
 

 

 

 
 

 

 
TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

DIREKTORIUS 

 
 

ĮSAKYMAS 

 DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 28 D. 

SPRENDIMO NR. T1-134 „DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ PROJEKTŲ IDĖJŲ 

ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 

ĮGYVENDINIMO 

 

2020 m. birželio 10 d. Nr. A1-844  

Telšiai  

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 

punktu, siekdamas įgyvendinti 01 Savivaldybės valdymo programos, patvirtintos Telšių rajono 

savivaldybės tarybos 2020 m.  vasario 27 d. sprendimu Nr.T1-41 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 

2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 01.01.05.12 priemonę „Projekto 

„Dalyvaujamojo biudžeto taikymas Baltijos jūros regione („Empowering Participatory Budgeting 

in the Baltic Sea Region“) įgyvendinimas“, projekto numeris #R084, akronimas EmPaci, ir Telšių 

rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr.T1-134 „Dėl bendruomenės 

iniciatyvų projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“: 

T v i r t i n u   Telšių rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų 

atrankos,  finansavimo ir įgyvendinimo planą 2020 – 2021 metams (pridedamas). 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                       Imantas Motiejūnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Daiva Vaitkuvienė 

2020-06-05 
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PATVIRTINTA 

Telšių rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 

2020 m. birželio 10 d. 

įsakymu Nr.A1-844 

 

Telšių rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos,  

finansavimo ir įgyvendinimo planas 

2020 – 2021 metams 

 

Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingi už 

įgyvendinimą 

Įgyvendinimo  

data 

I. ŠVIETIMAS IR  INFORMACIJOS SKLEIDIMAS 

1. Mokymų savivaldybės administracijos 

darbuotojams, nevyriausybinių 

organizacijų, bendruomenių atstovams, 

seniūnaičiams, bibliotekininkams ir 

pan. organizavimas ir pravedimas.   

Mokymų filmavimas ir sudarytos 

galimybės mokymų viešai peržiūrai. 

Įgyvendinamo projekto 

partneris – Klaipėdos 

universitetas, 

Savivaldybės 

administracijos Finansų 

skyrius, Savivaldybės 

administracijos 

informacinių technologijų 

specialistai. 

Iki 2020 m.  

birželio 30 d.  

2.  Telšių rajono savivaldybės interneto 

svetainės pritaikymas informacijos 

pateikimui apie bendruomenės 

iniciatyvų projektų teikimą 

reglamentuojančius teisės aktus, 

iniciatyvų projektų pateikimą,  atranką, 

konsultuojančius asmenis ir kitą 

reikalingą informaciją. 

Savivaldybės 

administracijos 

informacinių technologijų 

specialistai, Finansų 

skyrius. 

Iki 2020 m. 

birželio 15 d. 

II. PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ TEIKIMAS 

1.  Kvietimo teikti projektų idėjų 

pasiūlymus suformavimas. 

Bendruomenės iniciatyvų 

projektų idėjų pasiūlymų 

vertinimo konsultacinė 

darbo grupė. 

Iki 2020 m. 

birželio 19 d. 

2.  Kvietimo teikti pasiūlymus 

paskelbimas interneto svetainėje, 

žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose, 

susitikimuose su gyventojais. 

Savivaldybės 

administracijos strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyrius, Savivaldybės 

administracijos 

informacinių technologijų 

specialistai. 

Iki 2020 m. 

birželio 30 d. 

3.  Projektų idėjų pasiūlymų priėmimas ir 

registracija. 

Savivaldybės 

administracijos Teisės ir 

administravimo skyrius, 

Seniūnijos.  

Nuo 2020 m. 

liepos 1 d. iki 

2020 m. 

rugpjūčio 14 d.  

III. PROJEKTŲ IDĖJŲ VERTINIMAS IR ATRANKA 

1.  Projektų idėjų pasiūlymui pritariančių 

asmenų tapatybės ir gyvenamosios 

vietos patikrinimas gyventojų registre. 

Seniūnijos. Iki 2020 m. 

rugpjūčio 21 d. 

2.  Gyventojų pateiktų Projektų idėjų Bendruomenės iniciatyvų Nuo 2020 m. 
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pasiūlymų vertinimas, įskaitant 

teisinius, techninius, finansinius ir kt. 

aspektus. 

projektų idėjų pasiūlymų 

vertinimo konsultacinė 

darbo grupė. 

rugpjūčio 24 d. 

iki 2020 m. 

rugsėjo 21 d. 

3. Informacijos apie priežastis, dėl kurių 

projektas buvo pripažintas netinkamu 

ar negalimu įgyvendinti, išsiuntimas 

pareiškėjams. 

Bendruomenės iniciatyvų 

projektų idėjų pasiūlymų 

vertinimo konsultacinė 

darbo grupė. 

Iki 2020 m. 

rugsėjo  25 d. 

4. Konsultacinės darbo grupės priimtų 

sprendimų apskundimas Savivaldybės 

merui bei atsakymų į skundus 

parengimas. 

Pareiškėjai, Savivaldybės 

mero patarėjai. 

Iki 2020 m. 

spalio 6 d. 

5. Administracijos direktoriaus įsakymo 

dėl tinkamų  finansuoti ir įgyvendinti 

projektų sąrašo patvirtinimo 

parengimas.  

Savivaldybės 

administracijos strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyrius. 

Iki 2020 m. 

spalio 9 d. 

6. Tinkamų finansuoti ir įgyvendinti 

projektų sąrašo paviešinimas 

(žiniasklaida, interneto svetainė, 

socialiniai tinklai).   

Savivaldybės 

administracijos strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyrius, Savivaldybės 

administracijos 

informacinių technologijų 

specialistai. 

Iki 2020 m. 

spalio 16 d.  

IV. GYVENTOJŲ PRITARIMAS SIŪLOMIEMS ĮGYVENDINTI PROJEKTAMS 

1. Elektroninio gyventojų balsavimo dėl 

geriausios projekto idėjos 

organizavimas. 

Savivaldybės 

administracijos 

informacinių technologijų 

specialistai. 

Nuo 2020 m. 

spalio 10 d. iki 

2020 m. 

lapkričio 13 d. 

2. Gyventojų balsavimo kortelėmis 

organizavimas. 

Savivaldybės 

administracija, Seniūnijos. 

Nuo 2020 m. 

spalio 10 d. iki 

2020 m. 

lapkričio 13 d. 

3. Balsavimo metu projekto idėjos 

pasiūlymui pritarusių asmenų 

tapatybės ir gyvenamosios vietos 

patikrinimas gyventojų registre. 

Seniūnijos. Iki 2020 

lapkričio 20 d. 

4. Atitikties reikalavimui surinkti 

minimalų balsų skaičių įvertinimas. 

Savivaldybės 

administracijos strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyrius. 

Iki 2020 m. 

lapkričio 25 d. 

5. Administracijos direktoriaus įsakymo 

dėl daugiausiai balsų surinkusių 

projektų sąrašo patvirtinimo 

parengimas ir paviešinimas 

(žiniasklaida, interneto svetainė, 

socialiniai tinklai). 

Savivaldybės 

administracijos strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyrius, Savivaldybės 

administracijos 

informacinių technologijų 

specialistai. 

Iki 2020 m. 

lapkričio 30 d. 

V. PROJEKTŲ FINANSAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

1. Lėšų suplanavimas laimėjusiems 

projektams įgyvendinti 2021-2023 m. 

Savivaldybės strateginiame veiklos 

plane ir 2021 m. Savivaldybės 

biudžete.  

Savivaldybės 

administracijos finansų 

skyrius, Savivaldybės 

strateginio veiklos plano 

atitinkamos programos 

Iki 2021 m. 

savivaldybės 

biudžeto 

patvirtinimo 
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koordinatorius. 

 

2.  Laimėjusio projekto įgyvendinimas Savivaldybės 

administracijos skyrius, 

atsakingas už projekto 

įgyvendinimą 

Iki 2021 m. 

liepos 1 d. 

 

__________________________________ 


