tūkst. litų, iš jų ES – 34,0 tūkst. litų.
7. Teritorijos tarp Respublikos g., Žemaitės g., Žemaitės g. 21A, Ežero g. 21C, Ežero g.5,
Respublikos g. 49A, Telšių mieste, detaliojo plano parengimas, bendra vertė – 39,7 tūkst.
litų, iš jų ES – 33,7 tūkst. litų.
8. Teritorijos tarp Sodo g., Saulės g., S. Nėries g., Šviesos g., Šviesos g. 4 sklypo vakarinės
ribos, Luokės g. 1 sklypo vakarinės ribos, Luokės g., ir Šviesos g., Telšių mieste, detaliojo
plano parengimas, bendra vertė – 45,04 tūkst. litų, iš jų ES – 38,3 tūkst. litų.
9. Teritorijos tarp Kalno g., Rambyno g., Džiugo g., geležinkelio Šiauliai–Klaipėda, K.
Donelaičio g., Telšių mieste, detaliojo plano parengimas, bendra vertė – 28,7 tūkst. litų, iš
jų ES – 24,4 tūkst. litų.
10. Kokybės vadybos sistemos diegimas Telšių rajono savivaldybės administracijoje, bendra
vertė – 235,9 tūkst. litų, iš jų ES – 200,1 tūkst. litų.
11. Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Viekšnaliuose, bendra vertė – 1 771,0 tūkst.
litų, iš jų ES – 1 505,4 tūkst. litų.
12. VšĮ Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos pastato Telšiuose, Džiugo g. 6,
modernizavimas, bendra vertė – 2 506,9 tūkst. litų, iš jų ES – 2 506,9 tūkst. litų.
13. Biržuvėnų kaimo viešosios aplinkos sutvarkymas, pritaikant bendruomenės poreikiams,
bendra vertė – 85,5 tūkst. litų, iš jų ES – 77,0 tūkst. litų.
14. Gedrimų kaimo viešosios aplinkos sutvarkymas, bendra vertė – 85,4 tūkst. litų, iš jų ES –
76,9 tūkst. litų.
15. Tryškių miestelio viešosios aplinkos sutvarkymas, pritaikant bendruomenės poreikiams,
bendra vertė – 85,8 tūkst. litų, iš jų ES – 77,2 tūkst. litų.
16. Janapolės mokyklos sporto salės pritaikymas kultūrinei veiklai, bendra projekto vertė –
649,2 tūkst. litų, iš jų ES – 538,1 tūkst. litų.
17. Kaunatavos pirties pastato remonto darbai, pritaikant bendruomenės poreikiams, bendra
projekto vertė – 254,0 tūkst. litų, iš jų ES – 210,5 tūkst. litų.
Administruotas Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros
programos lėšų naudojimas.
Telšių rajono savivaldybės taryba 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-9 patvirtino Telšių
rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos nuostatus (toliau –
Programos nuostatai), kuriais vadovaujantis Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros
programos lėšų skirstymo komisija (toliau – Komisija) 2014 metais rinkosi 8 posėdžiuose bei
svarstė 32 ūkininkų bei 41 Smulkiojo ir vidutinio verslo paraiškas palūkanoms už paskolas
kompensuoti, 4 Telšių rajono ūkininkų sąjungos prašymus dėl išvykos bei renginių išlaidų
kompensavimo bei 5 verslininkų prašymus dėl įmonės įregistravimo išlaidų kompensavimo. 31
ūkininkui kompensuota 127,4 tūkst. litų palūkanų bei smulkiojo ir vidutinio verslo 39 įmonėms
kompensuota 160,8 tūkst. litų, Telšių rajono ūkininkų sąjungai kompensuotos išvykos ir renginio
išlaidos už 10,3 tūkst. litų, UAB „Auksarankiai“ kompensuotos parodos išlaidos už 2,8 tūkst. litų
bei 5 verslininkams kompensuotos įmonės įregistravimo išlaidos už 1,5 tūkst. litų. Komisijos
siūlymu 2014 m. parengti 3 Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu projektai dėl Programos
nuostatų tikslinimo ir papildymo, kuriems Telšių rajono savivaldybės taryba pritarė.
Administruotas Ekspertų komisijos, paskirtos vertinti projektus, finansuotinus iš Telšių rajono
savivaldybės biudžeto lėšų, darbas. 2014 metais vyko 11 ekspertų komisijos posėdžių, kuriuose
projektams finansuoti buvo skirta 481,8 tūkst. litų, iš jų:

* jaunimo iniciatyvų projektams finansuoti, formalių jaunimo organizacijų, su jaunimu
dirbančių visuomeninių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių projektams iš dalies finansuoti
skirta 15,0 tūkst. litų,
* socialiniams projektams, vykdomiems NVO, iš dalies finansuoti – 26,6 tūkst. litų,
* programų ,,Vaikų socializacija“, ,,Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa“
vykdymas“ projektams finansuoti – 39,8 tūkst. litų,
* kultūrinės veiklos projektams iš dalies finansuoti – 100,0 tūkst. litų,
* vyresnio amžiaus žmonių visuomeninės veiklos skatinimas – 15,0 tūkst. litų,
* visuomeninių sporto organizacijų renginių vykdymo ir dalyvavimo juose projektams
finansuoti – 265,0 tūkst. litų,
* bendruomenių parengtiems projektams iš dalies finansuoti – 20,4 tūkst. litų.
Skyrius atsakingas už Telšių rajono vietos veiklos grupės, bendruomenių, registruotų
Telšių rajono teritorijoje, pateiktų projektų, finansuotinų iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto
lėšų, koordinavimą. Telšių rajono savivaldybės strateginio 2014–2016 m. veiklos plano 06
programos 01 tikslo 05 uždavinio 01 priemonei „Bendruomenių parengtų projektų dalinis
finansavimas“ įgyvendinti skirta 70,00 tūkst. litų. Per 2014 metus įsisavinta 20,4 tūkst. litų, t. y.
29,1 proc. priemonei įgyvendinti skirtų lėšų. Kadangi ne visos kaimo bendruomenės spėjo laiku
įgyvendinti projektus pagal Vietos plėtros 2008–2014 metų strategiją, daliai jų nebuvo reikalingas
draudimo ir palūkanų dengimo išlaidų kompensavimas, todėl buvo įsisavinta tik 29,1 proc.
priemonei įgyvendinti skirtų lėšų.
Per 2014 m. bendruomenės pateikė 19 prašymų netinkamoms išlaidoms kompensuoti, 1
prašymą bendruomenių steigimo išlaidoms kompensuoti ir 4 prašymus projektams kofinansuoti bei
1 prašymą kuro išlaidoms kompensuoti.
Netinkamos išlaidos, t.y. ilgalaikio turto, įsigyto iš paramos lėšų, draudimo išlaidos,
paskolų, reikalingų projektams vykdyti, palūkanų dengimo išlaidos, projektų metu suremontuotų
patalpų šildymo išlaidos, pritariant Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybai, buvo
kompensuojamos bendruomenėms, kurios įgyvendino projektus pagal patvirtintą Telšių rajono
VVG strategiją „Vietos plėtros 2008 – 2014 metų strategiją“. Netinkamų išlaidų kompensavimui
panaudota 9,4 tūkst. litų.
Kaimo bendruomenės į rajoną iš įvairių fondų ir rėmėjų pritraukė 59,8 tūkst. litų.
Telšių rajono savivaldybės administracija prie bendruomenių projektų įgyvendinimo
prisidėjo 11,00 tūkst. litų.
02 priemonei „Telšių rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros 2008–2014 metų
strategijos įgyvendinti“ įgyvendinti skirta 100,2 tūkst. litų. Prašymus prisidėti pateikė 23
bendruomenės, įsisavinta 104,4 tūkst. litų, t. y. 104,2 proc., trūkstamos lėšos perkeltos iš kitose
priemonėse sutaupytų lėšų.
03 priemonei „Vietos bendruomenių savivaldos programa“ įgyvendinti 2014 m. skirta
104,00 tūkst. litų. Lėšos paskirstytos ir panaudotos pagal 2013-04-25 Tarybos sprendimu Nr. T1168 „Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų lėšų vietos bendruomenių sprendimams
įgyvendinti Telšių rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
patvirtintą tvarką. Įsisavinta 104,00 tūkst. litų, t.y. 100 proc. skirto finasavimo.
Organizuotas seminaras nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių, viešųjų ir kitų
įstaigų atstovams apie Europos Sąjungos fondus, programas ir galimybes teikti paraiškas
finansavimui gauti. Pranešimus skaitė Arūnas Gražulis, atstovas iš Lietuvos savivaldybių
asociacijos, Eglė Puošiūnaitė, Latvijos–Lietuvos tarpsieninio bendradarbiavimo programos
Jungtinio techninio sekretoriato Projektų vadovė, Audronė Aužbikavičiūtė, Pietų Baltijos
tarpsieninio bendradarbiavimo programos Informacinio centro Lietuvoje koordinatorė. Dalyvavo 23
nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių, viešųjų ir kitų įstaigų atstovai.

2014 m. birželio pirmąjį savaitgalį vykusios Telšių miesto šventės metu padėta organizuoti
užsienio svečių ir delegacijų priėmimą – lydėta Lenkijos ir Čekijos šalių delegacijos. Spalio 22-26
d. skyrius organizavo 8 asmenų delegacijos iš Vokietijos, Steinfurt apskrities, priėmimą Telšių
rajono savivaldybėje.

