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ĮVADAS 

Telšių rajono savivaldyb÷s strateginis pl÷tros planas (toliau tekste – Telšių RSSPP) 
parengtas vykdant projektą „Telšių rajono vystymuisi svarbių strateginių dokumentų 
parengimas“, VP1-4.2-VRM-02-R-81-002.  

Rengiant Telšių rajono savivaldyb÷s SPP, buvo naudojami šie pagrindiniai dokumentai ir 
informacija (pagal dokumento objekto ir veiksmų poveikio teritoriją): 

1. Nacionalinio (valstyb÷s) lygio strateginiai, teisiniai dokumentai: 
• Nacionalin÷ bendroji strategija: Lietuvos 2007–2013 metų Europos 

Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo strategija konvergencijos tikslui įgyvendinti 
(patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. balandžio 28 d.) bei Veiksmų programos; 

• Lietuvos Respublikos regionin÷s pl÷tros įstatymas (2000 m. liepos 20 d. 
Nr. VIII-1889; Įstatymo aktuali redakcija nuo 2010 m. liepos 1 d.); 

• Valstyb÷s ilgalaik÷s raidos strategija iki 2015 m., patvirtinta LR Seimo 
2002 m. lapkričio 12 d.; 

• Lietuvos ūkio (ekonomikos) pl÷tros iki 2015 m. ilgalaik÷ strategija, 
patvirtinta LR Vyriausyb÷s 2002 m. birželio 12 d.; 

• Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, patvirtintas LR Seimo 
2002 m. spalio 29 d. 

2. Regiono lygio strateginiai dokumentai: 
• Regionų pl÷tros planų parengimo ir atnaujinimo metodika, patvirtinta LR 

Vidaus reikalų ministro 2002 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 482; 
• Telšių apskrities bendrasis planas (redakcija nuo 2010 metų balandžio 20 

d., Telšių regiono pl÷tros tarybos sprendimas Nr. P.25-21), www.telsiai.aps.lt;  
• Telšių apskrities strateginis pl÷tros planas, patvirtintas Telšių regiono 

pl÷tros tarybos 2008 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. P.25-18; papildytas Telšių regiono pl÷tros 
tarybos 2010 m. geguž÷s 31 d. sprendimu Nr. P.25-22, www.telsiai.aps.lt. 

3. Savivaldyb÷s lygio strateginiai dokumentai: 
• Telšių rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Telšių 

rajono savivaldyb÷s tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T1-165; 
• Telšių miesto bendrasis planas, patvirtintas Telšių rajono savivaldyb÷s 

tarybos 2008 m. rugs÷jo 25 d. sprendimu Nr. T1-360; 
• Telšių logistikos centro įsteigimo galimybių studija, 2008 m.; 
• Vietos pl÷tros 2008-2014 metų strategija, 2008 m.; 
• Telšių apskrities verslo inkubatoriaus strateginis veiklos planas 2006–

2010 m., 2006 m. ir kt. 

Rengiant planą buvo naudojama ir tokia informacija: Telšių rajono savivaldyb÷s mero, 
administracijos direktoriaus ataskaitos, Statistikos departamento prie LRV, Lietuvos sveikatos 
informacijos centro, VĮ Žem÷s ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenys, Žemaičių 
vyskupyst÷s muziejaus, VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centro bei Varnių regioninio parko 
pateikta informacija, Telšių apskrities verslo inkubatoriaus, Menų inkubatoriaus pateikta 
medžiaga, Telšių rajono verslininkų asociacijos ir Telšių rajono smulkiųjų verslininkų 
asociacijos pateikta informacija. 

Telšių rajono savivaldyb÷s SPP sudaro 3 pagrindin÷s dalys: 
1. Esamos būkl÷s analiz÷. Šioje Plano dalyje pateikiamos pagrindin÷s pastarųjų 

metų tendencijos ir jų analiz÷. 
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2. Telšių rajono savivaldyb÷s pl÷tros strategija. Šioje dalyje, remiantis 1 dalies 
analize, nustatomi pagrindiniai Telšių rajono savivaldyb÷s pl÷tros iki 2020 m. strategijos 
elementai – vizija, prioritetai, strateginiai tikslai, uždaviniai bei priemon÷s. 

3. Steb÷senos sistema. Šioje dalyje pateikiami pagrindiniai Telšių rajono 
savivaldyb÷s SPP įgyvendinimo priežiūros mechanizmai ir principai. 

Plano pateikiamos analiz÷s pagrindimui ir papildymui numatyti priedai, kurių sąrašas 
pateikiamas dokumento pabaigoje. 

 

Strateginio pl÷tros plano reng÷jai d÷koja aktyviems ir iniciatyviems Telšių rajono 
savivaldyb÷s gyventojams – administracijos darbuotojams, verslininkams, aktyviems piliečiams 
– kurie dalyvavo rengimo procese, teik÷ vertingas ir taiklias pastabas, naudingas rekomendacijas. 
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1. ESAMOS BŪKL öS ANALIZ ö 

Telšių rajono strateginis pl÷tros planas yra dalis rajono pl÷trą lemiančių strateginių 
dokumentų, tod÷l analiz÷je pateikiama informacija papildo, paaiškina, apibendrina kituose 
rajono vystymą apsprendžiančiuose dokumentuose pateikiamą informaciją – skiriasi analiz÷s 
pateikimo detalumas, analiz÷s pobūdis, atitinkamai pateikiamos skirtingo lygio ir / ar pobūdžio 
išvados bei priemon÷s.  

Valstyb÷s ilgalaik÷je raidos strategijoje numatyta iki 2015 metų Lietuvoje sukurti 
gerov÷s valstybę, kurioje būtų žemas nedarbo lygis, didel÷ darbo kaina, tvirtos socialin÷s 
garantijos, minimalus skurstančių šeimų skaičius ir aukštas socialin÷s sanglaudos lygis. 
Kryptingas ir koordinuotas ilgalaik÷s ekonomin÷s pl÷tros skatinimas ir konkurencingumo 
didinimas žemo gyvenimo lygio teritorijų apsuptuose regioniniuose centruose, užimtumo 
skatinimas ir investicijos į žmogiškąjį kapitalą, gyvenimo kokyb÷s užtikrinimas – tai socialinių ir 
ekonominių skirtumų tarp regionų mažinimo bei visos valstyb÷s teritorijos tolygios pl÷tros 
deklaracija, minima daugelyje strateginių dokumentų. Telšių rajonas regionin÷s pl÷tros 
strategijoje įvardijamas kaip vienas iš pl÷totinų regioninių centrų. 

 

 

1.1. TRUMPAS RAJONO APIBŪDINIMAS 

Telšių rajono savivaldyb÷ administraciniu požiūriu yra Telšių regiono dalis, kuri ribojasi 
su kitomis Telšių apskrities savivaldyb÷mis – Plung÷s rajono, Rietavo, Mažeikių rajono 
savivaldyb÷mis, taip pat Šiaulių apskrities Akmen÷s, Šiaulių, Kelm÷s rajonų savivaldyb÷mis, 
Taurag÷s apskrities Šilal÷s rajono savivaldybe. Telšių rajono savivaldyb÷s administracinis 
centras – Telšių miestas – kartu yra Telšių regiono centras, kas sustiprina Telšių miesto 
administracinę, socialinę-ekonominę įtaką rajono vystymui, tačiau kartu ir sudaro pagrindą 
rajono išsivystymo netolygumams pl÷totis. Iš dalies šiuos netolygumus mažina tankus kelių 
tinklas, Telšių miestą siejantis su rajono miesteliais bei kaimais. 

Geografiniu požiūriu Telšių rajono savivaldyb÷ yra Lietuvos šiaur÷s vakaruose, Vidurio 
Žemaitijos aukštumoje (žr. 1.1.1 pav.). Tarp 60 savivaldybių Telšių rajono savivaldyb÷ yra viena 
didesnių – pagal teritorijos plotą jai tenka 19 vieta. 

Teritoriniu-administraciniu požiūriu Telšių rajono savivaldyb÷ suskirstyta į 11 seniūnijų 
(skliausteliuose nurodomas seniūnijos centras): 

• Degaičių seniūnija (Degaičiai); 
• Gadūnavo seniūnija (Gadūnavas); 
• Luok÷s seniūnija (Luok÷); 
• Nevar÷nų seniūnija (Nevar÷nai); 
• Ryšk÷nų seniūnija (Ryšk÷nai); 
• Telšių miesto seniūnija (Telšiai); 
• Tryškių seniūnija (Tryškiai); 
• Upynos seniūnija (Upyna); 
• Varnių seniūnija (Varniai); 
• Viešv÷nų seniūnija (Viešv÷nai); 
• Žar÷nų seniūnija (Žar÷nai). 
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1.1.1. pav. Telšių rajono savivaldyb÷s geografin÷ pad÷tis 

 
Šaltinis: http://maps.lt/lt/zemelapis. 

Geografiniu požiūriu Telšių rajono savivaldyb÷ užima pakankamai patogią pad÷tį – nuo 
Telšių miesto tik 100 km iki Klaip÷dos tarptautinio jūrų uosto, nutolimą (330 km) iki Vilniaus 
tarptautinio oro uosto iš dalies kompensuoja pagrindinių šalies kelių, geležinkelio arterijų 
artumas: 60 km iki automagistral÷s Vilnius–Klaip÷da, 140 km iki automagistral÷s „Via Baltica“, 
geležinkeliais tiesiogiai, be pers÷dimų, galima pasiekti Vilnių ir Klaip÷dą. 

Bendra Telšių rajono savivaldyb÷s teritorija – 1 439 km². Žem÷s ūkio naudmenos sudaro 
52,2 proc. savivaldyb÷s ploto, miškai – 31,4 proc., keliai – 2 proc., užstatyta teritorija – 2,2 proc., 
vandenys – 3,7 proc., kita žem÷ – 8,5 proc. Iš viso naudojamų žem÷s ūkio naudmenų – 61 343 
ha: ariamos žem÷s – 32,5 proc., žem÷s ūkio naudmenų – 50,0 proc., pievų ir ganyklų – 17,1 
proc., sodų ir uogynų – 0,4 proc. (žr. 1.1.2 lentelę). 

1.1.2. lentel÷. Telšių rajono teritorijos naudojimas, 2004–2008 m. (ha) 

Teritorija 2004 2005 2006 2007 2008 

Ariama žem÷ 30 386 37 083 38 819 37 592 39 830 
Žem÷s ūkio naudmenos 58 547 65 458 66 074 63 922 61 343 
Pievos ir natūralios ganyklos 27 657 27 748 26 705 25 853 20 999 
Sodai ir uogynai 502 610 530 465 502 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas. 
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1.2. GYVENTOJAI 

Remiantis Statistikos departamento prie LRV duomenimis, 2009 m. pradžioje Telšių 
rajono savivaldyb÷je gyveno 54 311 gyventojų. Kadangi strateginio plano dalis „Esamos būkl÷s 
analiz÷“ rengta 2010 m. pradžioje ir yra tvirtinama atskirai, pateikiami 2010 m. pradžioje 
naujausi prieinami oficialių institucijų skelbiami vešieji duomenys (pvz., šiuo atveju rodiklis 
„gyventojų skaičius 2010 m. pradžioje“ n÷ra prieinamas, kadangi tokia statistika dar gali būti 
nesurinkta, tod÷l pateikiami 2009 m. pradžios duomenys). Tai iš dalies riboja analizę, kadangi 
metų pradžioje statistika tik pradedama rengti, suvedama ir gali būti tikslinama iki metų vidurio. 
D÷l šios priežasties analiz÷je atsispindi 3–5 statistinių metų laikotarpis, siekiant mažinti 
neapibr÷žtumą ir išryškinti esmines tendencijas. 

Šioje dalyje analizuojami pagrindiniai Telšių rajono savivaldyb÷s demografiniai 
rodikliai: 

1. Gyventojų skaičius ir tankis:  2004–2008 m. d÷l neigiamos kaitos (mirtingumo 
lygis viršija gimstamumo lygį bei emigracijos mastas viršiją imigracijos mastą) vidutinis 
gyventojų skaičius Telšių rajone sumaž÷jo apie 3,45 proc., kas daugiau kaip 1 proc. viršijo 
Telšių apskrities (2,63 proc.) ar Lietuvos (2,26 proc.) atitinkamą rodiklio reikšmę (žr. 1.2.1 
lentelę). Pasteb÷tina, kad Telšių rajone palyginti su Telšių apskritimi bei Lietuva gyventojų 
skaičius maž÷ja sparčiau – pvz., Lietuvoje gyventojų skaičius kasmet maž÷ja apie 0,57 proc., 
Telšių apskrityje – 0,66 proc., Telšių rajone – 0,87 proc. Panašiais tempais atitinkamai maž÷ja ir 
gyventojų tankumas (gyventojų tankumas 2004–2008 m. sumaž÷jo 2,27 proc., kasmetinis 
sumaž÷jimas sudar÷ apie 0,57 proc., atitinkamai Telšių apskrityje – 2,68 ir 0,68 proc., Telšių 
rajone – 3,55 ir 0,90 proc.; žr. 1.2.1 lentelę). 

1.2.1. lentel÷. Vidutinis gyventojų skaičius ir tankis, 2004–2008 m. 

Teritorija Rodiklis 2004 2005 2006 2007 2008 

Gyventojų tankis, žm. 1 km2 52,8 52,5 52,1 51,8 51,6 Lietuvos 
Respublika Vidutinis metinis gyventojų 

skaičius 
3 435 
591 

3 414 
304 

3 394 
082 

3 375 
618 

3 358 
114 

Gyventojų tankis, žm. 1 km2 41 40,7 40,3 40,1 39,9 Telšių 
apskritis Vidutinis metinis gyventojų 

skaičius 
177 575 176 248 175 030 173 978 172 910 

Gyventojų tankis, žm. 1 km2 39,4 39,1 38,7 38,4 38 Telšių r. sav. 
Vidutinis metinis gyventojų 
skaičius 

56 476 55 952 55 459 54 988 54 528 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

2. Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį: vyrų ir moterų santykis gyventojų 
struktūroje Telšių rajone yra labai panašus kaip Lietuvoje ar Telšių apskrityje (d÷l pakankamai 
mažos kaitos pateikiami tik 2007–2009 m. pradžios duomenys) – apie 53 proc. gyventojų sudaro 
moterys, apie 47 proc. – vyrai (žr. 1.2.2 lentelę). 

1.2.2. lentel÷. Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį, 2007–2009 m. (metų pradžioje) 

2007 2008 2009 
Rodiklis Teritorija Gyventojų 

skaičius Proc. Gyventojų 
skaičius Proc. Gyventojų 

skaičius Proc. 

Lietuvos Respublika 1 576 963 46,6 1 566 994 46,5 1 559 247 46,5 
Telšių apskritis 82 222 47,1 81 660 47,1 81 267 47,1 

Vyrai 

Telšių r. sav. 25 951 47,0 25 759 47,1 25 558 47,1 
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2007 2008 2009 
Rodiklis Teritorija Gyventojų 

skaičius Proc. Gyventojų 
skaičius Proc. Gyventojų 

skaičius Proc. 

Lietuvos Respublika 1 807 916 53,4 1 799 363 53,5 1 790 625 53,5 
Telšių apskritis 92 351 52,9 91 723 52,9 91 171 52,9 

Moterys 

Telšių r. sav. 29 280 53,0 28 986 52,9 28 753 52,9 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

3. Gyventojų pasiskirstymas pagal amžių ir demografinis senaties koeficientas: 
bendra gyventojų struktūra pagal amžių Telšių rajono savivaldyb÷je yra panaši kaip apskrityje ir 
Lietuvoje, tačiau išsiskiria kai kurių amžiaus grupių lyginamasis svoris bendroje gyventojų 
struktūroje: Telšių rajono savivaldyb÷je didžiausią dalį gyventojų sudaro 15–24 m. ir 40–49 m. 
amžiaus gyventojai, Telšių apskrityje - 15–24 m. ir 35–49 m. amžiaus gyventojai, Lietuvoje – 
15–29 m. bei 45–49 m. amžiaus gyventojai (imant 5 metų grupes) (žr. 1.2.3–1.2.5 pav.). 

1.2.3. pav. Lietuvos gyventojų pasiskirstymas pagal amžių (5 m. grup÷se), 2008 m. 
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Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento prie LRV duomenimis. 

1.2.4. pav. Telšių apskrities gyventojų pasiskirstymas pagal amžių (5 m. grup÷se), 2008 m. 
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Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento prie LRV duomenimis. 
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1.2.5. pav. Telšių rajono gyventojų pasiskirstymas pagal amžių (5 m. grup÷se), 2008 m. 
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Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento prie LRV duomenimis. 

Su gyventojų pasiskirstymo pagal amžių rodikliu tiesiogiai susijęs demografin÷s senaties 
rodiklis (žr. 1.2.6 lentelę), kurio reikšm÷ parodo, kaip sparčiai sensta atitinkamo teritorinio 
vieneto gyventojai.  

1.2.6. lentel÷. Demografin÷s senaties koeficientas, 2005–2009 m. (metų pradžioje) 

Teritorija 2005 2006 2007 2008 2009 

Lietuvos Respublika 118 124 129 134 137 
Telšių apskritis 95 99 103 109 113 
Telšių r. sav. 107 111 116 123 126 

Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento prie LRV duomenimis. 

Pasteb÷tina, kad šio rodiklio reikšm÷ Telšių rajone auga labai sparčiai – sparčiau nei 
apskrityje ar Lietuvoje. Toks augimas sudaro vieną didžiausių pagrindų ir postūmių socialin÷s 
apsaugos ir sveikatos priežiūros sistemai formuoti / keisti. 

4. Gyventojų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą: Telšių rajono savivaldyb÷ 
yra pakankami urbanizuota – mieste gyvena virš 57 proc. gyventojų, kas iš esm÷s atitinka 
apskrities rodiklį. Per pastaruosius 3 metus šis rodiklis keit÷si nežymiai (augimas – apie 0,2 proc. 
kasmet) maž÷jant kaimo gyventojų skaičiui (žr. 1.2.7 lentelę). 

1.2.7. lentel÷. Gyventojų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą, 2007–2009 m. (metų 
pradžioje) 

2007 2008 2009 Gyvenamoji 
vietov÷ Teritorija Gyventojų 

skaičius Proc. Gyventojų 
skaičius Proc. Gyventojų 

skaičius Proc. 

Lietuvos Respublika 2 260 231 66,8 2 250 786 66,9 2 240 521 66,9 
Telšių apskritis 102 673 58,8 102 258 59,0 102 006 59,2 

Miestas 

Telšių r. sav. 31 448 56,9 31 269 57,1 31 123 57,3 
Lietuvos Respublika 1 124 648 33,2 1 115 571 33,1 1 109 351 33,1 
Telšių apskritis 71 900 41,2 71 125 41,0 70 432 40,8 

Kaimas 

Telšių r. sav. 23 783 43,1 23 476 42,9 23 188 42,7 

Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento prie LRV duomenimis. 
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5. Gimstamumas, mirtingumas, natūralusis gyventojų prieaugis: Telšių rajono 
savivaldyb÷je pastebimos panašios gimstamumo ir mirtingumo rodikli ų reikšmių tendencijos 
kaip ir apskrityje bei Lietuvoje, tačiau skiriasi šių pokyčių apimtys – pvz., per 2004–2008 m. 
gimstamumas Lietuvoje padid÷jo 15,3 proc., Telšių apskrityje – 10,9 proc., tačiau Telšių rajone 
buvo tik apie 7,6 proc.; per tą patį laikotarpį mirtingumo rodiklio reikšm÷ buvo daug mažesn÷: 
Lietuvoje mirtingumas padid÷jo 6,0 proc., Telšių apskrityje – 0,7 proc. Telšių rajone – 2,3 proc. 
Net ir gimstamumo augimo tempams esant didesniems už mirtingumo rodiklio reikšmę, natūrali 
gyventojų kaita lieka neigiama: Lietuvoje (-8 767), Telšių apskrityje (-100), Telšių rajono 
savivaldyb÷je (-112) – žr. 1.2.8 lentelę. 

1.2.8. lentel÷. Gimusieji, mirusieji ir nat ūrali gyventojų kaita, 2004–2008 m. 

Rodiklis Teritorija 2004 2005 2006 2007 2008 
Metinis 

vidurkis, 
2004–2008 m. 

Lietuvos 
Respublika 

8,8 8,9 9,2 9,6 10,5 9,40 

Telšių apskritis 9,9 9,5 10 10 11,3 10,14 

1 000 
gyventojų 
tenka 
gimusių Telšių r. sav. 9,8 10 9,9 8,9 10,9 9,90 

Lietuvos 
Respublika 

12,0 12,8 13,2 13,5 13,1 12,92 

Telšių apskritis 11,5 12,6 12,4 12,8 11,9 12,24 

1 000 
gyventojų 
tenka 
mirusiųjų Telšių r. sav. 12,2 13,7 13,3 13,3 12,9 13,08 

Lietuvos 
Respublika 

-3,2 -3,9 -4 -3,9 -2,6 -3,52 

Telšių apskritis -1,6 -3,1 -2,4 -2,8 -0,6 -2,10 

1 000 
gyventojų 
tenka 
natūralios 
kaitos 

Telšių r. sav. -2,4 -3,7 -3,4 -4,4 -2 -3,18 

Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento prie LRV duomenimis. 

Daugiausiai mirčių Telšių rajone įvyksta d÷l kraujotakos sistemos ligų, toliau eina 
piktybiniai navikai (žr. 1.2.9 lentelę). 2008 metais labai išaugo piktybinių navikų sukeltų mirčių 
skaičius. Kita Telšių rajono gyventojų mirties priežastis – piktybiniai navikai. Nuo piktybinių 
navikų Telšių rajone miršta daugiau žmonių nei šalyje. 

1.2.9. lentel÷. Telšių rajono savivaldyb÷s gyventojų mirtingumas (10 000 gyv.) pagal 
priežastis 

Metai Kraujotakos sistemos 
ligos 

Piktybiniai 
navikai 

Mirtingumo išorin ÷s 
priežastys 

Kv÷pavimo sistemos 
ligos 

2004 701,2 201,9 177,1 37,2 
2005 734,6 225,2 196,6 51,8 
2006 703,2 221,8 196,5 46,9 
2007 743,8 205,5 165,5 50,9 
2008 728,2 231,1 172,4 55,0 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

Neigiama natūralios gyventojų kaitos rodiklio reikšm÷ rodo, kad gyventojų skaičius 
nuolat maž÷ja – miršta daugiau, nei gimsta. Tokie procesai iškreipia demografinę situaciją – 
sparčiau did÷ja vyresnio amžiaus gyventojų lyginamasis svoris gyventojų struktūroje, maž÷ja 
darbuotojų, privalomai keičiasi socialin÷, ekonomin÷, sveikatos priežiūros politika. Ši situacija 
Telšių rajone yra dar aštresn÷ atsižvelgiant į gyventojų pasiskirstymą pagal amžių, migracijos 
procesus bei gimstamumo ir mirtingumo rodiklių reikšmių pokyčius (jų tempus). 
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6. Migracijos procesai: migracijos procesai tiek Telšių rajono savivaldyb÷je, tiek 
apskrityje bei Lietuvoje pakankamai tolygiai atspindi ekonominę situaciją – maž÷jantis 
emigrantų bei did÷jantis atvykusiųjų skaičius ekonomikos augimo metais bei atvirkščiai – 
did÷jantis emigrantų bei maž÷jantis atvykusiųjų skaičius ekonomikos smukimo metais (kiek 
kitokia situacija Lietuvos bendroje migracijos įskaitoje d÷l didel÷s didmiesčių įtakos) – žr. 1.2.10 
lentelę. Kartu su palyginti mažu gimstamumu akcentuotinas ryškus neigiamas migracijos saldo 
Telšių rajone – šis rodiklis daugiau kaip 2 kartus viršija Lietuvos vidurkį. 

1.2.10. lentel÷. Migracijos procesai, 2004–2008 m. 

Rodiklis Teritorija 2004 2005 2006 2007 2008 Metinis vidurkis, 
2004–2008 m. 

Lietuvos 
Respublika 

18,8 17,4 17,5 19,3 19,6 18,53 

Telšių 
apskritis 

22,0 19,3 21,5 23,4 23,0 21,85 

1 000 
gyventojų 
tenka 
atvykusiųjų 

Telšių r. sav. 18,6 15,3 18,2 19,2 19,5 18,18 
Lietuvos 
Respublika 

21,6 20,0 18,9 20,8 21,9 20,66 

Telšių 
apskritis 

26,8 24,8 24,4 27,4 27,9 26,26 

1 000 
gyventojų 
tenka 
išvykusiųjų 

Telšių r. sav. 25,3 21,0 23,1 23,7 25,4 23,71 
Lietuvos 
Respublika 

-2,8 -2,6 -1,4 -1,6 -2,3 -2,13 

Telšių 
apskritis 

-4,8 -5,5 -2,8 -4,0 -4,9 -4,40 

1 000 
gyventojų 
tenka 
migracijos 
saldo Telšių r. sav. -6,7 -5,8 -4,8 -4,4 -5,9 -5,53 

Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento prie LRV duomenimis. 

7. Santuokos ir ištuokos: 2007–2009 m. Telšių rajono savivaldyb÷je užregistruotų 
santuokų skaičius padid÷jo apie 5 proc., tuo tarpu apskrityje – 11,6 proc., Lietuvoje – net 13,3 
proc. Tokį nežymių santuokų skaičiaus augimą iš dalies kompensuoja smarkiai maž÷jantis 
ištuokų skaičius: tuo pačiu laikotarpiu ištuokų skaičius Telšių rajono savivaldyb÷je sumaž÷jo 
34,9 proc., apskrityje – 20,2 proc., Lietuvoje – 18,2 proc. Bendrai vertinant santuokų ir ištuokų 
dinamiką 2007–2009 m. pastebima, kad 1 000 gyventojų tiek Telšių rajone, tiek apskrityje ir 
Lietuvoje santuokų skaičius daugiau kaip 2 kartus viršija ištuokų skaičių (žr. 1.2.11 lentelę). 

1.2.11. lentel÷. Santuokos ir ištuokos, 2007–2009 m. (1 000 gyventojų) 

Rodiklis Teritorija 2006 2007 2008 2008 m., lyginant 
su 2006 m. 

Lietuvos Respublika 6,3 6,8 7,2 6,8 
Telšių apskritis 6,3 6,5 7,2 6,7 

Santuokų skaičius 

Telšių r. sav. 6,1 5,4 6,5 6,0 
Lietuvos Respublika 3,3 3,4 3,1 3,3 
Telšių apskritis 3,4 3,3 2,9 3,2 

Ištuokų skaičius 

Telšių r. sav. 3,2 3,9 3,0 3,4 

Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento prie LRV duomenimis. 
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Pagrindin÷s demografin÷s aplinkos tendencijos per analizuojamą laikotarpį – privalumų 
ir trūkumų analiz÷ (SSGG matricos forma) – žr. 1.2.12 lentelę): 

1.2.12. lentel÷. Demografin÷s aplinkos SSGG analiz÷ 

STIPRYBöS SILPNYBöS 
• 2004–2008 m. išlaikyta labiau subalansuota 

demografinių pokyčių sistema (pagal rodiklius 1 
000 gyventojų): pokytis 2008 m., palyginti su 2004 
m., n÷ra toks staigus ir / ar kokybiškai kitoks, 
palyginti su atitinkamais Lietuvos rodikliais. 

• Bendrasis gyventojų sumaž÷jimas (d÷l 
neigiamo migracijos saldo bei neigiamos natūralios 
kaitos), d÷l kurio keičiasi tiek valstyb÷s, tiek 
savivaldyb÷s demografin÷, socialin÷, ekonomin÷ 
politika. 

• Gyventojų sen÷jimas Telšių rajone spartesnis 
nei Lietuvoje ar apskrityje, iškreipiantis rajono 
demografinę struktūrą. 

GALIMYB öS GRöSMöS 
• Savivaldyb÷s veiklos ir prioritetų planavimas 

pagal demografinius pokyčius, planuojant tam tikrų 
paslaugų apimtis ir įvairovę, didinant gyvenimo 
patrauklumą Telšių rajone. 

• Ekonominio, socialinio poveikio priemonių 
panaudojimas demografin÷s aplinkos gerinimui. 

• Teikiamų viešųjų paslaugų apimties, masto, 
įvairov÷s ir besikeičiančios gyventojų struktūros 
neatitikimas. 

• Per didelis vaikų, pensininkų, nedirbančių ir 
pan. asmenų skaičius palyginti su darbingo amžiaus 
gyventojų skaičiumi, d÷l kurio did÷ja mokestin÷ 
našta dirbantiems asmenims (poreikis kai kurioms 
paslaugoms, viešųjų g÷rybių perskirstymui ir pan.). 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis anksčiau pateikta medžiaga. 
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1.3. APLINKOS APSAUGA IR INFRASTRUKT ŪRA 

Šioje Plano dalyje analizuojami vieni iš gyvenimo kokybę, prieinamumą (pasiekiamumą) 
ir patrauklumą apsprendžiančių veiksnių – teritorijos transporto infrastruktūra bei aplinkos 
kokyb÷. Analizuojami tie komponentai, kurie būdingi būtent šiai savivaldybei ir turi daugiausia 
įtakos investicinio patrauklumo ir gyvenimo kokyb÷s aspektams. 

Kiekvienos potem÷s pabaigoje pateikiamos privalumų ir trūkumų išvados SSGG matricos 
forma. 

 

 

1.3.1. TRANSPORTO INFRASTRUKTŪRA 

Telšių rajono geografin÷ pad÷tis yra ypač palanki logistikai - nuo Telšių miesto tik 100 
km iki Klaip÷dos tarptautinio jūrų uosto, 330 km iki Vilniaus tarptautinio oro uosto, 60 km iki 
automagistral÷s Vilnius–Klaip÷da, 140 km iki automagistral÷s „Via Baltica“. Taip pat 
geležinkeliais tiesiogiai, be pers÷dimų, galima pasiekti Vilnių ir Klaip÷dą. Taigi šioje dalyje bus 
analizuojama kelių ir geležinkelių infrastruktūros esama būkl÷ ir vystymo tendencijos. 

Kelių infrastrukt ūra. Telšių rajono susisiekimo sistemą sudaro 431,01 km valstybin÷s 
reikšm÷s ir 1 342 km vietinių automobilių kelių tinklas. Rajono automobilių kelių tinklo karkasą 
formuoja magistralinis kelias Šiauliai–Palanga, einantis per šiaurinę Telšių rajono teritoriją, ir 
keturi krašto keliai.  

Telšių rajono valstybinių kelių infrastruktūrą sudaro, be min÷tų magistralinio ir keturių 
krašto kelių, 43 rajoniniai keliai, kurių bendras ilgis yra 301,66 km. Bendras valstybinių kelių 
tankis rajone yra 0,30 km kvadratiniame kilometre (Telšių apskrityje - 0,32 km kvadratiniame 
kilometre), 1 000 Telšių rajono gyventojų tenka 7,74 km kelių, šis rodiklis apskrityje yra 8,01 
km. 

Valstybinių kelių dangų struktūra Telšių rajone rodo, kad magistralinis ir visi krašto 
keliai turi asfaltbetonio dangą. Rajoniniai keliai su asfaltbetonio danga sudaro 57,2 proc., likusių 
42,8 proc. rajoninių kelių danga - žvyras. Tai yra geriausi rodikliai tarp Telšių apskrities rajonų, 
nes Mažeikių rajone žvyrkelių yra 52,7 proc., Plung÷s rajone – 53,1 proc. Iš viso Telšių 
apskrityje yra 49,5 proc. žvyrkelių (žr. 1.3.1.1 pav.). 
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1.3.1.1. pav. Valstybin÷s reikšm÷s rajoninių kelių dangos Telšių apskrities savivaldyb÷se, 
2009 m. (proc.) 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

Telšių rajone vietinių automobilių kelių ilgis pastaraisiais metais nesikeičia – 1 342 km. 
Vietinių kelių yra keturis kartus daugiau negu valstybinių (431,01 km). Telšių rajonui tenka 34,5 
proc. visų apskrities vietinių kelių (žr. 1.3.1.2 lentelę). 

1.3.1.2. lentel÷. Vietinių kelių tinklo ilgis Telšių apskrities rajonuose, 2006–2008 m. (km) 

Metai Teritorija 
2006 2007 2008 

Telšių rajonas 1 342 1 342 1 342 
Mažeikių rajonas 1 546 1 546 1 279 
Plung÷s rajonas 933 941 941 
Rietavo sav. 318 324 324 
Telšių apskritis 4 140 4 153 3 886 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

Tankus automobilių kelių tinklas sieja rajono centrą – Telšių miestą - su rajono 
miesteliais bei kaimais, tačiau prie kelių pasigendama tolygiai išsid÷sčiusių poilsio aikštelių su 
gerai įrengtais tualetais, pav÷sin÷mis ir stalais. Trūksta patogių privažiavimų prie lankytinų 
objektų, keliai prie objektų yra prastos kokyb÷s, daugiausia duob÷ti žvyrkeliai, kai kur lauko 
keliukai, ypač trūksta nuorodų, n÷ra privažiavimų prie ežerų, saugomų automobilių aikštelių ir 
kt. Nors Telšių rajone buvo sutvarkyti ar naujai įrengti dviračių takai, šios infrastruktūros 
trūkumas vis dar pastebimas.  

Susisiekimo tinklas negali egzistuoti be transporto priemonių ir keleivių aptarnavimo 
infrastruktūros. Geras infrastruktūros išvystymo lygis ir tankis lemia ir savivaldyb÷s teritorijos 
patrauklumą, tarptautinio ir pažintinio turizmo pl÷tra dviračiais ir automobiliais. 

Viešasis transportas. Viešojo transporto veiklą Telšių rajono savivaldyb÷s teritorijoje 
užtikrina 6 vež÷jai: 1 savivaldyb÷s (Telšių autobusų parkas) ir 5 privatūs vež÷jai. Gyventojus ir 
moksleivius mieste aptarnauja 2 vež÷jai (9 maršrutai), priemiestyje savivaldyb÷s vež÷jas 
aptarnauja 49 maršrutus ir 5 privatūs vež÷jai - 12 maršrutų. 
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Telšių autobusų parkas turi 39 skirtingų rūšių (iš viso – 12 rūšių) autobusus, kas 
apsunkina autobusų techninę priežiūrą. 39 turimų Autobusų parko autobusų amžius yra 10–28 
m., 16–26 m. autobusai sudaro 80 procentų visų autobusų, 19 autobusų likutin÷ vert÷ yra vos 1 
litas. 

Mokinių pav÷ž÷jimą savivaldyb÷je organizuoja 9 geltonieji autobusai. Kadangi 
mokyklų tinklas yra išsid÷stęs po visą rajoną ir yra didesnių mokyklų, aptarnaujančių didesnę 
rajono teritoriją (kaip Varnių, Nevar÷nų vidurin÷s mokyklos), geltonieji autobusai n÷ra paj÷gūs 
patenkinti visų toliau gyvenančių mokinių atvežimą ir išvežimą po pamokų. 

Automobilizacija ir avaringumas. Per pastaruosius 5 metus Telšių rajono 
savivaldyb÷je buvo sparčiai vykdomi kelių infrastruktūros būkl÷s gerinimo ir modernizavimo 
darbai (tvarkomi keliai, atliekami kelių stiprinimo darbai, gerinama kelių dangos kokyb÷), 
tod÷l stebimas augantis automobilizacijos lygis (žr. 1.3.1.3 lentelę). Aukštas automobilizacijos 
lygis tiesiogiai lemia transporto srautų augimą rajono keliuose ir gatv÷se. 

1.3.1.3. lentel÷. 1 000 gyventojų tenka individualių lengvųjų automobilių Telšių 
apskrities savivaldyb÷se, 2005–2008 m. 

Teritorija 2005 2006 2007 2008 

Telšių apskritis 374 417 411 438 
Mažeikių r. sav. 346 386 398 428 
Plung÷s r. sav. 388 431 417 444 
Rietavo sav. 318 363 370 414 
Telšių r. sav. 406 453 428 452 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

Didelis transporto priemonių skaičius įgalino nesunkiai atlikti reikiamus krovinių ar 
keleivių pervežimus, padar÷ Telšių rajono gyventojus žymiai mobilesnius ir nepriklausomus nuo 
esamos susisiekimo sistemos išvystymo lygio.  

Telšių rajono susisiekimo sistemos vystymas orientuotas į Žemaitijos aptarnavimą ir 
savivaldyb÷s gyventojų poreikių patenkinimą. Perspektyvin÷ rajono susisiekimo sistema numato 
patogius keleivių ir krovinių vežimus vietiniais ir tarptautiniais maršrutais. Nuolat augantis 
automobilizacijos lygis Telšiu rajone didina gyventojų mobilumą ir sudaro jiems patogias 
važiavimo sąlygas nepriklausomai nuo kelion÷s atstumo ir laiko.  

Subalansuotos rajono susisiekimo sistemos pl÷trai svarbu, kad bendroje kelionių 
struktūroje būtų ir viešasis transportas, kuris realizuotų gyventojų keliones dideliais atstumais. 
Vietinis susisiekimas Telšiuose, Varniuose ir kituose miesteliuose turi būti orientuotas į 
intensyvų dviračių naudojimą. Dviračių takų tinklo pl÷tra rajono gyvenviet÷se turi būti vienas iš 
pagrindinių susisiekimo sistemos pl÷tros tikslų. 

Telšių rajono magistraliniame ir krašto keliuose transporto srautų struktūroje dominuoja 
lengvieji automobiliai, jų dalis atskiruose keliuose svyruoja nuo 87,7 proc. (magistralinis kelias 
A 11) iki 92,08 proc. (kelias Nr. 194). Atitinkamai krovininiai automobiliai sudaro nuo 7,92 
proc. iki 12,3 proc. Valstybiniuose rajoniniuose keliuose lengvųjų automobilių dalis yra dar 
didesn÷ – siekia nuo 97,04 proc. iki 86,70 proc. Atitinkamai krovininių automobilių nuo 2,96 
proc. iki 13,49 proc.  

Transporto struktūra Telšių rajono keliuose rodo, kad gyventojai daugumą savo 
kelionių atlieka individualiais automobiliais, o ne viešuoju transportu (žr. 1.3.1.4 lentelę). 
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1.3.1.4. lentel÷. Keleivių pervežimai viešojo naudojimo autobusais, 2005–2008 m. 

Teritorija 2005 2006 2007 2008 

Telšių apskritis 5 841,8 5 603,2 5 392,8 4 789,1 
Mažeikių r. sav. 2 154,1 2 079,1 2 237,3 2 059,4 
Plung÷s r. sav. 1 584,7 1 300,7 1 164,3 933,1 
Rietavo sav. 224,0 444,0 343,6 267,0 
Telšių r. sav. 1 879,0 1 779,4 1 647,6 1 529,6 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

Eismo dalyviai nesugeba prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančių gyvenimo ir eismo 
sąlygų. Remiantis 1.3.1.5 lentel÷s duomenimis, bendras įskaitinių kelių eismo įvykių skaičius 
Telšių rajone yra blogiausias, lyginant su kitomis Telšių apskrities savivaldyb÷mis (žr. 1.3.1.5 
lentelę). 

1.3.1.5. lentel÷. Kelių eismo įvykiai Telšių apskrities savivaldyb÷se, 2004–2008 m. 

Teritorija 2004 2005 2006 2007 2008 

Telšių apskritis      
Kelių eismo įvykių skaičius 326 322 313 293 225 
Sužeistųjų skaičius 432 427 408 412 279 
Žuvusiųjų skaičius 38 35 44 43 28 

Mažeikių r. sav.      
Kelių eismo įvykių skaičius 94 92 81 86 73 
Sužeistųjų skaičius 107 111 86 94 90 
Žuvusiųjų skaičius 11 12 11 17 10 

Plung÷s r. sav.      
Kelių eismo įvykių skaičius 85 79 68 92 57 
Sužeistųjų skaičius 127 113 109 160 72 
Žuvusiųjų skaičius 11 9 12 12 7 

Rietavo sav.      
Kelių eismo įvykių skaičius 16 27 24 9 9 
Sužeistųjų skaičius 21 45 28 20 13 
Žuvusiųjų skaičius 1 2 5 1 1 

Telšių r. sav.      
Kelių eismo įvykių skaičius 131 124 140 106 86 
Sužeistųjų skaičius 177 158 185 138 104 
Žuvusiųjų skaičius 15 12 16 13 10 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

Aukštas automobilizacijos lygis Telšių rajone sukelia daug eismo įvykių. Analizuojant 
santykinius avaringumo rodiklius matyti, kad Telšių rajone eismo avaringumo būkl÷ tarp 
apskrities rajonų yra pati blogiausia. D÷l šios priežasties eismo saugumo didinimas Telšių rajone 
yra prioritetinis visų rajono žinybų uždavinys. 

Geležinkelio infrastruktūra. Kita transporto rūšimi – geležinkeliais - šiuo metu 
pervežama did÷l÷ dalis krovinių ir keleivių srautų. Per rajono teritoriją eina 37,0 km ilgio 
geležinkelio linija Šiauliai–Klaip÷da. Telšių apskrities geležinkelių tinklo tankumas yra vienas 
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didžiausių Lietuvoje: Telšių apskrityje – 35 km 1000-iui kv. km, kai Lietuvoje tik 26 km 1000-
iui kv. km. 

Per Telšių geležinkelio stotį važiuoja greitieji traukiniai „Baltija“ ir „Pajūris“, taip pat 
dyzeliniai traukiniai į Klaip÷dą ir į Radviliškį, iš viso 10 keleivinių traukinių. Per savaitę 
pravažiuoja 84 keleiviniai traukiniai, krovininių traukinių tris kartus daugiau. Esamas 
geležinkelių tinklo tankumas gal÷tų pervežti ir daugiau krovinių, tačiau tam būtina atnaujinti 
b÷gius, modernizuoti signalizacijos ir telekomunikacijos sistemas.  

Keleivių srautas kiekvienais metais did÷ja. Prekinių traukinių pravažiuoja 3 kartus 
daugiau nei keleivinių. Šiuo metu signalizacijos ir telekomunikacijos sistemos yra atnaujinamos. 
Planuose yra antro kelio tiesimas nuo Pavenčių stoties iki Klaip÷dos. Jeigu Telšių rajone 
suklest÷tų pramon÷, tada būtų galvojama apie naujų kelių tiesimą. 

Analizuojant šios veiklos srities esamą būklę, tikslinga atlikti SSGG analizę (žr. 1.3.1.6 
lentelę): 

1.3.1.6. lentel÷. Transporto infrastrukt ūros SSGG analiz÷ 

STIPRYBöS SILPNYBöS 
• Gera transporto rūšių sąveika, kelių ir 

geležinkelio tinklas pasiekia visą rajono teritoriją. 
• Telšių rajono spartus transporto priemonių 

skaičiaus ir automobilizacijos lygio augimas sudaro 
prielaidas gyventojams pasirinkti norimą transporto 
rūšį. 

• Išvystytas viešasis transportas (neblogai 
išvystytas maršrutinis tinklas, susiformavę keleivių 
srautai). 

• Valstybiniai krašto ir rajoniniai keliai d÷l 
nepakankamų techninių parametrų ir prastos 
dangos būkl÷s rajone yra nepakankamai 
panaudojami, tarp šių kelių n÷ra tolygiai 
perskirstomi transporto srautai. 

• Telšių rajono aukštas automobilizacijos lygis 
sudaro geras sąlygas gyventojams važin÷ti įvairiais 
tikslais individualiais automobiliais, atsisakant savo 
kelion÷ms viešojo transporto paslaugų. Fiziškai ir 
morališkai nusid÷v÷jusios viešojo transporto 
priemon÷s, transporto priemon÷s nepritaikytos 
neįgaliesiems, prastos visuomeninio transporto 
komforto sąlygos mažina viešojo transporto 
patrauklumą. Tai turi neigiamą įtaką rajono viešojo 
transporto darbo apimtims ir išbalansuoja 
savivaldyb÷s susisiekimo sistemą ir jos pl÷trą. 

GALIMYB öS GRöSMöS 
• Telšių geografin÷ pad÷tis yra ypač palanki 

logistikai. 
• Telšių rajono esamas valstybinių ir vietinių 

kelių tinklo tankumas yra pakankamas pl÷toti 
keleivių ir krovinių pervežimus. 

• Visuomeninio transporto parko atnaujinimas ir 
pl÷tra sudarytų sąlygas transporto srautų 
optimizavimui, sumažintų taršą iš mobilių taršos 
šaltinių, sudarytų sąlygas efektyvesniam transporto 
srautų ir kelių infrastruktūros planavimui bei 
pl÷trai. 

• Pasinaudojus Europos Sąjungos Struktūrinių 
fondų parama tikslinga tvarkyti kelių, įrengti 
pakel÷s infrastruktūrą, dviračių takus. 

• Būtina atnaujinti rajono geležinkelio b÷gius, 
kad nesumaž÷tų pervežamų krovinių kiekis. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis anksčiau pateikta medžiaga. 

 



                                                          

 

Strateginio pl÷tros plano atnaujinimas 

Telšių rajono savivaldyb÷s strateginis pl÷tros planas 

1.3.2. INŽINERINöS KOMUNIKACIN öS SISTEMOS 

Vandens tiekimas. Vandens pa÷mimą ir centralizuotą tiekimą Telšių rajono 
savivaldyb÷je vykdo UAB „Telšių vandenys“. Telšių miestui geriamasis vanduo tiekiamas iš 
Siraičių ir Kungių vandenviečių. Siraičių vandenviet÷ prad÷ta eksploatuoti 1964 metais. Šiuo 
metu eksploatuojami 7 arteziniai gręžiniai iš 10 esamų. Permo ir devono vandeningas sluoksnis 
slūgso 217–218 m gylyje. Vandenviet÷s projektinis paj÷gumas yra 8 600 m3 per parą. 2009 m. iš 
šios vandenviet÷s išgauta apie 400 m3 vandens per parą. 

Išaugus pramonei Telšiuose ir padid÷jus vandens poreikiui, 1987 m. prad÷ta eksploatuoti 
Kungių vandenviet÷. Vanduo joje keliamas iš kvartero vandeningo sluoksnio, kuris yra 50–60 m 
gylyje. Vandenviet÷s projektinis paj÷gumas – 10 000 m3 per parą. Šiuo metu eksploatuojami 4 iš 
9 artezinių gręžinių. 2009 m. buvo išgauta apie 3 500 m3 vandens per parą. 

Telšių rajone centralizuotos vandentiekio ir nuotekų sistemos vartotojų skaičius, bei 
gyventojų, naudojančių šachtinių ar kitų šaltinių geriamąjį vandenį, skaičius kiekvienoje 
seniūnijoje pateiktas 1.3.2.1 lentel÷je. 

1.3.2.1. lentel÷. Gyventojų, naudojančių centralizuotai tiekiamą ar kitų šaltinių 
vandenį bei centralizuotą nuotekų sistemą, skaičius, 2010-11-05 duomenimis 

Gyventojų, naudojančių centralizuotas sistemas, skaičius 
Vandens tiekimo Nuotekų surinkimo Teritorinis 

vienetas 
Gyventojų 
skaičius Gyventojų 

skaičius Proc. Gyventojų 
skaičius Proc. 

Telšių miestas 30 324 27 322 90,10 24 410 80.50  
Degaičių sen. 2 490 1 335 53,61  1 106 44,42  
Gadūnavo sen. 1 954 655 33,52 387 19,80 
Luok÷s sen. 2 283 689 30,20 124 5,43 
Nevar÷nų sen. 2 028 819 40,38 69 3,40 
Ryšk÷nų sen. 2 408 1 038 43,11 284 11,80 
Tryškių sen. 3 197 1 273 39,82 531 16,61 
Upynos sen. 2 129 973 45,70 245 11,51 
Varnių sen. 3 106 1 668 53,70 817 26,30 
Viešv÷nų sen. 2 944 1 678 57,0 954 32,40 
Žar÷nų sen. 1 244 529 42,52 212 17,04 
Iš viso rajone: 54 107 37 979 70,19 29 139 53,85 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracijos duomenys, pagal UAB „Telšių vandenys“ pateiktą informaciją. 

Telšių rajone šiuo metu vandentiekiu naudojasi apie 38 tūkst. gyventojų. Tačiau dar yra 
keletas kaimų, kuriuose centralizuotai vandenį teikia žem÷s ūkio bendrov÷s ar yra pačių 
gyventojų iniciatyva įsirengti arteziniai gręžiniai. Likusi dalis Telšių rajono gyventojų naudoja 
šachtinių šulinių vandenį. Nors kastinių šulinių vandenį naudoti yra paprasta ir nebrangu, tačiau 
bloga jo kokyb÷ dažnai riboja vandens naudojimą g÷rimui. Šachtinių šulinių vandeniui būdingas 
didelis nitratų kiekis, galima tarša nitritais.  

Telšių rajone centralizuoto vandentiekio sistema dažniausiai yra sudaryta iš vandenviet÷s, 
vandens gerinimo įrenginių (ne visur), vandens bokštų (kai kur dar yra išlikę), siurblinių (ne 
visur) ir magistralinių vandens tiekimo tinklų.  

UAB „Telšių vandenys“ eksploatuoja 44 vandenvietes, 88 artezinius gręžinius ir 38 
vandens bokštus. Vartotojams geriamasis vanduo tiekiamas 315,3 km ilgio tinklais. Daugelio 
tinklų amžius siekia 20–30 metų.  



                                                          

 

Strateginio pl÷tros plano atnaujinimas 

Telšių rajono savivaldyb÷s strateginis pl÷tros planas 

Daugelį vandentiekio tinklų reikia renovuoti. Tai numatyta ir Lietuvos Respublikos 
teritorijos bendrajame plane. Šiame dokumente yra numatyta pertvarkyti plieninius vandens 
tiekimo vamzdynus padengiant jų vidaus sieneles antikorozin÷mis medžiagomis arba keičiant 
vamzdžius. Tai pad÷tų užtikrinti, kad vartotojus pasiektų tinkamos kokyb÷s vanduo.  

UAB „Telšių vandenys“ duomenimis, kaimiškose teritorijose esantys tinklai ne visuomet 
tenkina esamus reikalavimus bei poreikį. Tai įrodo vandentiekio tinklų avaringumas - 
vidutiniškai 1 km vandentiekio tinklo tenka 0,93 avarijų per metus. Tai yra kaimų problema, nes 
vandentiekio tinklai buvo pakloti tarybinių laikų polietileniniais vamzdžiais, kuriuos būtina 
keisti. 

Vandens kokyb÷. Pagrindinis gruntinio vandens teršimo šaltinis – vertikali teršalų 
infiltracija nuo žem÷s paviršiaus (žmogaus buitin÷ tarša, užterštos pramon÷s teritorijos) ir 
nutek÷jimai iš požeminių komunikacijų. Teršalai, patekę į požemį, gali sukelti nepageidaujamus 
procesus, turinčius įtakos geriamojo vandens kokybei.  

Telšių rajone centralizuotam gyventojų aprūpinimui vandeniu yra naudojamas tik 
požeminis vanduo. UAB „Telšių vandenys“ atstovo teigimu, tiekiamo vandens kokyb÷ n÷ra 
bloga (žr. 1.3.2.2 lentelę), tačiau beveik visur yra viršijamas leistinas geležies kiekis tod÷l 
pastoviai vykdoma geležies šalinimo įrenginių statyba. Dar viena problema, kaip ir visos vakarų 
Lietuvos, – didel÷ cheminio fluoro koncentracija - šiuo atveju reikalingos labai didel÷s l÷šos 
fluoro šalinimo įrenginių statybai.  

1.3.2.2. lentel÷. Vandens kokyb÷s rodikliai, 2010-11-05 dieną 

Rodiklis Mato 
vienetas 

Iš gręžinių 
išgaunamas 

vanduo 

Vartotojam
s tiekiamas 

vanduo 

Ribin÷ rodiklio 
vert÷ 

(HN 24: 2003) 
Bendroji mineralizacija mg/l 331 331  
Spalva mg/l Pt 11 1,96 30 
Drumstumas DV pagal 

formaziną 
8,5 0,00 4 

Savitasis elektros laidis µS/cm 570–580 575 2 500 
pH  7,51-7,65 7,30 6,5-9,5 
Bendrasis kietumas mg-ekv/l 6,0 6,0  
Cl- mg/l 10,5 10,5 250 
NO2

- mg/l 0,00 0,00 0,5 
NO3

- mg/l 2,4 2,4 50 
Na+ mg/l 3,04 3,04 200 
K+ mg/l 1,44 1,44  
Ca2+ mg/l 89 89  
Mg+ mg/l 24 24 0,05 
NH4

+ mg/l 0,66 0,01 0,5 
Fe, bendra mg/l 1,0 0,02 0,2 
Fluoridas mg/l 0,62 0,62 1,5 

Šaltinis: UAB „Telšių vandenys“. 

Nuotekų tvarkymas. Nuotekų tvarkymu Telšių rajone rūpinasi UAB „Telšių vandenys“. 
UAB „Telšių vandenys“ eksploatuoja 13 nuotekų valyklų, 29 nuotekų k÷lyklas ir 131,3 km 
nuotekų tinklų.  

Telšių rajone didelę nuotekų surinkimo tinklų dalį reikia renovuoti. Daugelio tinklų 
amžius siekia 30 metų. D÷l vamzdžių įlūžimų, įtrūkimų, blogų sandūrų vamzdynai užsikemša, 
vyksta gruntinio vandens ir nuotekų filtracija, eksfiltracija. Kaimuose ir mažesn÷se gyvenviet÷se 
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bei kai kuriuose miestų privačių gyvenamųjų namų kvartaluose n÷ra įrengta centralizuota 
nuotekų surinkimo sistema. Čia nuotekos išleidžiamos į mažus biologinio valymo nuotekų 
įrenginius, surinkimo rezervuarus ar duobes, kurios n÷ra pritaikytos joms surinkti ir dažnai neturi 
izoliacinio pagrindo. Centralizuotos nuotekų išs÷mimo ir išvežimo iš gyventojų sistemos n÷ra. 
Pagrindiniai šių vietovių paviršinio vandens taršos šaltiniai dažniausia yra netvarkingi lauko 
tualetai, nesandarios jų išs÷mimo duob÷s, nepakankami atstumai nuo šulinio iki tualeto. 

Nors šiuo metu nuotekų valyklos pagal nuotekų tvarkymo reglamente bei ES direktyvose 
išd÷stytus reikalavimus nuotekas išvalo iki reikalaujamų normų, dauguma nuotekų valymo 
įrenginių yra fiziškai ir morališkai nusid÷v÷ję, neekonomiški ir vis sunkiau pavyksta išvalyti 
nuotekas. 

Telšių rajone yra 13 nuotekų valymo įrenginių, iš jų 1 yra Telšių miesto. Visi valymo 
įrenginiai skirti buitinių nuotekų valymui. N÷ viename iš jų n÷ra valomas azotas ir fosforas, 
tačiau pagal Ventos ir Lielup÷s baseino investicinį projektą yra rekonstruota Telšių miesto 
valykla, joje bus šalinamas azotas ir fosforas. Nuotekos yra išleidžiamos į nuotekų priimtuvus – 
upes. Kiekvienas nuotekų valymo įrenginys turi savo išleistuvus. Telšių rajone yra 13 nuotekų 
išleistuvų, visi yra patenkinamos būkl÷s.  

Šiuo metu centralizuota nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistema naudojasi virš 29 tūkst. 
gyventojų, Telšių rajone centralizuotas nuotekų šalinimas dar n÷ra pakankamai išpl÷totas. 
Nuotekų sistemą prižiūrinčios įmon÷s duomenimis, kanalizacijos sistemos būkl÷ yra 
patenkinama arba prasta. Telšių rajone nuotekų šalinimo sistema yra pl÷tojama, tačiau esama 
sistema dar nepatenkina esamo poreikio bei aplinkosauginių reikalavimų, nes ne visos Telšių 
rajone susidariusios nuotekos yra išvalytos išleidžiamos į vandens telkinius. 

Didelis d÷mesys nuotekų valymui skirtas Nacionalin÷je darnaus vystymosi strategijoje, 
taip siekiant apsaugoti jautrias vandens ekosistemas nuo nepageidaujamo nuotekų poveikio 
aplinkai. Vienas iš ilgalaikių uždavinių yra užtikrinti, kad visos užteršto vandens nuotekos būtų 
išvalomos iki ES normatyvų, dar neišleistos į paviršinius vandens telkinius. 

Didinant vandens tiekimo, nuotekų valymo sistemų efektyvumą, sprendžiant opias 
inžinerin÷s infrastruktūros problemas, Telšių rajono savivaldyb÷s teritorijoje įgyvendinami 
stambūs susiję projektai panaudojant ES paramą (žr. Priedą Nr. 1). 

Šilumos energijos gamyba ir tiekimas. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemas Telšių 
rajone eksploatuoja UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“, tiekianti centralizuotą šilumą daliai 
Telšių miesto ir Rainių gyvenviet÷s vartotojų. 

Bendras centralizuotai aprūpinamų šiluma gyvenamųjų pastatų šildomas plotas yra 
434,258 tūkst. m2. Telšių rajone centralizuotai tiekiama šiluma aprūpinami tik gyvenamieji ir 
administracin÷s paskirties pastatai. 1.3.2.3 lentel÷je pateikti duomenys apie UAB „Litesko“ 
filialo „Telšių šiluma“ eksploatuojamų centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemų vartotojų 
skaičių. 

1.3.2.3. lentel÷. Centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojai, 2008 m. 

Pastatų skaičius Šildomas plotas m2 

Teritorija Gyvena-
mųjų 

pastatų 

Administracini ų 
pastatų 

Iš 
viso: 

Gyvena-
mųjų 

pastatų 

Administracini ų 
pastatų Iš viso: 

Telšių miestas 186 59 245 314 381 111 171 425 552 
Telšių rajonas 9 1 10 7 995 711 8 706 

IŠ VISO 195 60 255 322 376 111 882 434 258 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracijos duomenys. 
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Telšių rajono centralizuotą aprūpinimą šiluma užtikrina 6 katilin÷s: 3 Telšių mieste, 1 
Rainiuose (šias 4 katilines eksploatuoja UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“), 2 – Varniuose 
(katilin÷s įrengtos 2 daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, šilumą tiekia ir šilumos tiekimo 
sistemų priežiūra rūpinasi UAB „Telšių šilumos tinklai“). Bendra katilinių galia siekia 76,28 
MW.  

Telšių miesto centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos tenkina apie 45 proc. Telšių 
miesto vartotojų šilumos poreikių, tuo tarpu bendrai rajone šis rodiklis – apie 26 proc. 
(skaičiuojamas santykis tarp atitinkamos teritorijos centralizuota šiluma aprūpinamų daugiabučių 
gyvenamųjų namų skaičiaus ir bendrojo daugiabučių gyvenamųjų namų skaičiaus). Likusioji 
šilumos vartotojų dalis Telšių rajone vartoja šilumą, pagamintą individualiuose šilumos gamybos 
įrenginiuose, naudojančiuose dažniausiai kietą kurą (medieną, anglį), gamtines dujas, rečiau - 
suskystintas dujas. 

Dauguma Telšių rajono centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemose esančių šilumos 
punktų yra naujai įrengti ir gali užtikrinti reikiamus klimatinius parametrus šildomose patalpose 
ir sanitarines karšto vandens normas. Likusi šilumos punktų dalis (apie 10 proc.) - renovuotini 
šilumos punktai, kurie sudaro nežymią dalį galimo šilumos taupymo potencialo Telšių rajono 
centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemose.  

Telšių miesto centralizuoto aprūpinimo šiluma katilin÷se pagrindinis naudojamas kuras 
yra gamtin÷s dujos, kurios sudaro vidutiniškai apie 67 proc. katilin÷se šilumos gamybai 
naudojamo kuro. Likusią dalį (33 proc.) kuro sudaro mediena, kuri kūrenama Luok÷s katilin÷je 
įrengtame vandens šildymo katile. Vietinių ir atsinaujinančių išteklių naudojimas didina šilumos 
gamybos patikimumą ir mažina centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemų priklausomybę nuo 
įvežtinio kuro. 

Viena svarbiausių Telšių rajono šilumos vartotojų problemų yra menkas vartojimo 
efektyvumas – prasta būstų kokyb÷ (daug senos statybos, medinių pastatų, net 109 daugiabučiai 
namai pastatyti iki 1983 m.) bei nepakankama pastatų priežiūra. Šie veiksniai lemia didelius 
pastatų šilumos nuostolius. Šildymo sistemos ir vietin÷s katilin÷s yra nusid÷v÷jusios, trūksta 
individualaus reguliavimo ir individualios apskaitos įrangos.  

Įgyvendinant įvairias energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, keičiant ar 
šiltinant išorines pastatų atitvaras, modernizuojant šildymo sistemas ir šilumos punktus, gerinant 
šildymo sistemų ir šilumos punktų priežiūros kokybę, pastatų šilumos poreikius galima 
sumažinti net 35 proc.  

Visuomeniniuose pastatuose papildomai galima taikyti energijos poreikio vadybą ir taip 
sumažinti energijos vartojimą šiuose pastatuose. Šiuo metu pradeda įsib÷g÷ti biudžetinių įstaigų 
pastatų renovacija – iš ES struktūrinių fondų gauta parama renovuoti Telšių specialiosios 
internatin÷s mokyklos, Telšių senelių globos namų, Žemait÷s dramos teatro, kultūros centro ir 
Karolinos Praniauskait÷s viešosios bibliotekos ir Nevar÷nų vidurin÷s mokyklos pastatus.  

Gyvenamųjų pastatų energetin÷ renovacija rajone yra reta. Per pastaruosius metus 
renovuoti tik trys daugiabučiai Telšių mieste. 

Dujų tiekimo infrastrukt ūra. Magistralinius ir skirstomuosius dujotiekio tinklus Telšių 
rajone eksploatuoja AB „Lietuvos dujos“. Per rajono teritoriją eina magistralinis dujotiekis 
Šiauliai–Klaip÷da, nuo kurio yra atvesta magistralinio dujotiekio atšaka į Telšių dujų skirstymo 
stotį. Projektinis dujų skirstymo stoties paj÷gumas siekia 10 tūkst. m3/val. Iš Telšių dujų 
skirstymo stoties dujos tiekiamos Telšių miestui, Buož÷nų, Vygantiškių, Gaudikaičių, Degaičių, 
Ryšk÷nų ir Rainių gyvenviet÷ms. Šiose vietov÷se AB „Lietuvos dujos“ eksploatuoja 
skirstomuosius dujotiekius ir dujų reguliavimo punktus. Telšių rajone dujotiekių ilgis siekia 180 
km, eksploatuojama 13 dujų reguliavimo punktų ir 260 namų dujų sl÷gio reguliavimo įtaisų. 
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Vamzdynų, dujų skirstymo stoties ir dujų reguliavimo punktų bei įrengimų technin÷ būkl÷ yra 
gera. 

Gamtin÷s dujos rajone yra tiekiamos gyventojams maistui ruošti ir individualiam 
šildymui bei karštam buitiniam vandeniui ruošti, komunaliniams buitiniams vartotojams bei 
įmon÷ms. Per metus Telšių rajono vartotojai suvartoja apie 19 mln. m3 gamtinių dujų. 
Energetikos įmon÷s suvartoja apie 35 proc., pramon÷ – 39 proc., gyventojai ir buitiniai vartotojai 
– 36 proc. rajone suvartojamų gamtinių dujų kiekio. Pastarųjų 4 metų laikotarpiu gamtinių dujų 
vartotojų struktūra išsilaik÷ apytiksliai tokia pati. Nuo 2002 m. laisvųjų vartotojų grupei 
priklausantis rajone veikiantis šilumos tiek÷jas – UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ – 
prad÷jo vartoti medieną šilumai generuoti, d÷l to sumaž÷jo šio vartotojo dalis rajone suvartojamų 
gamtinių dujų balanse ir sumaž÷jo bendras rajone suvartojamų gamtinių dujų kiekis. Šilumos 
tiek÷jui per÷jus prie medienos kuro, pagrindin÷ gamtinių dujų suvartojimo did÷jimo priežastis 
buvo gamtinių dujų suvartojimo did÷jimas pramon÷je.  

Rajone esančios Telšių dujų skirstymo stoties paj÷gumo užtenka patenkinti esamiems 
vartotojų poreikiams ir yra galimyb÷ patiekti daug didesnį gamtinių dujų kiekį. 

Per Telšių rajono teritoriją, AB „Lietuvos dujų“ duomenimis, suplanuota tiesti 
magistralinio dujotiekio Panev÷žys–Šiauliai–Klaip÷da antrąją giją. Tai padidintų dujų tiekimo 
patikimumą galimų avarijų atveju. 

Elektros energijos tiekimo infrastruktūra. Telšių rajonui elektros energiją tiekia 
akcin÷ bendrov÷ „VST“. Telšių rajonas elektros energiją gauna iš 330 kV ir 110 kV elektros 
perdavimo tinklų. 330 kV elektros perdavimo tinklo atšaka yra nutiesta nuo per Joniškio rajoną 
einančios 330 kV elektros perdavimo tinklo linijos. Šis tinklas yra nutiestas iki Telšių 330/110 
kV transformatorių pastot÷s. 110 kV elektros tinklas yra sujungtas žiedu per Šiaulių ir Klaip÷dos 
330/110 kV transformatorių pastotes. Viena 110 kV linijos atšaka nutiesta iki Mažeikių 
elektrin÷s. 35 kV rajono elektros tinklas veikia žiedu su Rietavo, Telšių ir Kelm÷s 110/35/10 kV 
TP. Aukštos įtampos tinklų vystymo būtinumą nulemia apkrovų augimo tempai, jų dislokacijos 
vietos, esamo tinklo konfigūracija bei jo pralaidumas. Nustatant elektros energijos apkrovas 
ateityje yra labai svarbu įvertinti anksčiau užfiksuotas apkrovas bei numatyti planuojamose 
teritorijose naujai statomų objektų energetinius poreikius, nustatyti jų vieneto vartojamąją galią .  

Ateityje numatomų naujų tinklų ar transformatorių pastočių poreikį galima nustatyti 
įvertinant apkrovų maksimumų kitimo tendenciją per keliolika metų. Elektros energijos poreikio 
padid÷jimas buvo siejamas su Telšių mieste 2008 metais tur÷jusia prad÷ti veikti bioetanolio 
gamykla. Šios įmon÷s prašomas galingumas buvo 6,3 MW. Optimistiniu scenarijumi planuota, 
kad bioetanolio gamykla išsipl÷s, ir nuo 2010 metų jos pareikalaujamas elektros galingumas iš 
tinklo gali siekti 10 MW (vertinimuose nagrin÷jama situacija, kai bioetanolio gamykla 
išplečiama per 2017–2027 metų laikotarpį, tačiau bioetanolio gamyklos statyba sustojo). 

Lietuvos energetikos sistema yra NVS ir Baltijos energetikos sistemos, buvusios Sovietų 
Sąjungos vieningos energetikos sistemos, dalis. Patikimumo požiūriu silpniausia yra vakarin÷ 
Lietuvos 330 kV perdavimo tinklo dalis, kadangi 330/110/10 kV Klaip÷dos TP neturi ryšio su 
Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklu. Ji yra sujungta per kaimynines 
energetikos sistemas tik dviem 330 kV tarpsistemin÷mis linijomis Klaip÷da–Sovetskas (Rusija) 
ir Klaip÷da–Grobina (Latvija) transformatorių pastotes. Norint padidinti elektros energijos 
patikimumą bei Klaip÷dos 330 kV TP iš dalies prijungti prie Lietuvos 330 kV elektros energijos 
perdavimo tinklo, būtina nutiesti naują linij ą nuo Klaip÷dos 330 kV TP iki Telšių 330 kV TP. 
Tuo pačiu Telšių 330 kV TP gautų papildomą maitinimą iš Klaip÷dos 330 kV TP. 
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Analizuojant šios veiklos srities esamą būklę, tikslinga atlikti SSGG analizę (žr. 1.3.2.4 
lentelę): 

1.3.2.4. lentel÷. Inžinerini ų komunikacinių sistemų SSGG analiz÷ 

STIPRYBöS SILPNYBöS 
• UAB „Telšių vandenys“ duomenimis, 

centralizuoto vandentiekio vartotojų skaičius nuolat 
auga. 

• Išpl÷toti elektros energijos tinklai užtikrina 
patikimą ir efektyvų jos tiekimą rajono 
vartotojams. 

• Dujų tiekimo sistema rajone yra geros būkl÷s ir 
užtikrina patikimą dujų tiekimą vartotojams. 

• Veikiančios energetikos įmon÷s rajone turi 
ilgametę patirtį, vykdo gerą inžinerinių tinklų 
priežiūrą, o tai užtikrina patikimą energijos ir 
vandens tiekimą vartotojams. 

• Vis dar didel÷ Telšių rajono gyventojų naudoja 
šachtinių šulinių vandenį. 

• Dalis vandens tiekimo, nuotekų surinkimo ir 
valymo sistemų bei įrengimų yra technologiškai 
pasenę. 

• Prasta būstų kokyb÷ bei nepakankama pastatų 
priežiūra lemia didelius pastatų šilumos nuostolius. 

GALIMYB öS GRöSMöS 
• Pl÷toti centralizuotą ir / ar gerai prižiūrimą 

nuotekų sistemas, mažinant taršą į paviršinius 
vandenis bei dirvožemį. 

• Siekiant didinti šilumos tiekimo patikimumą, 
tikslinga svarstyti katilin÷s Dariaus ir Gir÷no g. 
Telšiuose prijungimo prie miesto CŠT tinklo 
galimybę. Sudaryti sąlygas šilumą į CŠT tinklą 
tiekti ir nepriklausomiems gamintojams. 

• Tikslinga renovuoti daugiabučius namus, 
siekiant sumažinti šilumos energijos poreikį. 

• Pl÷sti dujų tinklą priemiestin÷se gyvenviet÷se 
taip mažinant šildymą kietu kuru. 

• Rajone esančios Telšių dujų skirstymo stoties 
paj÷gumo užtenka patenkinti esamiems vartotojų 
poreikiams ir yra galimyb÷ patiekti daug didesnį 
gamtinių dujų kiekį. 

• Teršalai, patekę į požemį, gali sukelti 
nepageidaujamus procesus, turinčius įtakos 
geriamojo vandens kokybei. 

• Netobulinant nuotekų surinkimo sistemos 
galimas įkainių už vandenį ir nuotekų surinkimą 
did÷jimas. 

• Nerenovuojant esamų elektros, vandens, 
šilumos tiekimo tinklų, sumaž÷s jų patikimumas, 
padid÷s avarijų ir kitų sutrikimų tikimyb÷. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis anksčiau pateikta medžiaga. 
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1.3.3. APLINKOS APSAUGA 

Oro kokyb÷. Telšių rajonas pagal teršalų emisiją į atmosferą iš stacionarių taršos 
šaltinių, analizuojant paskutinių dvejų metų duomenis ir lyginant juos su kaimyniniais Mažeikių, 
Plung÷s rajonų, Rietavo savivaldyb÷mis bei Lietuvos vidurkiu, yra mažiausiai teršiamas (žr. 
1.3.1 lentelę).  

1.3.1. lentel÷ Sieros dioksido (SO2) ir azoto oksidų (NOx) emisija iš stacionarių taršos 
šaltinių, 2007–2008 m. (kg) 

Vidutiniškai 1 km 2 Vidutiniškai 1 gyventojui 
SO2 NOx SO2 NOx Teritorija 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
Lietuva  285 257 168 174 5,5 5,0 3,3 3,4 
Mažeikių r.   9 709 10 071 1 419 2 387 181,3 189,0 26,5 44,8 
Plung÷s r.  1 - 48 42 - - 1,2 1,1 
Rietavo sav. 72 85 79 83 4,1 5,0 4,6 4,9 
Telšių r.   - - 40 39 - - 1,0 1,0 

Šaltinis: Statistikos departamentas, Aplinkosauga apskrityse ir savivaldyb÷se. 

Telšių rajone oro kokyb÷s būkl÷ gera. N÷ra stambių pramon÷s įmonių, teršiančių 
atmosferą. Telšių mieste kvartalų šildymo katilin÷s naudoja gamtines dujas, kurių degimo 
produktai yra santykinai švarūs. Šiuo metu kvartalų katilin÷s naudoja ir biologinį kurą (medienos 
atliekas) – toks kuro panaudojimo būdas prisideda prie ekologin÷s pad÷ties gerinimo, mažina 
teršalų, kurie prisideda prie šiltnamio efekto didinimo, kiekį. 

Vis d÷lto siekiant išlaikyti kuo mažesnę oro taršą, būtina atkreipti d÷mesį į pagrindinius 
taršos šaltinius: 

• 2001 metais Telšių mieste buvo atliktas oro taršos monitoringas laboratoriniu ir 
biotestavimo metodais. Tyrimai parod÷, kad daugiausia Telšių rajone Telšių miesto atskirose 
vietose ir atskirais momentais užterštumas viršija leistinas normas. Tyrimų metu taip pat 
pasteb÷ta, jog vyraujanti tarša – iš judančių transporto priemonių.  

• Nuo 2001 metų transporto priemonių skaičius labai padid÷jo, tuo tarpu gatvių 
tinklas, ypač miestuose, praktiškai nepakito. Didel÷ problema yra pasenęs viešojo transporto 
parkas, jo atnaujinimui skiriamų l÷šų neužtenka. 

• Dar viena rimta problema yra naujų želdynų kūrimas – d÷l žaliųjų gatvių juostų ir 
viešųjų erdvių neišvystymo, želdynus kurti ir tvarkyti yra sunku, jie darosi labiau atskirti. Šiek 
tiek prie šios problemos sprendimo prisid÷s ES struktūrinių fondų paramos panaudojimas 
tvarkant Telšių miesto senamiestį ir plečiant želdynų plotus Masčio ežero pakrant÷je, tačiau 
būtina nuosekliai pl÷toti rajono želdynų sistemą (ypač problemiškose vietov÷se, kuriose oro 
taršos šaltinių jud÷jimas yra didžiausias). 

Įvertinus visą aplinkos oro taršos problematiką, būtina nuolat vykdyti aplinkos oro 
tyrimus, monitoringuoti gautus rezultatus ir atitinkamai koreguoti transporto eismą 
reglamentuojančius, oro kokyb÷s gerinimo ir pan. sprendimus. 

Atliek ų surinkimas ir tvarkymas. Telšių rajono savivaldyb÷je komunalinių atliekų 
tvarkymas vykdomas vadovaujantis Telšių rajono savivaldyb÷s vietin÷s rinkliavos už 
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais, Telšių rajono komunalinių atliekų 
tvarkymo taisykl÷mis, Telšių rajono Atliekų tvarkymo planu 2006–2015 metams. Telšių rajono 
savivaldyb÷je yra įgyvendinamas LR Strateginis atliekų tvarkymo planas, kuriame yra numatytas 
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atliekų sąvartynų kiekio mažinimas, įrengiant po vieną modernų sąvartyną apskrityje. Telšių 
rajone veik÷ 10 sąvartynų, kuriuos uždarius visos komunalin÷s atliekos nuo 2008-01-01 vežamos 
į Jerubaičių sąvartyną, esantį Plung÷s rajone. Anksčiau veikę sąvartynai neatitiko 
aplinkosauginių ir kitų norminių reikalavimų.  

Atliekų surinkimo paslaugas Telšių rajone vykdo komunalinių atliekų tvarkymo 
operatorius – UAB „Telšių keliai“. Telšių mieste daugiabučių namų bendrieji konteineriai (1,1 
m³) aptarnaujami kelis kartus per savaitę, individualūs namai aptarnaujami 4 kartus į m÷nesį 
individualiais konteineriais. Atliekų surinkimo dažnumas Telšių kaimiškose seniūnijose yra 
įvairus – vieną arba du kartus per m÷nesį. Papildomai atliekų tvarkytojas kartą per metus 
apvažiavimo būdu iš gyventojų renka stambiąsias nenaudojamas atliekas (baldus, elektros 
prietaisus, buitinę techniką ir pan.).  

Nuo 2008 metų savivaldyb÷s teritorijoje įvesta vietin÷ rinkliava už komunalinių atliekų 
surinkimą ir tvarkymą iš atliekų tur÷tojų: 

• daugiabučio namo butų, esančių Telšių mieste, vietin÷s rinkliavos mok÷tojams 
vietin÷s rinkliavos dydis sudaro133 Lt per metus už kiekvieną butą; 

• daugiabučio namo butų, esančių kitoje Telšių rajono savivaldyb÷s teritorijoje, 
vietin÷s rinkliavos dydis sudaro 87 Lt per metus už kiekvieną butą; 

• individualių namų savininkams Telšių mieste (pagal patvirtintą minimalią atliekų 
susikaupimo normą 6,24 m³) vietin÷s rinkliavos dydis sudaro175 Lt už būstą; 

• individualių namų savininkams kitose gyvenamosiose vietov÷se Telšių rajono 
savivaldyb÷s teritorijoje (pagal patvirtintą minimalią atliekų susikaupimo normą 3,12 m³) 
vietin÷s rinkliavos dydis sudaro 87 Lt. 

Rinkliava – privaloma įmoka, kurią kiekvienas gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų 
savininkas privalo sumok÷ti. Vietin÷s rinkliavos dydis apskaičiuojamas toks, kad gautos įplaukos 
padengtų visas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sąnaudas (atliekų tvarkymo sistemos 
administravimo, vietin÷s rinkliavos administravimo, atliekų surinkimo ir transportavimo, 
šalinimo, sąvartyno eksploatavimo, infrastruktūros pl÷timo, sąvartynų uždarymo ir priežiūros 
uždarius išlaidas), numatytas Savivaldyb÷s tarybos patvirtintame komunalinių atliekų tvarkymo 
plane, taisykl÷se ir Savivaldyb÷s tarybos patvirtintoje Asignavimų valdytojo programoje. Toks 
Telšių rajono savivaldyb÷s tarybos rinkliavos už atliekų tvarkymą modelis, kai mokama už 
nekilnojamo turto vienetą, o ne nuo gyventojų skaičiaus, nepriklausomai ar ten yra registruotų 
asmenų, pasirinktas d÷l gyventojų vengimo mok÷ti už atliekų surinkimą ir sutvarkymą.  

Palaipsniui atliekų tvarkymo sistema plečiama. Telšių rajono savivaldyb÷ yra patvirtinusi 
antrinių žaliavų konteinerių aikštelių išd÷stymo Telšių rajone schemą, kuri nuolat papildoma ir 
taip plečiamas aikštelių skaičius Telšių rajone. Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių pl÷tra 
numatyta ir sodų bendrijose, apie 15 aikštelių komunalin÷ms atliekoms kartu su antin÷mis 
žaliavomis rinkti. Telšių rajone šiuo metu yra 143 antrinių žaliavų surinkimo konteinerių 
aikštel÷s, Telšių mieste įrengta 74 aikštel÷s, kuriose stovi 202 konteineriai antrin÷ms žaliavoms 
surinkti, kaimiškose seniūnijose – 69 aikštel÷s, kuriose pastatyti 185 antrinių žaliavų 
konteineriai. Iš viso savivaldyb÷s teritorijoje 387 antrinių žaliavų konteineriai. Ateityje 
planuojama prapl÷sti antrinių žaliavų konteinerių surinkimo tinklą įrengiant dar 65 aikšteles. 
Telšių rajono savivaldyb÷je eksploatuojamų antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių 
skaičius atskirai kiekvienoje seniūnijoje: 

• Degaičių sen. – 9; 
• Gadūnavo sen. – 6; 
• Luok÷s sen. – 5; 
• Nevar÷nų sen. – 7; 
• Ryšk÷nų sen. – 7; 



                                                          

 

Strateginio pl÷tros plano atnaujinimas 

Telšių rajono savivaldyb÷s strateginis pl÷tros planas 

• Tryškių sen. – 11; 
• Upynos sen. – 6; 
• Varnių sen. – 7; 
• Viešvienų sen. – 9; 
• Žar÷nų sen. – 2; 
• Telšių m. – 74. 

Mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičius savivaldyb÷s teritorijoje yra 9 434 vnt., 
iš jų Telšių mieste 3 873, kaimiškose seniūnijose 5 245, garažų, sodų bendrijose, parkuose, 
kapin÷se 316. Mišrių komunalinių atliekų konteinerių aikštelių skaičius Telšių rajone yra 102 
vnt. Daugumoje aikštelių komunalinių atliekų konteineriai stovi kartu su antrinių žaliavų 
konteineriais.  

Telšių rajone komunalinių atliekų tvarkymo paslauga naudojasi 48 846 gyventojai, tai 
sudaro apie 89 proc. visų aptarnaujamų Telšių rajono gyventojų. Didesnis gyventojų, kurie 
nesinaudoja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, yra kaimo vietov÷se – ypač tokiose, kur yra 
neprivažiuojamų kelių, žiemą užpustomi keliai iki pastatų ir pan. Sprendžiant problemą 
planuojama pastatyti komunalinių atliekų konteinerius atitinkamose vietose, kur didesnis 
neaptarnaujamų žmonių skaičius.  

Šiuo metu rengiama stambiųjų atliekų surinkimo aikštel÷ Gaudikaičių kaime, Degaičių 
seniūnijoje. Į šią aikštelę gyventojai tur÷s galimybę pristatyti biologiškai skaidžias atliekas 
(šakas, lapus ir pan.), pavojingas atliekas, didžiąsias atliekas (pvz., baldus), statybos ir griovimo 
atliekas, naudotas padangas, elektros ir elektronin÷s įrangos atliekas. Taip pat planuojama įrengti 
kompostavimo aikštelę šalia stambiųjų atliekų surinkimo aikštel÷s. 

Savivaldyb÷ plečia komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, būtiną Telšių rajono 
savivaldyb÷s teritorijoje susidarančioms komunalin÷ms atliekoms tvarkyti. Telšių rajono 
savivaldyb÷s gyventojai ir juridiniai asmenys, vadovaudamiesi Telšių rajono komunalinių atliekų 
tvarkymo taisykl÷mis, privalo naudotis savivaldyb÷je įdiegta atliekų tvarkymo sistema.  

Pasteb÷tina, kad nepaisant pl÷tojamos atliekų surinkimo politikos savivaldyb÷s lygiu, 
problema išlieka atliekų rūšiavimas (žr. 1.3.3.1 pav.). 
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1.3.3.1. pav. Telšių rajone išrūšiuotų atliekų skaičius, 2007-2009 m. (tonomis) 
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Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracija. 

2009 metais, lyginant su ankstesniais metais, antrinių žaliavų išrūšiuojama mažiau, nors 
buvo prognozuotas did÷jimas d÷l sąlygų sudarymo šiai veiklai. Manoma, kad įtakos antrinių 
žaliavų rūšiavimui tur÷jo vietin÷s rinkliavos įvedimas nuo 2008 m. 

Analizuojant šios veiklos srities esamą būklę, tikslinga atlikti SSGG analizę (žr. 1.3.3.2 
lentelę): 

1.3.3.2 lentel÷. Aplinkos apsaugos sistemos SSGG analiz÷ 

STIPRYBöS SILPNYBöS 
• Rajone n÷ra stipriai aplinkos orą teršiančių 

didelių pramon÷s įmonių. 
• Šilumos ūkis turi kombinuotas katilines, 

galinčias deginti biologinį kurą. 
• Nuo 2008 metų vietin÷s rinkliavos įvedimas už 

komunalinių atliekų tvarkymą padidino Telšių 
rajono gyventojų, besinaudojančių atliekų 
tvarkymo sistema, skaičių. Daugiau gyventojų 
įsigijo konteinerius, ir taip atliekos patenka į 
sąvartyną, o ne į mišką ar į pakeles. 
• Uždarius visus reikalavimų neatitinkančius 
sąvartynus, komunalin÷s atliekos vežamos į Telšių 
regioninį atliekų sąvartyną. Tokiu būdu maž÷ja 
Telšių rajono aplinkos teršimas atliekomis. 

• Menka galimyb÷ didinti rajono miestų, 
miestelių gatvių želdinių plotus. 

• Nevisiškai išvystyta atliekų tvarkymo sistema 
Telšių rajone, tod÷l ypatingai nuošaliai 
gyvenantiems asmenims sunku tinkamai naudotis 
atliekų tvarkymo sistema. 

• Švietimo trūkumas Telšių rajono gyventojams 
atliekų tvarkymo klausimais, gyventojai tai pat 
nepakankamai sąmoningi atliekų rūšiavimo 
klausimu. 

• D÷l padid÷jusio transporto priemonių skaičiaus 
did÷ja tarša rajone iš mobilių taršos šaltinių. 

GALIMYB öS GRöSMöS 
• Pri÷mus atitinkamus teritorijų planavimo 

sprendimus ir skyrus didesnį finansavimą galima 
padidinti želdynų plotus. 

• D÷l masiško rajono gyvenviečių gatvių tinklo 
rekonstravimo mažinamas želdinių skaičius (net jei 
tai vykdoma laikinai). 
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• Plečiant gyventojų aplinkosauginį švietimą, 
Telšių rajono gyventojai aktyviau prisid÷tų prie 
atliekų tvarkymo. 

• Viešųjų komunalinių atliekų tvarkymo 
paslaugų teikimo pl÷tra sudarys galimybę surinkti 
daugiau atliekų ir jas išrūšiuoti ir taip mažinti 
Telšių rajono aplinkos teršimą atliekomis. 

• L÷šų iš ES Struktūrinių fondų panaudojimas 
leistų sutvarkyti aplinką, saugoti gamtą. 

• Neišpl÷tus komunalinių atliekų rūšiavimo 
sistemos Telšių rajone daug buityje susidarančių 
nerūšiuotų atliekų pateks į Telšių regioninį atliekų 
sąvartyną. 

• Nesukūrus vartotojui priimtinos viešosios 
komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos, galimas 
didesnis aplinkos teršimas atliekomis. 

• Blog÷janti kai kurių kelių kokyb÷ neigiamai 
veikia automobilių techninę būklę, padid÷ja oro 
tarša. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis anksčiau pateikta medžiaga. 
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1.4. EKONOMINIS VYSTYMAS 

Šioje Plano dalyje analizuojamos 2 pagrindin÷s ekonominio vystymo sudedamosios 
dalys: verslas (įskaitant kai kuriuos makroekonominius rodiklius) bei žem÷s ūkis (įskaitant 
bendrąsias kaimo tendencijas). Analiz÷ apima materialines investicijas, darbo rinkos analizę, 
verslo ir jo aplinkos analizę, žem÷s ūkio pl÷tros tendencijas, miškų ūkį ir pan. 

 

 

1.4.1. EKONOMIKA IR VERSLAS 

Šioje Plano dalyje analizuojamos pagrindin÷s ekonomikos ir verslo srities sudedamosios 
dalys, visuma veiksnių turinčių įtakos šiai sričiai, jų kitimo tendencijos ir pan., kiekvienos dalies 
pabaigoje pateikiamos išvados SSGG matricos pavidalu. 

 

 

1.4.1.1. MATERIALIN öS IR UŽSIENIO INVESTICIJOS 

Tiesiogin÷s užsienio investicijos. Tiesiogin÷s užsienio investicijos (toliau – TUI) šalyje 
per 2004–2008 metus išaugo daugiau nei dvigubai – nuo 13,6 iki 34,6 mlrd. Lt, Telšių apskrityje 
per nagrin÷jamą laikotarpį TUI išaugo dar daugiau: nuo 767,9 iki 5 871,6 mln. Lt. Telšių rajone 
tiesioginių užsienio investicijų pokytis buvo vienas mažiausių (žr. 1.4.1.1 lentelę). 

1.4.1.1. lentel÷. Tiesiogin÷s užsienio investicijos, 2004–2008 m. (mln. Lt) 

Teritorijos 
pavadinimas 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 

Lietuvos 
Respublika 13 699,4 16 192,6 23 895,8 28 924,6 34 601,2 

Telšių apskritis 767,9 1 171,6 3 825,3 6 316,5 5 871,6 
Mažeikių r. sav. 763,7 1 161,2 3 810,7 6 282,6 5 832,9 
Plung÷s r. sav. 3,8 5,9 6,9 21,9 28,1 
Rietavo sav. 0,4 0,7 0,6 0,9 0,4 
Telšių r. sav. .. 3,8 7,1 11,1 10,2 

Šaltinis: LR statistikos departamento duomenys. 

Vertinant tiesiogines užsienio investicijas Telšių rajone galima išskirti 3 etapus, kurie iš 
esm÷s atitinka Telšių apskrities tendencijas. Pirmojo etapo metu (2005 m.) buvo 3,8 mln. Lt, 
antrojo etapo metu (2006–2007 m.) rajone buvo pastebimas investicijų did÷jimas, o trečiojo 
etapo metu (nuo 2007 metų) stebimas investicijų maž÷jimas.  

Materialin ÷s investicijos. 2007 metais, Statistikos departamento duomenimis, vienam 
Telšių r. gyventojui teko 201 Lt, o Lietuvoje tais pačiais metais vienam šalies gyventojui – 8 545 
Lt tiesioginių užsienio investicijų. Reikia pažym÷ti, kad Telšių apskrityje tiesiogin÷s užsienio 
investicijos buvo pačios mažiausios šalyje.  
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Materialin÷s investicijos 2008 m. Telšių r. buvo 186 035 tūkst. Lt ir sudar÷ 12 proc. visų 
Telšių apskrities bei 1 proc. šalies materialinių investicijų. 2004–2005 m. materialin÷s 
investicijos Telšių r. sumaž÷jo 6 proc., o 2006 m. padid÷jo 2 proc. Lyginant 2004 ir 2008 metus 
materialin÷s investicijos Telšių rajone išaugo 36 proc. (žr. 1.4.1.1.2 lentelę). 

1.4.1.1.2. lentel÷. Materialin ÷s investicijos, 2004–2008 m. (tūkst. Lt) 

Teritorijos 
pavadinimas 2004 2005 2006 2007 2008 

Lietuvos Respublika 12 104 806 15 501 046 19 893 325 26 533 580 26 123 516 
Telšių apskritis 408 523 490 414 785 947 1 549 480 1 576 088 
Mažeikių r. sav. 185 879 308 668 518 285 1 225 150 1 068 715 
Plung÷s r. sav. 78 659 89 405 79 528 157 878 263 451 
Rietavo sav. 55 181 14 752 25 041 34 688 57 887 
Telšių r. sav. 88 804 77 589 163 093 131 764 186 035 

Šaltinis: LR statistikos departamento duomenys. 

Pramonin÷s zonos. Telšių rajono teritorijoje planuojama sukurti pramonei ir verslui 
patrauklią infrastruktūrą, įgyvendinti aplinkosaugines priemones, užtikrinančias darnią verslo 
pl÷trą.  

Telšių rajono savivaldyb÷s administracija yra identifikavusi miesto pakraštyje esančią 
teritoriją, susidedančią iš trijų (35, 40 ir 55 ha) sklypų, kurią būtų tikslinga skirti plyno lauko 
investicijoms. Numatomos pramonin÷s zonos teritorija yra lygaus reljefo, išsid÷sčiusi miesto 
pakraštyje. Teritorija yra šalia geležinkelio atšakos Šiauliai–Klaip÷da, greta rytinio miesto 
aplinkkelio, tod÷l yra patogus susisiekimas su magistraliniais krašto keliais Šiauliai–Klaip÷da ir 
Klaip÷da–Vilnius. Šalia yra vietin÷s reikšm÷s aerodromas. Atstumas iki Klaip÷dos tarptautinio 
jūrų uosto – 105 km, 330 km iki Vilniaus tarptautinio oro uosto, 60 km iki autostrados Vilnius–
Klaip÷da, 140 km iki autostrados „Via Baltica“, iki Palangos – 85 km, iki Kauno – 195 km, iki 
Šiaulių – 70 km, iki Panev÷žio – 149 km, iki Mažeikių – 48 km, iki Rygos oro uosto – 200 km ir 
150 km iki Liepojos jūrų uosto. 

Telšių pramonin÷s zonos steigimui būtų ieškoma finansavimo šaltinių sklypų 
infrastruktūros sukūrimui (plyno lauko investicijoms). Dalį l÷šų tikimasi gauti iš Struktūrinių 
fondų (galima alternatyva – valstyb÷s biudžetas, ministerijų dotacijos), tačiau dalį reikalingų l÷šų 
dengtų privatus kapitalas. T. y., steigiant pramoninę zoną, elektros energijos, šilumos energijos, 
ryšių paslaugų tiek÷jai sutiktų dalį infrastruktūros sukūrimui reikalingų l÷šų dengti savo sąskaita. 

Pramonin÷s zonos identifikavimas ir strateginis r÷mimas yra viena galimybių pritraukti 
daugiau užsienio investicijų kapitalui formuoti, kuriant naujas darbo vietas. 

Analizuojant šios veiklos srities esamą būklę, tikslinga atlikti SSGG analizę (žr. 1.4.1.1.3 
lentelę): 

1.4.1.1.3. lentel÷. Investicinio klimato SSGG analiz÷ 

STIPRYBöS SILPNYBöS 
• Augančios investicijos į rajono pramonę. 
• Identifikuota teritorija, kuri gali būti skirta 

plyno lauko (angl. green field) investicijoms. 

• Nepakankamai naudojami nebeveikiantys 
pramon÷s objektai. 

• Nepakankamas patrauklumas pramon÷s 
vystytojams (išskyrus identifikuotus stambius 
pramon÷s objektus), mažinantis rajono patrauklumą 
užsienio investicijoms. 

GALIMYB öS GRöSMöS 
• Stiprinti bendradarbiavimą su verslo paramos ir • Technologinio atsilikimo did÷jimas, lyginant 
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informavimo struktūromis (LEPA, užsienio šalių 
ambasadomis ir pan.) viešinant verslo pl÷tros ir 
investavimo galimybes Telšių rajone. 

• Sukurti naujai steigiamų verslo ir pramon÷s 
įmonių inžinerinio techninio aprūpinimo sistemą. 

• Nuoseklus savivaldyb÷s, kaip patrauklios 
investicijoms, įvaizdžio formavimas pritrauktų 
vidaus ir užsienio investuotojus. 

su daugiau investicijų pritraukiančiais regionais. 
• Nesaugi socialin÷ aplinka, d÷l kurios gali 

atsirast kliūtys pritraukti užsienio investicijų. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis aukščiau pateikta medžiaga. 

 

 

1.4.1.2. DARBO RINKOS ANALIZö 

Analizuojant darbo j÷gos pasiūlą ir paklausą reikia atsižvelgti į tai, kad pastaraisiais 
metais siūlomų laisvų darbo vietų skaičius paslaugų sferoje sumaž÷jo. Did÷ja neatitikimas tarp 
darbo j÷gos ir pasiūlos (įmon÷s stokoja aukštos ir vidutin÷s kvalifikacijos specialistų ir 
darbininkų), apie 39 procentai bedarbių neturi kvalifikacijos, stebima kvalifikuotos darbo j÷gos 
emigracija iš savivaldyb÷s. Daugiausia laisvų darbo vietų užregistruota privačiame sektoriuje. 
Naujų pasiūlymų darbui daugiausia pateikia pramon÷s ir statybos įmon÷s (1.4.1.2.1 lentel÷), 
tačiau 2009–2010 m. bendrosios ekonomin÷s tendencijos leidžia teigti, kad toks darbo vietų 
pasiūlos pasiskirstymas yra nesubalansuotas ir nebus išlaikytas artimiausiu metu. 

1.4.1.2.1. lentel÷. Telšių darbo biržoje užregistruotos darbo vietos pagal ekonomines klases, 
Telšių r., 2007–2008 m. 

Ekonomin÷ klas÷ / metai 2007 2008 

Paslaugos 1 137 905 
Pramon÷ 180 250 
Statyba 197 419 
Žem÷s ūkis 41 59 

IŠ VISO: 1 555 1 633 

Šaltinis: Telšių darbo birža. 

Vidutinis metinis užimtųjų skaičius Telšių rajone nuo 2004 m. iki 2007 m. buvo panašus, 
tačiau 2008 m. šis skaičius krito stipriau, negu apskrities atitinkamas rodiklis (1.4.1.2.2 pav.).  
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1.4.1.2.2. pav. Vidutinis metinis užimtųjų skaičius Telšių apskrities savivaldyb÷se, 2004–
2008 m. (tūkst. gyventojų) 
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Šaltinis: Statistikos valdybos Telšių skyrius. 

Veiksnių, lemiančių užimtumą ir pad÷tį darbo rinkoje, yra labai daug. Užimtumo 
skirtumai pagal ekonomines veiklas yra dideli. Didžiausia dalis (11,7 proc. darbo j÷gos) užimtųjų 
Telšių rajone yra žem÷s ūkyje, kur vyrauja žemo produktyvumo, maži ūkiai. Pagrindin÷ 
perteklinio užimtumo žem÷s ūkyje priežastis yra tai, kad nepakankamai sparčiai kaimo 
gyventojai perorientuojami nuo žem÷s ūkio prie alternatyvios veiklos: netradicinių amatų, kaimo 
turizmo ar kitų paslaugų sferos. Ar darbo j÷ga yra paj÷gi patenkinti darbo rinkos poreikius bei 
užtikrinti ekonomikos augimą, lemia žmonių išsilavinimas, visuomen÷s verslumas ir mobilumas, 
mokymosi ir tobulinimosi galimyb÷s, leidžiančios prisitaikyti prie kintančios darbo rinkos bei 
informuotumas apie pad÷tį darbo rinkoje.  

Iš 1.4.1.2.3 paveikslo matome, kad daugiausia Telšių darbo biržoje 2008 m. buvo 
užregistruota nekvalifikuotų bedarbių, 44,39 proc. nuo visų užregistruotų bedarbių. Bedarbiai su 
aukštuoju išsilavinimu sudar÷ tik 5,64 proc. 

1.4.1.2.3. pav. Užregistruoti bedarbiai Telšių rajone pagal išsilavinimą, 2008 m. 
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Šaltinis: Telšių darbo birža. 

Telšių rajono savivaldyb÷s administracija planuoja rengti kvalifikuotų specialistų 
pritraukimo į rajoną programą. Ši programa papildys kitas šakines strategijas, galimybių studijas 
ir programas, prisidedančias prie ekonominio vystymo ir pl÷tros planų. 
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Darbo patrauklumą menkina santykinai aukštas darbo apmokestinimas ir maži 
dirbančiųjų atlyginimai. Per laikotarpį nuo 2004 m. iki 2008 m. vidutinis m÷nesinis bruto darbo 
užmokestis Telšių rajone padid÷jo nuo 988 Lt iki 1 881 Lt, tačiau, palyginus Telšių apskrities 
savivaldybes, Telšių rajone vidutinis m÷nesinis bruto darbo užmokestis yra mažesnis už 
Mažeikių rajono ir visos šalies vidurkį (žr. 1.4.1.2.4 pav.). 

1.4.1.2.4. pav. Vidutinis m÷nesinis darbo užmokestis Telšių apskrities savivaldyb÷se, 2004–
2008 m., Lt 
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Šaltinis: Statistikos valdybos Telšių skyrius. 

Didel÷ darbo pajamų apmokestinimo našta sukelia nepageidautinas pasekmes: ieškoma 
būdų sl÷pti oficialų darbo užmokestį, trukdo nedeklaruojamą darbą paversti legaliu užimtumu, 
neskatina kurti naujų darbo vietų. Dažnai baigę studijas jauni žmon÷s išvyksta dirbti ir gyventi į 
kitus Lietuvos miestus bei užsienio šalis. Taip prarandama išsilavinusi, perspektyvi ir energinga 
visuomen÷s dalis. Likusi darbingo amžiaus gyventojų dalis – daugiau vyresnio amžiaus – 
siejama su nenoru bei geb÷jimų stoka keistis ir, kita vertus, su darbdavių nuostata priimti į darbą 
jaunus specialistus. Mažas gyventojų užimtumas, žemas pragyvenimo lygis sukelia 
nepasitik÷jimą ateitimi, savo sugeb÷jimais, prarandami darbiniai įgūdžiai, gaus÷ja socialin÷s 
rizikos šeimų, girtaujančių asmenų, nusikaltimų. 

2004–2008 m. nedarbo lygis Telšių rajone buvo panašus kaip ir šalies vidurkis (žr. 
1.4.1.2.5 pav.). Nuo 2005 iki 2007 metų nedarbo lygis Telšiuose krito, bet 2008 metais Telšių 
rajono nedarbo lygis pasiek÷ 5,5 proc. – tai l÷m÷ rajono ekonomin÷s situacijos pablog÷jimas 
(kaip ir visoje šalyje). Pasteb÷tina, kad nedarbo lygio augimas 2007–2008 m. buvo kiek 
švelnesnis nei visoje Lietuvoje. 
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1.4.1.2.5. pav. Nedarbo lygis Telšių apskrities savivaldyb÷se ir Lietuvoje, 2004–2008 m., 
proc. 
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Šaltinis: Telšių darbo birža. 

Nedarbo lygis Telšių rajone 2008 metais išlieka aukštesnis nei kituose Telšių apskrities 
savivaldyb÷se. 

L÷tą Telšių rajono savivaldyb÷s ekonomikos augimą, nepakankamą užimtumo lygio 
augimą lemia šie konkurencingumą ir investicinį patrauklumą ribojantys veiksniai:  

• investicijų (tiek vietos, tiek užsienio) stoka,  
• menkos savivaldyb÷s investicin÷s galimyb÷s, nepakankamas finansinis 

savarankiškumas, nepakankami svertai daryti didesnę įtaką investiciniam klimatui (įskaitant 
poveikį valstyb÷s kontroliuojamiems veiksmams investicijų skatinimo požiūriu), 

• smulkiame ir vidutiniame versle dominuoja mažą prid÷tinę vertę kuriančios 
paslaugos ir prekyba, 

• modernių ir konkurencingų pramon÷s ir verslo įmonių, diegiančių inovacijas ir 
naujas technologijas, trūkumas, 

• aukštos kvalifikacijos ir išsilavinusios darbo j÷gos stoka, darbo j÷gos poreikių 
neatitikimas. 

Vienas iš būdų, kaip pagerinti socialinę-ekonominę aplinką, yra ES struktūrin÷ parama. 
Europos Sąjungos struktūriniai fondai – regionin÷s politikos, kuria siekiama sumažinti regionų 
išsivystymo skirtumus ir skatinti menkiau išsivysčiusių regionų pl÷trą, finansiniai instrumentai.  

Analizuojant šios veiklos srities esamą būklę, tikslinga atlikti SSGG analizę (žr. 1.4.1.2.6 
lentelę): 

1.4.1.2.6. lentel÷. Darbo rinkos SSGG analiz÷ 

STIPRYBöS SILPNYBöS 
• Stabilizavosi nedarbo augimas.  
• Sumaž÷jo jaunimo nedarbas. 
• Mažesnis už šalies vidurkį nedarbo lygis. 

• Žemas užimtumo lygis. 
• Dauguma bedarbių nepasiruošę darbo rinkai. 
• Verslas koncentruojasi mieste arba arčiau 

miesto. 
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• Trūksta darbo j÷gos, ypač aukštos 
kvalifikacijos specialistų. 

GALIMYB öS GRöSMöS 
• Gyventojų užimtumo skatinimas pasinaudojant 

ES struktūrinių fondų paramos galimyb÷mis 
(skatinant žem÷s ūkio alternatyvių verslų pl÷trą, 
gerinant gyventojų išsilavinimo lygį ir skatinant jo 
ir darbo rinkos sąlygų atitikimą). 

• Nepakankamas darbo j÷gos teritorinis ir 
profesinis mobilumas. 

• Darbo j÷gos emigracija. 
• Nestabili įstatymin÷ baz÷ (įskaitant darbo j÷gos 

apmokestinimo, darbo santykių klausimus). 
• Kvalifikuotos darbo j÷gos emigracija. 
• Augantis bedarbių, neturinčių reikiamos 

kvalifikacijos ir įgūdžių, skaičius, įskaitant ir 
jaunimo. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis aukščiau pateikta medžiaga. 

 

 

1.4.1.3. TELŠIŲ RAJONO VERSLO APLINKOS ANALIZ ö 

Veikiančių ūkio subjektų dinamika. Šalies verslumo lygis (mažų ir vidutinių įmonių 
skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų) 2007 m. buvo 18,8, Telšių apskrityje jis sudar÷ 14,2. Pagal 
šį rodiklį Telšių apskritį galima priskirti prie vidutiniokių. 

Statistikos departamento prie LRV duomenimis, Telšių apskrityje 2009 m. pradžioje 
dirbo 3,9 proc. visų šalyje veikiančių įmonių (35,1 proc. visų Lietuvos ūkio subjektų registruota 
Vilniaus apskrityje ir 20,1 proc. – Kauno apskrityje). Telšių rajone registruoti ūkio subjektai 
sudar÷ 28,2 proc. visų veikiančių Telšių apskrities subjektų (žr. 1.4.1.3.1 lentelę). 

1.4.1.3.1. lentel÷. Veikiančių ūkio subjektų skaičius Lietuvoje ir Telšių apskrities 
savivaldyb÷se, 2004–2008 m. (vnt.) 

Teritorija 2004 2005 2006 2007 2008 
Lietuvos Respublika 69 861 72 330 73 344 76 516 81 376 
Telšių apskritis 3 118 3 045 3 006 3 039 3 207 
Mažeikių r. sav. 1 235 1 206 1 240 1 240 1 304 
Plung÷s r. sav. 802 795 737 756 799 
Rietavo sav. 211 204 195 195 201 
Telšių r. sav. 870 840 834 848 903 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

2004–2008 m. laikotarpiu Telšių rajone pastebima veikiančių ūkio subjektų skaičiaus 
svyravimo tendencija. 2004–2008 m. veikiančių ūkio subjektų skaičius rajone padid÷jo nežymiai 
nuo 870 iki 903, tai yra 1,8 proc. Vis d÷lto ši tendencija n÷ra būdinga vien Telšių rajonui. 
Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus nežymus did÷jimas pastebimas visoje apskrityje. Šio 
reiškinio išimtis – Plung÷s rajonas, kuriame 2004–2008 periode veikiančių ūkio subjektų 
skaičius nežymiai sumaž÷jo. Nepaisant nežymaus padid÷jimo Telšių rajone, lyginant 2004 ir 
2008 metus, visus ankstesnius metus ūkio subjektų skaičius Telšių rajone maž÷jo. 

Vertinant absoliutų Telšių rajono veikiančių ūkio subjektų skaičių visos Telšių apskrities 
mastu, 2008 m. rajone veik÷ 903 ūkio subjektai arba 28,2 proc. visų Telšių apskrityje veikiančių 
ūkio subjektų (žr. 1.4.1.3.1 lentelę). Pagal šį rodiklį Telšių rajonas buvo antras tarp visų 
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apskrities savivaldybių. Visose kitose apskrities savivaldyb÷se veikiančių ūkio subjektų skaičius 
buvo mažesnis (žr. 1.4.1.3.2 pav.).   

1.4.1.3.2. pav. Veikiančių ūkio subjektų skaičius Telšių apskrities savivaldyb÷se, 2008 m. 
(proc. nuo apskrityje veikiančių ūkio subjektų) 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

Veikiančių ūkio subjektų dinamika (pagal darbuotojų skaičių). Vertinant Telšių 
rajone veikiančių įmonių struktūrą pagal dydį, galima teigti, jog jis atitinka bendrą šalies 
tendenciją (žr. 1.4.1.3.3 lentelę). Rajone dominuoja smulkios (iki 4 darbuotojų turinčios) įmon÷s, 
kuriose daugiausia dirba tik savininkas ir jo šeimos nariai. Šioms įmon÷ms paprastai priklauso 
amatų ir paslaugų įmon÷s. Kitą (pagal darbuotojų skaičių) didžiąją dalį sudaro vidutin÷s įmon÷s, 
kurios vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius - ne daugiau kaip 49. Tačiau šių įmonių 
klasifikavimas pagal darbuotojų skaičių ne visiškai priimtinas visose ūkio šakose, įvertinant 
gamybos pobūdį, mechanizavimo lygį, įmon÷s buvimo vietą ir kt. Taigi vienų ūkio šakų daugiau 
kaip 50 žmonių turinčias įmones galima būtų priskirti mažoms, o kitų – vidutin÷ms įmon÷s. Šios 
įmon÷s stiprina rajono ekonomiką, padeda pertvarkyti jos struktūrą, skatina gamybinių j÷gų 
pl÷tojimąsi ir padeda spręsti naujų darbo vietų sukūrimą. Jose dirba per pusę procento visų 
rajono dirbančiųjų.   

1.4.1.3.3. lentel÷. Telšių rajono įmonių skaičius pagal darbuotojų skaičiaus grupes, 2008 m. 

Darbuotojų skaičius 
Rodiklis 

Iš 
viso 0–4 5–9 10–19 20–49 50–99 

100–
149 

150–
249 

250–
499 

500–
999 

1000 
ir > 

Įmonių skaičius 903 502 139 91 99 45 10 11 4 1 1 
Lyginamasis 
svoris (proc.) 

100 55,6 15,4 10,1 11,0 5,0 1,1 1,2 0,4 0,1 0,1 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

Veikiančių ūkio subjektų dinamika (pagal statusą ir veiklos sritį). Smulkiosios ir 
vidutin÷s įmon÷s (toliau tekste – SVV) 2008 m. Telšių rajone sudar÷ 75,9 proc. visų įmonių. 
Smulkus ir vidutinis verslas yra vienas iš reikšmingiausių gyvybingos rinkos ekonomikos 
pagrindų, nes ši veiklos forma sukuria palankesnes sąlygas verslininkystei ir verslo kūrybai. 
Patirtis rodo, kad be SVV įmonių rinkos ekonomika negali nei funkcionuoti, nei tobul÷ti, 
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atitinkamai svarbu sudaryti kuo palankesnes sąlygas SVV pl÷trai, skatinti verslo pl÷trą 
valstybiniu mastu, aiškinti stambių, smulkių bei vidutinių įmonių bendradarbiavimo naudą 
(detalesn÷ informacija apie savivaldyb÷s tikslingus veiksmus skatinant SVV sektorių pateikiama 
šios dalies pabaigoje). 

Ekonomin÷s veiklos požiūriu Telšių rajono savivaldyb÷je vyrauja įmon÷s, užsiimančios 
apdirbamąja pramone, prekybos, transporto bei ryšių veikla (žr. 1.4.1.3.4 lentelę). Pastaruoju 
metu statistiniai duomenys rodo, kad šios įmon÷s sugeba išlaikyti arba padidinti gamybos ar 
paslaugų apimtis. Didžiausią įtaką gamybos pokyčiams turi rinkos sąlygos. Taigi smulkiųjų ir 
vidutinių įmonių reikšm÷ šalies ūkiui yra svarbi, nes didina rajono ekonomikos potencialą, 
išplečia gaminamų prekių ir teikiamų paslaugų asortimentą ir prekybą užsienio šalyse. 

1.4.1.3.4. lentel÷. Registruotų ūkio subjektų skaičius pagal ekonomines veiklas, 2008 m. 

Ekonomin÷ veikla Lietuva 
Telšių 

apskritis 
Mažeikių r. 

sav. Plung÷s r. sav. Rietavo sav. Telšių r. sav. 

Žem÷s ūkis, 
miškininkyst÷ ir 
žuvininkyst÷ 

2 292 164 59 38 28 39 

Apdirbamoji gamyba, 
kasyba ir karjerų 
eksploatavimas 

9 979 411 164 131 11 105 

Elektros, dujų ir 
vandens tiekimas 499 37 16 10 1 10 

Statyba 5 582 257 102 49 6 100 
Prekyba 31 162 1 324 569 316 66 373 
Viešbučiai ir 
restoranai 3 699 136 46 33 6 51 

Transportas ir 
sand÷liavimas 6 363 267 112 57 32 66 

Paštas ir nuotoliniai 
ryšiai 1 536 69 27 15 3 24 

Finansinis 
tarpininkavimas 1 527 68 38 13 3 14 

Nekilnojamasis 
turtas, nuoma ir kita 
verslo veikla 

12 992 296 149 52 13 82 

Viešasis valdymas 1 643 71 23 12 8 28 
Kitos veiklos rūšys 21 605 922 331 238 68 285 

IŠ VISO: 98 879 4 022 1 636 964 245 1 177 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

Statistikos departamento prie LRV duomenimis, 2008 m. pabaigoje Telšių rajone buvo 
įregistruotos 1 177 įmon÷s, iš jų 82 veikiančios nekilnojamojo turto, nuomos ir kitoje verslo 
veikloje, 66 – transporto ir sand÷liavimo veikloje bei 51 – viešbučių ir restoranų veikloje 
(1.4.1.3.4 lentel÷). 

Įstaigos ir organizacijos pagal rūšį. 2008 m. pabaigos duomenimis, Telšių rajone 
daugiausia veik÷ uždarosios akcin÷s bendrov÷s (287), individualios įmon÷s (382), viešosios 
įstaigos (18), akcin÷s bendrov÷s (3) (žr. 1.4.1.3.5 pav.). 
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1.4.1.3.5. pav. Telšių rajone veikiančių ūkio subjektų skirstymas pagal rūšis, 2008 m. 
pradžios duomenys 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

Uždarosios akcin÷s bendrov÷s bei individualios įmon÷s kartu sudaro 74,1 proc. visų 
Telšių rajone veikiančių įmonių, organizacijų ir įstaigų. 

Telšių rajone 2008 metų duomenimis veik÷ 2 įmon÷s, kurios pagal pajamų grupes 
patenka tarp 200 stipriausių šalies bendrovių. Akcin÷ bendrov÷ „Žemaitijos pienas“ yra 
didžiausia ne tik Telšių rajone, Lietuvoje, bet ir tarp kaimyninių Baltijos šalių Latvijos ir Estijos. 

Pramon÷. Telšių apskrities ekonomikos rezultatai labai priklauso nuo pramon÷s. 
Paslaugų sferai tenka tik 42,8 proc. visos apskrities prid÷tin÷s vert÷s (šalyje – 62,7 proc.), 
pramonei ir statybai – net 51,6 proc. (šalyje – 32,8 proc.). Žem÷s ūkyje, miškininkyst÷je ir 
žuvininkyst÷je Telšių apskrityje sukuriama 5,5 proc. apskrities bendrosios prid÷tin÷s vert÷s 
(šalyje – 4,5 proc.). 

2008 m. prekyba užsiimin÷jo didžiausia dalis Telšių rajono įmonių – 232 arba 20 proc. 
veikiančių ūkio subjektų rajone, pramon÷s sektoriuje dirbo 87 pramon÷s įmon÷s (7 proc.), 
nekilnojamojo turto, nuomos įmon÷s sudar÷ 6 proc. visų veikiančių įmonių, transporto ir 
sand÷liavimo paslaugas teik÷ 63 ūkio subjektai (5 proc.). 

Iš 1.4.1.3.6 lentel÷s matoma, kad Telšių rajone 2004–2008 metais maž÷jo dešros ir rūkytų 
m÷sos gaminių, pieno, paruoštų ir konservuotų produktų iš daržovių, sviesto, duonos ir pyrago 
gaminių gamyba, tekstil÷s produkcijos apimtys. 

1.4.1.3.6. lentel÷. Svarbiausių pramon÷s gaminių gamyba, 2004–2008 m. 

Gaminys 2004 2005 2006 2007 2008 
Dešros ir rūkyti m÷sos gaminiai, tūkst. t 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Vaisių ir daržovių sultys, tūkst. l 98 146 48 68 106 
Paruošti arba konservuoti produktai iš daržovių ir vaisių (išskyrus 
sultis ir pomidorų padažus), t 

1449 1786 936 299 308 

Kečupas ir kiti pomidorų padažai, t 26,8 37,6 53,6 64,3 53,2 
Pienas, mln. l 15,5 16,4 14,1 14,3 13,0 
Sviestas, tūkst. t 3,4 3,3 1,0 1,6 1,1 
Riebūs sūriai, tūkst. t 8,4 9,4 8,7 9,3 9,8 
Miltai, tūkst. t - - - - - 
Duona ir pyrago gaminiai, tūkst. t 1,0 0,8 0,5 0,1 0,1 
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0,7 0,8 0,80,8 

0 
0,5 
1 

1,5 
2 

2,5 
3 

3,5 
4 

2003 2004 2005 2006 

Telšių raj. Mažeikių raj. Plung÷s raj. Rietavo sav.

Gaminys 2004 2005 2006 2007 2008 
Nealkoholiniai g÷rimai, tūkst. ltr 311,3 561,3 702,0 915,2 686,1 
Keln÷s (įskaitant moteriškas), tūkst. vnt. 572,0 531,9 410,3 338,6 249,0 
Trikotažin÷s pirštin÷s, mln. porų 1,0 1,1 1,2 1,2 0,3 
Surenkamieji konstrukciniai elementai, skirti statybai arba civilinei 
inžinerijai, tūkst. t 

8,5 9,9 11,1 13,3 13,9 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas. 

Telšių r. dirbančiųjų pramon÷je skaičius nuo 2003 m. iki 2005 m. kito nežymiai, tačiau 
2005–2006 m. laikotarpiu sumaž÷jo. Lyginant Telšių apskrities rajonus, Telšių rajone yra 
mažiausiai dirbančiųjų pramon÷s srityje, išskyrus Rietavo savivaldybę. Daugiausia dirbančiųjų 
pramon÷s srityje yra Mažeikių rajone, daugiausia prie to prisideda AB „Mažeikių nafta“ (žr. 
1.4.1.3.7 pav.).  

1.4.1.3.7. pav. Pramon÷s gamybinis personalas (proc.) 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas. 

Neabejotinas Telšių rajono pramon÷s lyderis – AB „Žemaitijos pienas“. Įmon÷ yra viena 
didžiausių bei moderniausių pieno perdirbimo bendrovių Lietuvoje, kurioje šiuo metu dirba 
daugiau kaip 2 000 darbuotojų. AB „Žemaitijos pienas“ šiuo metu šalyje užima trečią poziciją 
pagal pardavimų skaičių. Įmon÷s produkcijos eksportas nuolat sudaro apie 50–55 proc. visos 
pagamintos produkcijos. Daugiausia eksportuota į Ameriką, Rusiją, Japoniją, Tailandą, kai 
kurias ES šalis. 

Telšių apskritis pagal plotą yra mažiausia tarp 10 Lietuvos apskričių, tačiau pagal 
parduodamos pramon÷s produkcijos vertę bei lietuviškos kilm÷s prekių eksporto dydį ji yra 
lyder÷ tarp visų regionų (žr. 1.4.1.3.8 lentelę). Labiausiai prie to prisideda didžiausios apskrities 
bendrov÷s AB „Žemaitijos pienas“ (Telšių r.) bei AB „Mažeikių nafta“ (Mažeikių r.). 
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1.4.1.3.8. lentel÷. Lietuviškos kilm÷s prekių eksportas, 2005–2008 m. 

2005 2006 2007 2008 Teritorija / 
metai mln. Lt % mln. Lt % mln. Lt % mln. Lt % 

Lietuviškos 
kilm÷s 

25 631,0 100,0 28 239,4 100,0 29 498,5 100,0 38 806,2 100,0 

Telšių apskr.  8 944,3 34,9 9 445,3 33,4 6 058,2 20,5 13 728,8 35 
Telšių r. nd nd nd nd nd nd nd nd 

Pastaba: nd – n÷ra duomenų. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas. 

Verslo r÷mimo sistema Telšių rajono savivaldyb÷je. Vertinant verslo sritį, tikslinga 
nagrin÷ti ir savivaldyb÷s pastangas verslo r÷mimo sistemoje.  

SVV r÷mimo fondas. Telšių rajono savivaldyb÷s administracija, siekdama sudaryti 
palankias sąlygas verslo pl÷trai, suteikia lengvatines paskolas smulkiam ir vidutiniam verslui, 
remia konferencijų, mugių organizavimą, verslininkų išvykas verslo misijų tikslais ir pan. Taip 
pat rengiami ir leidžiami leidiniai apie investavimo ir verslo galimybes Telšių rajone. Telšių 
rajono įmon÷ms suteikiamos žem÷s, žem÷s nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatos. 

Nemažai galimybių prad÷ti savo verslą yra susiję su projektais ir programomis, 
orientuotomis į smulkaus ir vidutinio verslo skatinimą. LR smulkaus ir vidutinio verslo pl÷tros 
įstatyme yra nustatytos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams teikiamos paramos formos. 
Viena iš paramos formų yra SVV r÷mimo fondų parama. Savivaldybių institucijos paramą SVV 
pl÷trai skiria iš savivaldybių SVV r÷mimo fondų. Telšių rajono smulkaus ir vidutinio verslo 
r÷mimo fondas įkurtas 2001 metais.  

Pagrindin÷s SVV fondo l÷šų naudojimo kryptys – teikti lengvatines paskolas, remti 
verslo pl÷trą skatinančias priemones – konferencijų, mugių organizavimą, verslininkų išvykas 
verslo misijų tikslais, skatinti informacijos apie verslą sklaidą. Iš šio SVV fondo yra skiriamos 
paskolos verslininkams, įregistravusiems įmones Telšiuose ir verslą pl÷tojantiems rajono 
teritorijoje. 

Prioritetai suteikiant paskolas – vykdantiems gamybos ir paslaugų verslą, atsižvelgiant į 
sukuriamų naujų darbo vietų skaičių. Finansuojamos konkrečios projekto dalys: įrengimų, 
medžiagų, patalpų įsigijimas. 

Projektus paskolai gauti 2008 metais pateik÷ 17 įmonių, 2007 – 4 įmon÷s, 2006 m. – 8 
įmon÷s, 2005 m. – 15 įmonių, 2004 metais – 7. Prad÷jus į fondą grįžti pirmosioms suteiktoms 
paskoloms, atsirado galimyb÷ finansiškai pad÷ti didesniam kiekiui pradedančiųjų verslininkų 
įsigyjant ilgalaikį materialųjį turtą – gamybines priemones, įrenginius, technologines linijas, 
tod÷l pastebimas vis didesnis pradedančiųjų verslininkų susidom÷jimas galimybe pasinaudoti 
SVV r÷mimo fondo teikiama parama. 

Inkubatoriai. Be SVV fondo, Telšių rajono savivaldyb÷s teritorijoje veikia VšĮ Telšių 
apskrities verslo inkubatorius (TAVI), įsteigtas 1998 m. (veiklą prad÷jo 2000 m.). TAVI – tai 
valstyb÷s sukurta paramos verslui sistema, kuria siekiama skatinti mažų ir vidutinių įmonių 
steigimąsi bei pl÷trą ir užtikrinti kokybiškų, lengvatin÷mis sąlygomis teikiamų verslo paslaugų 
prieinamumą visiems regiono smulkaus ir vidutinio verslo subjektams. TAVI sudarytos 
palankios sąlygos verslui prad÷ti, jo veikla skatina „inkubuojamose“ įmon÷se steigti naujas 
darbo vietas, mažina verslo subjektų, įsikūrusių inkubatoriuje, veiklos riziką pirmais veiklos 
metais ir padeda joms, turinčioms gerų verslo id÷jų, bet finansiškai silpnoms, pasiekti tokį lygį, 
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kad s÷kmingai gal÷tų užsiimti planuojama veikla ir konkuruoti rinkoje. Pradedantieji Telšių 
rajono verslininkai per TAVI taip pat turi galimybių gauti paramą mokymų ir konsultavimo 
srityje. 

2008 m. pradžioje inkubatoriuje veiklą vykd÷ 38 „inkubuojamos“ įmon÷s. D÷l 
pablog÷jusios ekonomin÷s situacijos šalyje per 2008 m. inkubatorių paliko 18, priimta – 13 
smulkaus ir vidutinio verslo subjektų. Ataskaitinių metų pabaigoje inkubatoriuje savo veiklą 
toliau vykd÷ 33 įmon÷s. Pastačius naują priestatą TAVI tapo itin patraukli vieta smulkiesiems 
verslininkams būtent čia prad÷ti verslą ar jį pl÷sti, tačiau d÷l kriz÷s neigiamos įtakos ir 
pablog÷jusios ekonomin÷s situacijos, nuomojamų patalpų panaudojimas 2008 m. sudar÷ 
vidutiniškai 95 proc. 

Per 2008 m. verslo inkubatoriaus asocijuotų narių skaičius padid÷jo nuo 25 iki 85 įmonių. 
Tai įvyko d÷l aktyvios TAVI veiklos skatinant įmones įsitraukti į asocijuotų inkubatoriaus narių 
gretas. Didžioji dalis šių naujai įregistruotų narių priklauso kitoms asocijuotoms verslo 
struktūroms – Telšių rajono verslininkų asociacijai, Telšių rajono smulkiųjų verslininkų 
asociacijai.  

Prie verslo aplinkos gerinimo subjektų priskirtinas VšĮ Telšių menų inkubatorius. Telšių 
menų inkubatorius įregistruotas 2008 m., šią viešąją įstaigą įsteig÷ Telšių rajono savivaldyb÷, 
UAB „Telšių praktika“ ir Vilniaus dail÷s akademija. Šiuo metu įstaiga veikia tik iš dalies, 
kadangi veiklai vykdyti neturi patalpų ir susijusios infrastruktūros. Menų inkubatorius bus 
įsteigtas1 Telšių mieste, kur veikia dvi meno disciplinų švietimo įstaigos: Vilniaus dail÷s 
akademijos Telšių dail÷s fakultetas ir Žemaitijos kolegijos Telšių menų ir pedagogikos fakultetas 
(kasmet šias mokymo įstaigas baigia apie 70 meno specialybių absolventų; egzistuoja palankios 
potencialios meno, verslo ir mokslo sintez÷s galimyb÷s). 

Amatų mokyklos pastatą (1 770 kv. m) pritaikius menų inkubatoriaus reikm÷ms, jame 
būtų nuomojamos patalpos, įrengimai ir technologijos menininkams, studentų, d÷stytojų 
moksliniam ir kūrybiniam darbui. Jame įsikurtų 24 menininkai, smulkaus ar vidutinio verslo 
subjektai (50 darbo vietų). S÷kmingai įgyvendinęs menų inkubatoriaus pl÷tros projektą, Telšių 
menų inkubatorius suburtų menininkų bendruomenę ir paskatintų kūrybinių industrijų sektoriaus 
pl÷trą Telšių regione. 

Menų inkubatorius žemesne nei rinkos kaina nuomotų patalpas menininkams, 
ketinantiems prad÷ti ar pradedantiems verslą, su menu susijusių verslų atstovams (rezidentams) 
ir teiktų jiems metodines, technines, informacines, konsultacines ir pan. paslaugas (pvz., pad÷tų 
parengti verslo planus, reklamuotų rezidentus ir jų kūrinius, teiktų konsultacijas įvairiais menų 
verslo ir pl÷tros klausimais). Menų inkubatorius taip pat teiktų informacines, konsultacines, 
metodines ir pan. paslaugas, nuomotų patalpas vienkartiniams renginiams (parodoms, 
koncertams, spektakliams), kitiems pageidaujantiems meno ar su menu susijusių verslų 
atstovams. 

Verslo asociacijos. 2005 metais Telšių rajone įsteigta Telšių rajono verslininkų 
asociacija, kuri pasiraš÷ bendradarbiavimo sutartį su Telšių rajono savivaldybe. Šia sutartimi 
siekiama savivaldos institucijų ir verslo atstovaujančių organizacijų bendradarbiavimo, kuris 
būtų s÷kmingos ir abipusiai naudingos Telšių rajono pl÷tros pagrindas. 

2007 metais Telšių rajone įsteigta Telšių rajono smulkiųjų verslininkų asociacija, kuri 
jungia 60 labai mažų ir mažų įmonių. Ši asociacija gina verslininkų teises, atstovauja jų interesus 

                                                 
1 VšĮ Telšių menų inkubatorius Lietuvos verslo paramos agentūrai pateik÷ paraišką Valstyb÷s planuojamų menų 
inkubatorių pl÷tros pagal ŪM priemonę „Asistentas 2“ projektui „Palankių sąlygų pradedančiųjų menininkų ir su 
menu susijusių verslų subjektų veiklai sudarymas Telšių regione“. Kartu su paraiška pateiktas suderintas techninis 
projektas „Amatų mokyklos rekonstravimas į Menų inkubatorių“. 
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įvairiose valstyb÷s valdymo institucijose; inicijuoja teis÷s aktų, kliudančių smulkių įmonių verslo 
pl÷trai, papildymus ir pakeitimus; informuoja, konsultuoja ir šviečia verslininkus ir kt. 

Verslo asociacijų pagrindin÷ veikla – teikti metodinę ir informacinę pagalbą asociacijos 
nariams, atstovauti jų interesus įvairiose institucijose (pvz., derybos d÷l lengvatų, verslo sąlygų 
gerinimo, dialogo skatinimas tarp savivaldyb÷s, verslo subjektų ir finansinių institucijų bei pan.). 

Analizuojant šios veiklos srities esamą būklę, tikslinga atlikti SSGG analizę (žr. 1.4.1.3.9 
lentelę): 

1.4.1.3.9. lentel÷. Verslo srities SSGG analiz÷ 

STIPRYBöS SILPNYBöS 
Verslo aplinkos stipryb÷s: 

• Verslo struktūroje pagal įmonių skaičių 
dominuoja pramon÷, šios verslo aplinkos 
stiprinimas yra vienas didesnių ekonominių svertų. 

• Telšių rajone veikia 5 įmon÷s, patenkančios 
tarp 500 stipriausių šalies bendrovių pagal 
pardavimų apimtis. 

• Mokesčių surinkimas Telšių savivaldyb÷je yra 
pastovus, turintis did÷jimo tendenciją. 

• Sukurta mokesčių lengvatų sistema naujai 
besikuriančioms verslo ir žem÷s ūkio įmon÷ms. 

• Išvystytas statybos sektorius. 
• Palankus valdžios d÷mesys smulkaus ir 

vidutinio verslo skatinimui. 
• Telšių rajono savivaldyb÷s teritorijoje veikia 

stiprūs pramon÷s subjektai, stiprūs eksportuotojai. 
• Pramon÷s produkcijos pardavimo apimtys 

did÷ja. 
Verslo r÷mimo sistemos stipryb÷s: 

• Gerai išvystytas bankų tinklas. 
• Išvystytas draudimo bendrovių tinklas. 
• Sudarytos sąlygos įvairiais būdais skatinti 

verslą ir verslumą: įsteigtas verslo inkubatorius; 
teikiama pagalba pradedantiems savo verslą; 
įkurtos Telšių rajono verslininkų ir Telšių rajono 
smulkiųjų verslininkų asociacijos; teikiama 
informacija apie verslo galimybes, verslo pradžią, 
ES struktūrinius fondus ir jų panaudojimą 
finansinei paramai gauti. 

• Visų pakopų mokslo įstaigų tinklo (nuo 
vidurinio iki aukštojo mokslo) prieinamumas. 

• Veikia kvalifikacijos tobulinimo ir mokymo 
centrai. 

Verslo aplinkos silpnyb÷s: 
• Veikiančių ūkio subjektų sumaž÷jimas. 
• Mokesčių mok÷tojų skaičiaus maž÷jimas 

(daugiau atleidžiama nuo mokesčių). 
• Nesukurta aiški verslo pl÷tros strategija Telšių 

rajone (įskaitant verslo galimybių žem÷lapius ar 
pan.). 

• Silpnai išvystytas paslaugų sektorius. 
 
Verslo r÷mimo sistemos silpnyb÷s: 

• Verslo paslaugų lygis gana žemas. 
• Rajone mažai išvystytas bankomatų tinklas. 

GALIMYB öS GRöSMöS 
Verslo aplinkos galimyb÷s: 

• Daug laisvų smulkaus ir vidutinio verslo nišų 
alternatyviai ūkinei veiklai, senoviniams amatams 
atgaivinti. 

• Skatinti smulkiojo verslo įmonių veiklą, nes jos 
gali duoti stiprų postūmį ekonomikai ir aprūpinti 
daug žmonių darbu. 

• Inicijuoti ir remti konferencijas, seminarus ir 

Verslo aplinkos gr÷sm÷s: 
• Maža rajono rinka ir vartotojų perkamoji galia 

stabdo verslo pl÷trą. 
• Nepakankamas darbo rinkos lankstumas bei 

persikvalifikavimas. 
• Sud÷tinga finansavimo ir atsiskaitymo iš ES 

fondų tvarka. 
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muges, skatinančias verslo ryšių pl÷trą. 
• Iš dalies subsidijuoti konsultacines (teisines ir 

verslo) paslaugas naujai besisteigiančioms 
įmon÷ms. 

• Sukurti rajono verslo informacinę sistemą, 
kaupti ir nuolat atnaujinti verslui skirtą informaciją. 

• ES finansin÷ parama verslo pl÷tros, verslo 
aplinkos gerinimo projektams. 

• Glaudesnis bendradarbiavimas tarp stambių 
pramon÷s įmonių ir smulkaus bei vidutinio verslo 
subjektų. 

• Gamybos perk÷limas iš miestų į kitas rajono 
vietoves. 

• Galimyb÷ kelti paslaugų kokybę ir pl÷sti jų 
asortimentą. 

• Telšių rajone stipriausiai gal÷tų vystytis 
perdirbamoji, tekstil÷s ir siuvimo pramon÷, 
pl÷totinas paslaugų verslas. 
 
Verslo r÷mimo sistemos galimyb÷s: 

• Palanki informacin÷ erdv÷ verslo pl÷trai. 
• ES struktūrinių fondų parama verslo 

stiprinimui. 

• Smulkių ir vidutinių įmonių nepakankamas 
verslumas ir gyvybingumas, sukeliantis bankrotų 
bangą d÷l nepalankios teisin÷s ir ekonomin÷s 
aplinkos. 

• Nestabili įstatymin÷ baz÷. 
• Priešprieša tarp stambių ir smulkių verslininkų. 
• Nepakankami administraciniai geb÷jimai 

įsisavinti ES teikiamą paramą. 
• Mažas dirbančiųjų pramon÷s sektoriuje 

skaičius. 
• Rajone neišvystyta pramon÷: yra keli stambūs 

pramon÷s subjektai, kurie sudaro visą pramon÷s 
karkasą, kitos pramon÷s šakos neišvystytos. 

 
 
Verslo r÷mimo sistemos gr÷sm÷s: 

• Nepakankami finansiniai instrumentai 
mažinant apyvartinių l÷šų, verslo pradžios barjerus. 

• Nepakankamas atskirų įmonių 
savarankiškumas ir gyvybingumas, iškraipantis 
rinką.  

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis anksčiau pateikta medžiaga. 

Nors darbo lygis Telšių rajone kait÷si ne taip stipriai, kaip Lietuvoje, tačiau jis išlieka 
didesnis, nei kitose Telšių apskrities savivaldyb÷se. Pramon÷s silpnumas ir nepakankamas 
inovatyvumas, nepakankamas žem÷s ūkio efektyvumas, nepakankamas gyventojų išsilavinimas 
ir su tuo susijęs kvalifikuotų darbuotojų trūkumas lemia silpnesnį Telšių rajono savivaldyb÷s 
ekonominį išsivystymą. Mažas gyventojų užimtumas, žemas pragyvenimo lygis sukelia 
nepasitik÷jimą ateitimi, savo sugeb÷jimais, prarandami darbiniai įgūdžiai, gaus÷ja socialin÷s 
rizikos šeimų, girtaujančių asmenų, nusikaltimų. Mažinant socialinę įtampą ir didinant Telšių 
rajono ekonominį aktyvumą, tikslinga vykdyti išor÷s šaltinių (ES paramos, užsienio investicijų) 
pritraukimą skatinant žem÷s ūkio alternatyvių verslų pl÷trą, gerinant gyventojų išsilavinimo lygį 
ir skatinant jo ir darbo rinkos sąlygų atitikimą. 

 

 

1.4.1.4. TURIZMAS IR REKREACIJA 

Telšių rajonas plyti Lietuvos šiaur÷s vakaruose, Vidurio Žemaitijos aukštumoje. Rajonas 
traukia ne tik gamta, bet ir istorija, krašto kultūra, istorijos, architektūros ir kultūros paminklais. 
Čia yra daugyb÷ piliakalnių, senkapių, mitologinių ir sakralinių akmenų, gamtos objektų. Telšių 
rajone yra daugiau nei 300 kultūros paminklų, iš jų 74 archeologijos, istorijos ir kultūros 
paminklai. Telšių rajone yra nemažai turistams įdomių rajono ir respublikin÷s reikšm÷s muziejų 
(respublikin÷s reikšm÷s Žemaičių vyskupyst÷s muziejus, rajono reikšm÷s Žemaičių muziejus 
„Alka“ ir jo filialas Žemaičių muziejaus „Alka“ Žemaitijos kaimo muziejaus ekspozicija, kurioje 
Žemaitijos kaimo pastatuose eksponuojama daug XIX a. pab.–XX a. pr. apyvokos reikmenų, 
ūkio padargų, baldų, A. Jonušo žemaitiškai japoniškai kiniška sodyba-muziejus, J. 
Andriusevičiaus muziejus Gaul÷nuose, Viekšnalių kraštotyros muziejus, Pirmoji Telšių miesto 
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mokykla), maldos namų (ant Insulos kalno XVIII a. pab. pastatyta v÷lyvojo baroko ir 
klasicizmo stiliaus Šv. Antano Paduviečio katedra, kuri iš kitų Lietuvos bažnyčių išsiskiria 
originalia dviaukšte erdve ir dviaukščiu centriniu altoriumi, originaliais šoniniais altoriais, 
sakykla. Telšiuose yra vienintel÷ Lietuvoje kubizmo stiliaus Šv. Mikalojaus ortodoksų bažnyčia, 
Kančios koplyčia, Varnių katedra – Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia – viena pirmųjų krikščioniško 
kulto pastatų Žemaitijoje, Telšių ješibotas, XVIII–XIX a. vienintelis Lietuvoje išlikęs medin÷s 
architektūros Biržuv÷nų dvaras, XVIII a. Džiugin÷nų dvaras, kuriame gyveno rašytoja Žemait÷), 
taip pat Telšių rajone yra daug lankomų gamtos objektų: Jomantų miško pažintinis takas (4 km), 
Debesnų botaninis takas (1,65 km), Ilgio ežero pažintinis takas, Spigino rago pažintinis takas 
(0,9 km), Vembutų istorinis-mitologinis takas (1,3 km), Gintarų takas (prie Lūksto ežero, 1,5 km 
ilgio), lankymui pritaikytas Sprūd÷s piliakalnis. 

Didžiausio visuomen÷s d÷mesio susilaukiantis rekreacijos objektas Telšių rajone yra 
„Žv÷rinčius“. Jį Telšių miškininkai įkūr÷ 1996 m., siekiant supažindinti visuomenę su laukinių 
gyvūnų gyvenimu. Čia įrengtas 14,7 ha ploto miško aptvaras šernams, danieliams ir muflonams 
bei aptvertas 2,4 ha ploto miško sklypas vilkams. 

Varnių regioninis parkas sudaro sąlygas pl÷toti rekreacinę veiklą, pirmiausia pažintinį 
turizmą, o taip pat poilsį tam skirtose zonose bei vietose. Yra įrengtos automobilių turizmo, 
p÷sčiųjų ir dviračių trasos bei planuojama įrengti vandens trasas. Vandens turizmo paslaugų 
teikimu Virvyt÷s up÷s Baltininkų tvenkinyje, o gal ir Virvyt÷s upe, planuoja užsiimti Kūlio 
Daubos malūno savininkai (šiuo metu malūnas rekonstruojamas). Parke vyraujantis kalvotas 
reljefas itin palankus slidin÷jimui, važin÷jimuisi rogut÷mis. Pagrindin÷ parko rekreacin÷ zona yra 
šiaurin÷je Lūksto ežero pakrant÷je. Čia įsikūrusioje UAB „Varnių Piras“ stovyklaviet÷je 
teikiamos nakvyn÷s, maitinimo paslaugos, nuomojami vandens dviračiai, valtys, yra krepšinio, 
futbolo, tinklinio aikštel÷s. Poilsiaviet÷ gars÷ja kasmetiniu festivaliu „Bliuzo naktys“, gyvo garso 
koncertais, tarptautin÷mis jaunimo stovyklomis „Piro pakrant÷“, galimybe organizuoti įvairius 
proginius renginius, sąskrydžius. 

Taip pat Telšių rajone yra rengiami specifiniai festivaliai ir švent÷s, kurie būdingi tik 
Telšiams kaip Žemaitijos sostinei. Telšių rajono savivaldyb÷ yra pasirašiusi bendradarbiavimo 
sutartis su Lenkija, Vokietija, Švedija. Jau keletą metų iš eil÷s yra švenčiama Telšių miesto 
jubiliejaus švent÷, į kurią atvyksta svečiai iš min÷tų šalių. Vietinių ir iš kitų regionų atvykstančių 
gyventojų švenčiamos Joninių naktys, Onų vardo pamin÷jimo, Jurgelio valso, žemdirbių švent÷s 
ir pan.  

Telšių rajone dar gyvos etnografin÷s amatų tradicijos. Populiari medžio drožyba, metalų 
kalyba, keramika, pynimas iš vytelių bei kiti amatai. Jie gal÷tų būti derinami su pramogomis ir 
turizmu. 2009 metų duomenimis, Telšių rajone gyveno 62 tautodailininkai, Plung÷s rajono ir 
Rietavo savivaldyb÷se - 66, Mažeikių rajono savivaldyb÷je – 32. 

Panaudojus esamus gamtos ir kultūros išteklius, galima kurti ir vystyti aktyvaus poilsio, 
ekologinio turizmo, kultūrinio turizmo, etninio turizmo, kaimo turizmo produktus. 

Kaimo turizmas per palyginus trumpą laikotarpį sugeb÷jo sukurti savo įvaizdį ir tapo 
aktyviu dalyviu formuojant kultūrinius židinius rajonuose. Kaimo turizmo veiklos d÷ka atgiję 
liaudies amatai, tradicijos, kaimo gyvensenos formos tampa vis reikšmingesniais turistin÷s 
traukos objektais. Kaimo turizmo organizavimu paprastai užsiimama gražesn÷je natūralioje 
gamtin÷je aplinkoje įsikūrusiose sodybose: prie vandens telkinių, miško, nelygaus reljefo 
vietov÷se. Telšių apskritis yra palanki vieta šiam verslui pl÷totis. Tačiau vienuose Telšių 
apskrities rajonuose jis labai intensyviai auga, o kituose jaučiamas sąstingis. 

Telšių rajone kaimo turizmo veikla užsiima 5 sodybos. Tikslinga pasteb÷ti, jog nuo 2004 
iki 2008 m. kaimo turizmo sodybų skaičius rajone pasikeit÷ labai nežymiai, 2008 m. buvo 
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įregistruota tik viena kaimo turizmo sodyba daugiau, tuo tarpu kaimyniniame Plung÷s rajone 
kaimo turizmo sodybų skaičius tuo metu siek÷ 35. N÷ viena sodyba, esanti Telšių rajone, 
nepriklauso Lietuvos kaimo turizmo asociacijai, tod÷l jos neturi „gandrų“ ženklinimo, pagal 
kuriuos dažnai turistai renkasi komforto kategoriją: vos vienoje sodyboje galima paragauti 
tradicinių žemaitiškų patiekalų, tik 2 sodybos turi savo interneto svetaines, lankstinukų apie savo 
kaimo turizmo sodybą yra pateikusios 3 kaimo sodybos (mažais kiekiais).  

Iš dalies informacijos trūkumą kompensuoja Telšių apskrities turizmo informacijos 
centras2 (informaciją apie visas kaimo turizmo sodybas galima rasti Telšių apskrities turizmo 
informacijos centre ir jo svetain÷je www.telsiaitic.lt, Turizmo centras leidžia ir nemokamai 
platina lankstinukus pačiame turizmo centre, keičiasi su kitais Lietuvos turizmo centrais, platina 
parodų metu. Kaimo turizmo sodybų trūksta Varnių regioninio parko teritorijoje), tačiau šios 
informacijos nepakanka pritraukti didesnius svečių srautus.  

Telšių rajono savivaldyb÷, nor÷dama paskatinti kaimo turizmo sodybų pl÷trą, 2006 m. 
patvirtino Kaimo turizmo pl÷tros programą, kurios vienas iš uždavinių buvo remti kaimo turizmo 
pl÷trą. Šia programa buvo siekiama išanalizuoti Telšių rajono kaimo turizmo situaciją, 
tendencijas ir galimybes. Ypatingas d÷mesys skiriamas problemoms, susijusioms su šios srities 
finansavimu ir investicijomis, apmokymu, marketingu ir kaimo turizmo paslaugas teikiančių 
organizacijų veikla.  

Siekiant, kad kaimo turizmo pl÷tra vyktų sparčiau, vietos valdžia ir jai pavaldžios 
institucijos gal÷tų suteikti žem÷s ir žem÷s nuomos mokesčio lengvatą įsiregistravusiems kaimo 
turizmo sodybą, teikti informaciją kaimo turizmo sodybų savininkams apie ES struktūrinių fondų 
paramos gavimą, sutvarkyti ir eksponuoti saugomas teritorijas, atkuriant sunaikintus ir pažeistus 
gamtos bei kultūros kompleksus ir objektus, propaguoti tradicinį festivalį „Bliuzo naktys“ šalies 
ir tarptautiniu mastu, tradicinių teatrų, vaikų folkloro ir kaimo kapelų festivalius, į kuriuos yra 
pritraukiama daug lankytojų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. 

Turizmo srautų ir infrastruktūros pl÷trą stabdo nepakankamas skatinimas investuoti į 
kultūros paveldo išsaugojimą ir pritaikymą turizmui, sud÷tingos statybos leidimų išdavimo ir 
projektų derinimo procedūros, nelanksti žem÷s mokesčių politika turizmo objektams, 
naudojantiems didelius žem÷s sklypus (kempingai, atrakcionų parkai ir pan.). 

Telšių rajono savivaldyb÷, nor÷dama išsaugoti į kultūros paveldą įtrauktą Biržuv÷nų 
dvaro sodybą, 2006 metais Europos ekonomin÷s erdv÷s ir Norvegijos finansiniams 
mechanizmams pateik÷ paraišką ir investicinį projektą šios sodybos rekonstrukcijai, ir 2008 
metais pasirašyta paramos sutartis projektui „Biržuv÷nų dvaro sodybos pritaikymas viešiesiems 
poreikiams“. Šio projekto vert÷ – 4,555 mln. Lt. Restauravus visą ponų dvaro pastatą bus galima 
jį kompleksiškai naudoti visuomenin÷ms reikm÷ms – centrin÷je dalyje bus įkurta biblioteka, 
skaitykla, o priestatas bus naudojamas administraciniams poreikiams, t. y. įrengiami darbo 
kabinetai bei pagalbin÷s patalpos darbuotojams ir atvykstantiems svečiams (pvz., lektoriams, 
mokslininkams ir pan.). 

Taip pat tais pačiais metais Žemaitijos kaimo muziejaus rekonstrukcijai buvo pateikta 
paraiška ir investicinis projektas. Šiam projektui iš Europos ekonomin÷s erdv÷s ir Norvegijos 
finansinių mechanizmų gauta 1,393 mln. Lt. Įgyvendinus projektą būtų restauruoti Žemaitijos 
kaimo muziejaus pastatai, taip užtikrinant tinkamą kultūrinį paslaugų teikimą. 

Norint kompleksiškai tvarkyti min÷tus objektus 2009 metais ES struktūriniams fondams 
pateiktos paraiškos kitiems šių teritorijų objektams tvarkyti. Varnių regioninio parko direkcija 
2010 m. įgyvendins projektą „Sprūd÷s kalno (Šaukštelio piliakalnio A 1396), esančio Varnių 
                                                 
2 2010 m. spalio m÷nesį vyksta centro vardo pakeitimo procedūros. Naujasis centro pavadinimas – VšĮ Žemaitijos 
turizmo informacijos centras (ŽTIC). 
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regioniniame parke, pritaikymas vešiesiems turizmo poreikiams“. Jau rudenį bus įrengtas 
privažiavimas prie piliakalnio, automobilių stov÷jimo aikštel÷, takas su terasomis, informacinis 
stendas, apžvalgos aikštel÷, atlikti želdinių tvarkymo darbai. 

Perspektyvi ir vis labiau plintanti pramoga yra vandens sportas. Jau dabar didžiuosiuose 
ežeruose (Germanto, Lūksto) vykdomos valčių, vandens dviračių nuomos paslaugos. 
Plaukiojimas baidar÷mis, kanojomis, plaustais kaip turizmo paslauga n÷ra išvystyta. Tam reikia 
išvystyti ir pakrančių infrastruktūrą - vandens turizmo trasas, prieplaukas, paplūdimius, 
privažiuojamuosius kelius, automobilių stov÷jimo aikšteles bei kitus infrastruktūros elementus. 
Visa tai reikalinga tam, kad viena iš prioritetinių vidaus vandenų kelių perspektyvų yra turizmo 
verslo atkūrimas ir pl÷tojimas. Taip pat pamažu paklausą įgauna konferencijų turizmas. 

Dviračių trasos (asfaltuota kelio danga) yra per trumpos ir jų tinklas menkai išpl÷totas. 
Šiuo metu įrengtos šios trasos: 

• Nuo Telšių iki Rainių. Trasos ilgis - apie 2,5 km (lankomi objektai: Kančios 
koplyčia, žudynių vieta Rainių miškelyje).  

• Palei Masčio ežerą nuo Vilniaus mikrorajono iki „Alkos“ muziejaus. Trasos ilgis 
- apie 1 km (lankomi objektai: Žemaičių muziejus „Alka“). 

• Nuo Telšių iki Džiugo piliakalnio ties nuoroda į Germanto ežerą (Trasos pradžia 
nuo prekybos centro „Pas Stanislovą“). Trasos ilgis - apie 2 km (lankomi objektai: Džiugo 
piliakalnis). 

• Nuo Telšių iki Ryšk÷nų. Trasos ilgis – apie 1 km (šiek tiek toliau nuo Žemaitijos 
kaimo muziejaus, lankomi objektai: Žemaitijos kaimo muziejus, Žemaičių karaliaus Ringaudo 
dvaras A. Gedvilo sodyboje). 

• Nuo Varnių iki Lūksto ežero stovyklaviet÷s Graužų kaime, aplankant Debesnų 
botaninį taką ir Lūksto ežerą. 

Gerinant turizmo informacines sistemas bei skatinant atvykstamąjį ir vietinį turizmą 
reikia pastatyti turizmo informacinius stendus su rajono žem÷lapiu prie pagrindinių įvažiavimo 
kelių, Telšių apskrities turizmo informacijos centro bei pastatyti atitinkamus kelio ženklus. 
Varnių regioninio parko direkcija įgyvendino projektą „Vizualin÷s informacin÷s sistemos 
natūroje ir minimalios infrastruktūros elementų lankytojams įrengimas Varnių regioniniame 
parke“ – yra įrengti informaciniai stendai, atokv÷pio aikštel÷s, kultūros paveldo informaciniai 
ženklai, kelio ženklai, informacin÷s rodykl÷s visoje parko teritorijoje. 

Telšių rajonas yra lankomas turistų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Turistų skaičius 
kasmet yra did÷jantis (žr. 1.4.1.4.1 lentelę). Daugiausia turistų atvyksta iš JAV, Izraelio, 
Vokietijos, Lenkijos. 

1.4.1.4.1. lentel÷. Lankytojų srautai Telšių apskrities turizmo informacijos centre, 2004–
2008 m. 

Turist ų srautai Lietuviai  Užsieniečiai IŠ VISO 

2004-09-01 500 50 550 
2005 m. 5 540 429 5 969 
2006 m. 6 540 552 7 092 
2007 m. 6 730 869 7 599 
2008 m. 6 994 477 7 471 

Šaltinis: Telšių apskrities turizmo informacijos centro duomenys. 

Varnių regioninio parko direkcijos darbuotojų pateiktais duomenimis, 2009 metais 
Varnių regioninį parką aplank÷ apie 90 tūkst. lankytojų – vien Jomantų miško pažintiniame take 
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apsilak÷ iki 25 tūkst. lankytojų, prie Lūksto ežero apsistojo apie 30 tūkst., o festivalyje „Bliuzo 
naktys“ – 10–15 tūkst. ir dar tiek pat organizuojamuose sąskrydžiuose bei stovyklose. Žemaičių 
vyskupyst÷s muziejų per metus aplank÷ apie 8 tūkst. lankytojų. 

2009 m. pradžios duomenimis, Telšių rajone veik÷ 7 apgyvendinimo įstaigos: 2 
viešbučiai, 3 svečių namai, 1 motelis, 1 poilsio namai (žr. 1.4.1.4.2 lentelę). Pagal turimą 
apgyvendinimo įstaigų skaičių šiuo metu galima apgyvendinti tik pavienius svečius. Jie gali 
pasirinkti 2, 3 ar 4 žvaigždučių viešbučius. Tik iškyla svečių apgyvendinimo problema 
didesn÷ms grup÷ms, kurios pageidauja apsistoti vienoje vietoje. Toks poreikis šiuo metu 
pasitaiko retokai, nes lankytojai žino, kad tokios paslaugos n÷ra ir arba neplanuoja nakvyn÷s, 
arba ją planuoja kituose rajonuose, kur toks žmonių skaičius gali apsistoti. Vasarą sulaukiama 
kelionių organizatorių skambučių į Telšių apskrities turizmo informacijos centrą d÷l grupių (apie 
50 žmonių) apgyvendinimo, d÷l infrastruktūros nebuvimo jie nukreipiami į kitus rajonus (pvz., 
Mažeikių). 

1.4.1.4.2. lentel÷. Apgyvendinimo įstaigos Telšių rajone, 2004–2008 m. 

Metai Apgyvendinimo įstaigų skaičius Vietų skaičius apgyvendinimo įstaigose 
2004 5 157 
2005 6 171 
2006 6 171 
2007 7 161 
2008 8 175 

Šaltiniai: Statistikos departamentas, Telšių skyrius; ŽTIC.  

Šiuo metu Telšių rajone veikia 25 maitinimo įstaigos. Iš šių maitinimų įstaigų yra apie 10 
kavinių, kuriose galima pamaitinti ir didesnes svečių grupes. Rajone n÷ra maitinimo įstaigų, 
kuriose būtų galima paragauti kulinarinio paveldo patiekalų, nors būtent kulinariniu paveldu būtu 
galima pritraukti didesnius turistų srautus.  

Kuriant turizmo viešąją infrastruktūrą ir paslaugas yra skatinama ne tik rajono, bet ir 
apskrities ekonomika, pl÷tojamas smulkus verslas, steigiamos darbo vietos, atsiranda 
alternatyvių pajamų šaltinių kaimo gyventojams. Išvystyta turizmo infrastruktūra yra vienas iš 
veiksnių pritraukiant turistus į Telšių rajoną. 

2003 m. Telšių rajono savivaldyb÷s Taryba įsteig÷ Telšių apskrities turizmo informacijos 
centrą, kuris yra finansuojamas iš savivaldyb÷s biudžeto. 2010 m. po apskričių reformos centrui 
planuojama suteikti Žemaitijos turizmo informacijos centro vardą. Pagrindinis ŽTIC veiklos 
tikslas yra rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją turistams bei Telšių miesto svečiams 
apie lankytinas Telšių vietoves ir objektus. Turizmo centras rengia, leidžia ir platina 
informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas ir turizmo išteklius Telšių 
rajone, teikia gido paslaugas, parduoda įvairius leidinius, suvenyrus, tautodailininkų dirbinius, 
Lietuvos ir žemaitiškas v÷liavas ir pan.  

Taip pat Turizmo informacijos centras įsteigtas ir Žemaičių vyskupyst÷s muziejuje, 
Varniuose. Varnių regioninio parko lankytojų centre 2011 m. bus įrengta ekspozicija, pristatanti 
parką. Telšių apskrities turizmo informacijos centras bendradarbiauja su min÷tais centrais. 
Muziejus įtrauktas į daugelį ŽTIC maršrutų.  

Iš Savivaldyb÷s biudžeto finansuojama VšĮ Poilsio namai „Germanto vila“, esanti 
Germanto valstybiniame kraštovaizdžio draustinyje, prie Germanto ežero, gal÷tų tapti potencialia 
turistų apgyvendinimo vieta ir apskritai tarptautinio lygio turizmo traukos tašku. Šiai teritorijai 
sutvarkyti buvo teikiama paraiška pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo 
dokumento 3 priemonę, bet finansavimas nebuvo skirtas. Atsižvelgiant į tai, kad Germanto 
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kraštovaizdžio draustinis jau dabar turi gilias poilsio turizmo tradicijas ir traukia vietos bei 
užsienio turistus savo išskirtiniais gamtiniais ištekliais, būtų tikslinga šioje vietoje įrengti 
sveikatingumo takus su poilsio aikštel÷mis ir mediniais sveikatingumo atrakcionais, 
stovyklaviet÷mis bei sutvarkant ežero pakrantę ir pritaikant ją vandens turizmui. 

2000 m. buvo parengtas Lūksto ežero pakrant÷s detalusis planas (Poilsio zonos prie 
Lūksto ežero detalusis planas), kuris sudar÷ tinkamas prielaidas rekreacin÷s, poilsio ir turistin÷s 
infrastruktūros vystymui ypatingai lankomoje vietov÷je. D÷l l÷šų stokos iki šiol nebuvo 
įgyvendinta dauguma sprendinių, tod÷l kitu perspektyviniu laikotarpio būtų tikslinga šiuos 
sprendinius įgyvendinti. 

2008 m. iš savivaldyb÷s biudžeto turizmui buvo skirta 271,0 tūkst. Lt, t. y. apie 0,62 proc. 
nuo bendro savivaldyb÷s metų biudžeto. Už teikiamas turizmo paslaugas VšĮ Žemaitijos turizmo 
informacijos centras ir VšĮ „Germanto vila“ surinko 126,0 tūkst. Lt pajamų. Kiekvienais metais 
iš Telšių rajono savivaldyb÷s biudžeto buvo skiriamas finansavimas leidiniams, bet 2009 ir 2010 
m. finansavimas nebuvo skirtas d÷l blogos finansin÷s pad÷ties. Min÷ti finansiniai paj÷gumai 
nesudaro sąlygų kurti pakankamą viešąją turizmo infrastruktūrą, paskatinti verslą prisid÷ti prie 
turizmo pl÷tros iniciatyvų. 

Analizuojant šios veiklos srities esamą būklę, tikslinga atlikti SSGG analizę (žr. 1.4.1.4.3 
lentelę): 

1.4.1.4.3. lentel÷. Turizmo ir rekreacijos SSGG analiz÷ 

STIPRYBöS SILPNYBöS 
• Lankytinų vietų (turizmo objektų) ir objektų 

(pvz., muziejų) gausa. 
• Turizmo informacijos centras Telšiuose, 

aktyviai diegiantis turizmo pl÷tojimo priemones. 
• Tradiciniai renginiai, populiarūs ir m÷gstami 

vietos gyventojų, reikšmingi turistams. 

• Menkai išvystyta užsienio keliautojams skirta 
paslaugų infrastruktūra (kempingai, degalin÷s, 
viešo maitinimo įstaigos, skalbyklos, g÷lo vandens 
čiurkšl÷s, dušai, viešieji WC ir pan.) mieste ir 
rekreacin÷se zonose. 

• N÷ra nuorodų (informacinių stendų, lentų, 
rodyklių) į turizmo objektus. 

• N÷ra specializuotų paslaugų turistams 
(automobilių, dviračių ir baidarių nuoma). 

• Neišvystytas laisvalaikio ir pramogų sektorius. 
• Nevykdoma rinkodara, orientuota į turizmą. 
• Nepakankamas kaimo turizmo potencialo 

panaudojimas 
GALIMYB öS GRöSMöS 

• Turizmo sektoriaus pl÷tra, panaudojant gausius 
ir patrauklius gamtinius, kultūrinius ir istorinius 
išteklius prie Lūksto, Germanto ežerų, skatinant 
kaimo turizmo pl÷trą. 

• Pasinaudojimo ES struktūrinių fondų l÷šomis 
galimyb÷ pl÷toti turizmo paslaugų infrastruktūrą 
bei nuorodų įrengimą. 

• Efektyvus rekreacinių teritorijų (prie miškų, 
ežerų, upių) panaudojimas. 

• Turizmo informacijos leidyba ir 
pozicionavimas (internetin÷je aplinkoje) ir 
naudojimas TIC ų tinkle, žem÷lapių bei specialios 
informacijos parengimas ir platinimas didinant 
turistų srautus į regioną. 

• Turizmo maršrutų sudarymas pagal lankytinas 

• Saugomų teritorijų ir rekreacinių zonų 
apkrovimas, gamtin÷s ekosistemos pusiausvyros 
pažeidimas, žala kraštovaizdžiui nesant reikalingų 
komunikacijų, higienos priemonių ir objektų. 

• Sud÷tinga pritraukti ir įsisavinti ES struktūrinių 
fondų l÷šas turizmo srityje. 

• Nepakankamas finansavimas turizmo 
sektoriaus pl÷trai. 
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vietas, diferencijuojant juos pagal turizmo rūšį. 
• Išnaudoti unikalią pad÷tį ir pritraukti trumpam į 

Palangos, Nidos, Neringos paplūdimius atvykusius 
turistus. 

• Kultūros paveldo objektų išsaugojimas ir 
pritaikymas turizmui. 

• Žem÷s, žem÷s nuomos mokesčių lengvatų 
suteikimas kaimo turizmo sodyboms. 

• Verslo inkubatoriaus teikiamos mokymo, 
konsultavimo ir kt. paslaugos, raginant vietos 
verslą teikti kulinarinio paveldo, turizmo produktų 
ar specializuotas paslaugas. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis anksčiau pateikta medžiaga. 

 

 

1.4.2. ŽEMöS ŪKIS IR KAIMO PL öTRA 

Šioje Plano dalyje analizuojamos pagrindin÷s žem÷s ūkio srities sudedamosios dalys ir su 
tuo susijusios veiklos, visuma veiksnių, turinčių įtakos šiai sričiai, jų kitimo tendencijos ir pan. 
Kiekvienos dalies pabaigoje pateikiamos išvados SSGG matricos pavidalu. 

 

 

1.4.2.1. ŽEMöS ŪKIO BŪKL ö IR RAIDOS TENDENCIJOS 

Bendrosios tendencijos. Su žem÷s ūkio sektoriumi vienu ar kitu būdu (ūkininkauja, 
dirba bendrov÷je, turi sodybinį ūkį) susiję daugiau kaip 90 proc. kaime gyvenančių šeimų. D÷l 
pajamų trūkumo ir ilgamečių kaimo tradicijų žem÷s ūkiu užsiima dauguma pensininkų, taip pat 
kaimo inteligentija. 

Lietuvos žem÷s ūkyje yra keturis kartus daugiau dirbančiųjų nei ES šalyse. Tokį 
dirbančiųjų žem÷s ūkyje skaičių l÷m÷ ne tik istoriškai susiklosčiusi agrarin÷ ūkio kryptis ir 
didelis skaičius kaimo gyventojų, bet ir reformos metu susiformavę smulkūs ūkiai, nedarbas, 
menkas darbo našumas. Vis did÷jantis nedarbas mieste privert÷ dalį kitų sričių darbuotojų 
ieškotis pigesnių pragyvenimo būdų kaime, susigrąžinti paveld÷tą žemę ar įsidarbinti ūkininkų ar 
žem÷s ūkio įmon÷se. Visos šios šalies žem÷s ūkio problemos būdingos ir Telšių rajonui. 

Telšių rajone pensinio amžiaus gyventojams priklauso 995 ūkininkų ūkiai (virš 61 metų) 
(žr. 1.4.2.1.1 lentelę), kas viršija atitinkamo rodiklio reikšmę kituose rajonuose. Šiuo metu yra 
sudarytos veiklos pasirinkimo galimyb÷s jaunimui, nes būtent jauni ūkininkai gali prašyti 
paramos iš Europos struktūrinių fondų. 

1.4.2.1.1. lentel÷. Telšių rajono ūkinink ų skaičius pagal amžių, 2009 m. pradžios duomenys 

Ūkinink ų amžius Ūkių skaičius 
Iki 30 m. 151 
31–40 m. 308 
41–50 m. 440 
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Ūkinink ų amžius Ūkių skaičius 
51–60 m. 396 
Nuo 61 m. 995 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracijos Kaimo pl÷tros skyrius. 

Registruotų ūkininkų ūkių skaičius neatitinka bendro ūkininkų skaičiaus rodiklio 
lygmens. Pastarųjų metų laikotarpiu registruotų ūkininkų skaičius did÷jo labai sparčiai, nes 
norint gauti bet kokią paramą turi būti įregistruota ūkio valda.  

Dauguma Telšių rajono gyventojų, nors ir neregistruotų kaip ūkininkai, užsiima žem÷s 
ūkio veikla. Lietuvos Respublikos Žem÷s ūkio ir kaimo verslo registre yra užregistruotos 7 369 
žem÷s ūkio ir kaimo valdos Telšių rajone. 2008 m. 5 821 valda buvo atnaujinta.  

Taip pat Telšių rajone yra Kaimo pl÷tros fondas, kurio l÷šomis remiami ūkininkai, 
kooperatyvai, suteikiant jiems lengvatines paskolas, ir patvirtinta Kaimo teritorijų vystymo ir 
žem÷s ūkio pl÷tros programa, kurioje numatyta mokyti ir šviesti žemdirbius, remti žemdirbių 
organizacijas, rengti seminarus, organizuoti renginius ūkininkų kooperacijai skatinti taip pat ir 
dalinis nuostolių kompensavimas nelaim÷s atveju. 

Telšių rajono žem÷s ūkio sektoriaus struktūrą pagrinde sudaro maži ūkiai. Telšių rajono 
žem÷s ūkio skyriaus duomenimis, 2008 m. gruodžio 31 d. Telšių rajone buvo įregistruota 2 290 
ūkininkų ūkių (2007 m. buvo įregistruoti 2 154 ūkininkų ūkiai). Vidutinis ūkio dydis - 12,89 ha 
(2007 m. vidutinis ūkio dydis – 12,93 ha). Įregistruotų ūkių bendras plotas – 29 507,94 ha, iš jų 
žem÷s ūkio naudmenų – 61 343 ha. Perspektyvesnių ūkių (virš 30 ha) yra 3,9 proc., dar didesnių 
(virš 50 ha) - tik 1,1 proc. (žr. 1.4.2.1.2 lentelę). 

1.4.2.1.2. lentel÷. Ūkinink ų ūkių skaičius, 2008 m. 

Teritorinis vienetas Ūkių skaičius Bendras žem÷s plotas (ha) Vidutinis ūkio dydis (ha) 
Lietuvos Respublika 107 833 1 062 137,28 9,85 
Telšių apskritis 7 684 83 425,25 10,91 
Telšių r. sav. 2 290 29 507,94 12,89 
Mažeikių r. sav. 1 802 17 390,71 9,65 
Plung÷s r. sav. 2 806 28 495,35 10,16 
Rietavo sav. 750 8 031,25 10,71 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracijos Kaimo pl÷tros skyrius. 

Nors vidutinis ūkio dydis Telšių rajono savivaldyb÷je viršija apskrities ar šalies rodiklio 
reikšmę, galima daryti išvadą, kad Telšių rajone dominuoja smulkūs ūkiai (žr. 1.4.2.1.3 lentelę). 

1.4.2.1.3. lentel÷. Telšių rajono ūkinink ų ūkių skaičius pagal naudojamą plotą, 2008 m. 

Intervalas Ūkių skaičius Sklypų plotų suma, ha 
0–1 30 19,52 
1–3 494 1 123,93 
3–5 389 1 465,53 
5–10 587 4 285,38 
10–20 517 7 237,12 
20–30 153 3 641,78 
30–50 89 3 402,84 
50–100 25 1 589,01 
100–500 6 906,79 

>500 - - 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracijos Kaimo pl÷tros skyrius. 
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Žem÷ daugiausia yra paveld÷ta arba pirkta, tačiau nemažai ūkininkų žemę nuomojasi.  

Pagrindin÷ žem÷s ūkio gamybos problema yra neefektyvus turimo gamybinio potencialo 
panaudojimas. Tai lemia ne tik sud÷tingos rinkos sąlygos ir nepakankama žemdirbių adaptacija 
prie jų, bet ir turimo potencialo bei šiuolaikinių gamybos sąlygų neatitikimas, apyvartinių l÷šų 
trūkumas, žem÷s ūkio subjektų nepakankamas aktyvumas ir organizuotumas, verslumo ir 
vadybinių geb÷jimų trūkumai, patirties stoka. Viena didžiausių problemų vis d÷lto yra 
nepakankamai palanki žem÷s ūkio aplinka: nepalankios kreditų gavimo sąlygos, dideli mokesčiai 
ir pan. 

Augalininkyst÷. 2008 m. pas÷lius deklaravo 4 640 žem÷s ūkio subjektų, deklaruotas 
plotas – 60 381,81 ha, iš jų plotas, už kurį mokamos tiesiogin÷s išmokos, – 59 581,77 ha (arba 
beveik 98,7 proc.). 

Žem÷s ūkio ekologine produkcija 2008 m. (pagal EKOAGRA duomenis) užsi÷m÷ 89 
žem÷s ūkio subjektai, sertifikuota 5 139 ha žem÷s ploto. 

Daugiausia derliaus Telšių rajone gauta iš grūdinių augalų, kurių pas÷lių plotai 
tendencingai kiekvienais metais auga. Nuo 2006 m. atsisakyta linų pas÷lių, nuo 2008 metų – ir 
cukrinių runkelių. Didžiausius plotus užima daugiamečių žolių pas÷liai (žr. 1.4.2.1.4 lentelę). 

1.4.2.1.4. lentel÷. Telšių rajono ūkiuose pas÷lių plotai (ha), 2004–2008 m. 

Bendras žem÷s plotas (ha) Rodiklis 
2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 

Grūdinių augalų 
pas÷liai 

12 648,79 12 025,64 12 990,14 13 990,17 14 423,9 

Linų pas÷liai 139,75 88,63 - - - 
Cukriniai runkeliai 13,64 4,01 4,05 2,2 - 
Bulvių pas÷liai 899,98 723,77 633,16 540,36 448,05 
Lauko daržovių 
pas÷liai 

56,07 40,29 82,51 36,86 43,88 

Daugiamečių žolių 
pas÷liai 

40 137,95 38 935,6 40 454,47 40 833,26 39 208,29 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracijos Kaimo pl÷tros skyrius. 

Telšių savivaldyb÷je palyginti prastesni dirvožemiai, blogesn÷s kitos gamtin÷s sąlygos 
pl÷toti intensyvų žem÷s ūkį. Žem÷s ūkio naudmenų kokyb÷ vidutiniškai vertinama 40 našumo 
balų (100 balų sistemoje), tai yra 2 našumo balais mažiau negu vidutiniškai šalyje. Rajone 
didžioji dauguma ūkininkų dirba tradicin÷se žem÷s ūkio šakose, t. y. augalininkyst÷je ir 
gyvulininkyst÷je. Nežiūrint nepalankių klimatinių sąlygų, 2007–2008 m. bendroji žem÷s 
produkcija padid÷jo 10,0 proc.  

Bendrosios žem÷s ūkio produkcijos struktūroje didžiąją dalį sudar÷ gyvulininkyst÷s 
produkcija. Augalininkyst÷s šaka pagrinde buvo vystoma siekiant patenkinti vietos poreikius 
apsirūpinant pašarais ir kitais augalininkyst÷s kilm÷s produktais.  

Gyvulininkyst ÷. Naujausių turimų duomenimis, Telšių r. 2008 m. buvo pagaminta 5 818 
tonų m÷sos, t. y. 4 proc. mažiau negu 2007 m. (6 405 tonos). Telšių r. pagaminta 43 proc. visos 
apskrityje pagaminamos m÷sos, Mažeikių r. – 22 proc., Plung÷s r. - 27 proc., Rietavo sav. – 8 
proc. visos apskrityje pagaminamos m÷sos (žr. 1.4.2.1.5 lentelę). 
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1.4.2.1.5 lentel÷. Pagaminta m÷sos visuose ūkiuose Telšių apskrities savivaldyb÷se, 2004–
2008 m. (tonomis) 

Teritorinis vienetas 2004 2005 2006 2007 2008 

Telšių apskritis 16 721 17 214 15 710 15 456 13 543 
Mažeikių r. 4 177 4 182 3 761 3 442 2 958 
Plung÷s r. 4 061 4 310 3 964 4 225 3 692 
Rietavo sav. 1 392 1 635 1 279 1 384 1 075 
Telšių r. 7 091 7 087 6 706 6 405 5 818 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas. 

2008 m. Telšių rajone buvo 3 269 ūkininkai, kurie tur÷jo 22 666 galvijus, iš jų 2 791 
ūkininkas tur÷jo 11 499 karves ir 895 ūkininkai tur÷jo 3 320 m÷sinių ir mišrūnų veislių galvijų. 

Gyvulių skaičius ūkiuose kiekvienais metais išlieka beveik tendencingas. Lyginant 2004 
ir 2008 metus: karvių skaičius sumaž÷jo 2 proc., kiaulių ir arklių – 12 proc. tik avių ir ožkų 
skaičius nežymiai yra padid÷jęs iki 6 proc.  

Pienas gaminamas visų kategorijų ūkiuose. Sparčiai daug÷ja ES reikalavimus atitinkančių 
specializuotų pieno ūkių. Pieno gamybos galimybes didina stipri regione pieno perdirbimo 
pramon÷. Didžiausia pramon÷s įmon÷ AB „Žemaitijos pienas“ turi ES sertifikatus eksportuoti 
produkciją į ES valstybes nares, taip pat į Ameriką, Rusiją, Japoniją, Tailandą. Jos eksportas 
nuolat sudaro apie 50–55 proc. visos pagamintos produkcijos. 

Vertinant ūkio produktyvumą, pažym÷tini primelžto pieno ir papjautų gyvulių bei 
paukščių rodikliai. Kiekvienais metais primelžiama vis dagiau tonų pieno: lyginant 2004 ir 2008 
metus matyti, kad pieno primelžta 20 proc. daugiau. Ūkiuose papjautų gyvulių ir paukščių 
skaičius per penketą metų yra sumaž÷jęs net 18 proc. (žr. 1.4.2.1.6 lentelę). 

1.4.2.1.6. lentel÷. Produktyvumas Telšių rajono ūkiuose, 2004–2008 m. 

Rodiklis 2004  2005  2006  2007  2008  
Papjauti gyvuliai ir 
paukščiai, vnt. 

26 142 25 529 23 496 22 305 18 333 

Primelžta pieno, t 29 677 34 417 38 336 46 052 45 050 
Surinkta kiaušinių, 
mln. vnt. 

- - - 5,9 6,6 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracijos Kaimo pl÷tros skyrius. 

2004–2007 m. kasmetinis bendrasis gyvulininkyst÷s produktyvumo Telšių rajono ūkiuose 
prieaugis sudar÷ apie 3–10 proc., 2008 m. atsižvelgiant į pasaulines ekonomikos tendencijas 
bendrasis gyvulininkyst÷s produktyvumas krito apie 8 proc., palyginti su 2007 m., tačiau, 
palyginti su 2004 m., pokytis išliko teigiamas. 

Tokios pat tendencijos (tiek tendencijos, tiek jų skaitin÷ išraiška) pastebimos analizuojant 
žem÷s ūkio produkcijos supirkimo tendencijas (žr. 1.4.2.1.7 lentelę). 

1.4.2.1.7. Žem÷s ūkio produkcijos supirkimas, 2004–2008 m. 

Rodiklis 2004  2005  2006  2007  2008  
Kiaulių supirkimas, vnt. 18 004 17 496 17 069 13 666 11 998 
Galvijų supirkimas, vnt. 7 105 6 784 5 450 7 214 5 108 
Gyvulių ir paukščių    6 405 5 818 



                                                          

 

Strateginio pl÷tros plano atnaujinimas 

Telšių rajono savivaldyb÷s strateginis pl÷tros planas 

Rodiklis 2004  2005  2006  2007  2008  
supirkimas, t 
Pieno supirkimas, t 28 728 33 662 37 674 39 767 41 425 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracijos Kaimo pl÷tros skyrius. 

Pasteb÷tina, kad ūkių produktyvumo ir produkcijos supirkimo tendencijos Telšių rajone 
kasmet skaitine išraiška yra labai panašios, tod÷l galima sakyti, kad abu žem÷s ūkio subsektoriai 
vienodai lanksčiai reaguoja į rinkos pokyčius. 

Ūkininkai 2008 m. naudojosi Specialiosios kaimo r÷mimo programos, būtent palūkanų ir 
draudimo įmokų kompensavimo, galimyb÷mis. Palūkanos buvo kompensuojamos 91 žem÷s ūkio 
subjektui už 62,44 tūkst. Lt. Draudimo įmokos kompensuotos 1 žem÷s ūkio subjektui už 1,43 
tūkst. Lt. 

2008 m. kompensaciją už ekologinę žem÷s ūkio pl÷totę akvakultūros įmon÷se gavo 1 
žem÷s ūkio įmon÷, kuriai bus išmok÷ta tiesioginių išmokų už 54,71 tūkst. Lt. 

2008 m. Telšių rajono savivaldyb÷s administracijos Kaimo pl÷tros skyrius gavo prašymus 
d÷l medžiojamų gyvūnų padarytos žalos iš 5 asmenų. Buvo pažeista 0,45 ha pas÷lių ir žem÷s 
ūkio naudmenų, nuostolis sudaro 576,95 Lt. 

2008 m. pagal prevencijos priemonių programą Telšių medžiotojų ir žvejų draugijai, 
Klaip÷dos medžiotojų ir žvejų klubui ,,Medeina“ buvo kompensuota 34 988 Lt.  

Savivaldyb÷s veikla žem÷s ūkio sektoriuje ir projektin ÷ veikla. Kaimo pl÷tros skyrius 
konsultuoja ir informuoja žem÷s ūkio veiklos subjektus apie galimybę gauti paramą melioracijos 
srityje iš valstyb÷s programų bei Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir informuoja žem÷s ūkio 
veiklos subjektus apie Lietuvos 2007–2013 m. bendrojo programavimo dokumento Kaimo 
pl÷tros ir žuvininkyst÷s prioriteto bei Lietuvos kaimo pl÷tros plano priemones. 

Pagal Lietuvos kaimo pl÷tros 2007–2013 m. programos priemon÷s „Žem÷s ir miškų ūkio 
veikla ir jos infrastruktūra“ veiklos sritį „Žem÷s ūkio vandentvarka“, nuo 2007 m. spalio m÷n. 
prad÷ta rengti Kegų kadastrin÷s vietov÷s Skaryt÷s up÷s baseine griovių rekonstrukcija. 
Numatoma paramos suma iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų yra 1 035 tūkst. Lt. 
Planuojamas Telšių rajono savivaldyb÷s įnašas – 10 proc. investicijų vert÷s. 

Kaimo pl÷tros skyrius formuoja ir įgyvendina savivaldyb÷s žem÷s ūkio politiką 
melioracijos srityje, vykdo naujų melioracijos statinių statybą, esamų melioracijos statinių 
rekonstravimą, remontą, nugriovimą, šių statinių priežiūrą. Taip pat vykdo melioracijos ir 
hidrotechnikos įrenginių eksploatavimą, veda melioracijos įrenginių apskaitą, kontroliuoja jų 
būklę, atlieka melioracijos griovių ir hidrotechnikos įrenginių sezonin÷s būkl÷s apžiūrą ir pan. 

Kaimo pl÷tros skyriaus duomenimis, 2004–2009 m. darbai bei tolimesn÷s pl÷tros kryptys 
sukoncentruotos ties pralaidų, esančių magistraliniuose bendro naudojimo grioviuose, remontu ir 
įrengimu, potencialiai pavojingų hidrotechnikos įrenginių remontu, drenažo sistemų intensyviai 
naudojamose žem÷s ūkio naudmenose rekonstrukcija ir remontu. Tokiu būdu būtų sudaromos 
galimyb÷s privažiuoti prie ūkininkų ir kitų žem÷s ūkio subjektų, naudojamų žem÷s ūkio veiklai, 
žem÷s plotų; būtų sudarytos sąlygos žemdirbiams panaudoti našesnę, modernesnę žem÷s ūkio 
techniką laukų darbams atlikti, pigiau gaminti žem÷s ūkio produkciją. 
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Analizuojant šios veiklos srities esamą būklę, tikslinga atlikti SSGG analizę (žr. 1.4.2.1.8 
lentelę): 

1.4.2.1.8. lentel÷. Žem÷s ūkio sektoriaus SSGG analiz÷ 

STIPRYBöS SILPNYBöS 
• Kuriami ekologiniai ūkiai, stiprūs 

pienininkyst÷s ūkiai. 
• S÷kmingai vystomas vienas gausiausių 

avininkyst÷s ūkių Europoje. 
• Pl÷tojamos tradicin÷s augalininkyst÷s šakos. 
• Numelioruota žem÷. 
• Rajone stipri pieno perdirbimo pramon÷. 
• Daug÷ja ūkių, atitinkančių ES reikalavimus. 

• N÷ra žem÷s ūkio kooperavimosi tradicijų ir 
patirties. 

• Silpna kaimo gyventojų motyvacija ir 
geb÷jimai kurti alternatyvius verslus vietoje 
tradicinių žem÷s ūkio veiklų. 

• Kaimo gyventojų nesugeb÷jimas prisitaikyti 
prie verslo sąlygų. Trūksta l÷šų įsigyti žem÷s ūkio 
techniką, reikalingą įrangą. Apyvartinių l÷šų 
trūkumas. 

• Prastas kaimo vietovių infrastruktūros 
išvystymas neskatina investicijų, kas stabdo kaimo 
pl÷trą. 

• Daugiamečių žolių pas÷lių ploto nuolatinis 
augimas. 

• Žemas pragyvenimo lygis kaimo vietov÷je 
trukdo verslų pl÷trą ir vartojimo apimtis. 

• Maž÷jantis ūkininkų skaičius. 
• Nebaigta žem÷s reforma. 
• Silpn÷jantys žemdirbyst÷s ūkiai. Vyrauja 

smulkūs ūkiai. 
• Visumoje mažesnis žem÷s ūkio 

produktyvumas. 
GALIMYB öS GRöSMöS 

• Netradicinių verslų, amatų kūrimas ir pl÷tra. 
ES ir kitų fondų parama pl÷tojant netradicinius 
verslus, amatus, mažinant gyventojų 
priklausomybę nuo žem÷s ūkio. 

• Pažangių ekologinių žemdirbyst÷s ūkių pl÷tra. 
• Mažiau palankių ūkininkauti teritorijų 

panaudojimas alternatyviai veiklai. 
• Gyventojų verslumo didinimas, skatinant 

verslų diversifikavimą kaimo vietov÷se. 
• Informacin÷s baz÷s stiprinimas kaimo 

vietov÷se. 
• Jaunų ūkininkų įsitvirtinimo kaime skatinimas. 
• Kaimo vietovių viešosios infrastruktūros 

tobulinimas, sudarant sąlygas aukštesnei kaimo 
gyventojų gyvenimo kokybei bei rajono 
patrauklumo didinimui. 

• Did÷janti socialin÷ atskirtis tarp miesto ir 
kaimo gyventojų daro neigiamą įtaką kaimo pl÷trai. 

• Maž÷jantis augalininkyst÷s derlingumas ir 
gyvulininkyst÷s produkcijos gamyba / supirkimas. 

• Neigiama migracija, turinti neigiamos įtakos 
demografiniams pokyčiams kaimo vietov÷se 
(spartesnis gyventojų sen÷jimas, darbo j÷gos 
sumaž÷jimas ir pan.). 

• Nepatraukli makroaplinka užsienio 
investicijoms. Vidaus ir užsienio investicijų 
trūkumas. 

• Pigi importuojama žem÷s ūkio produkcija 
išstums smulkius ūkius iš maisto perdirbimo įmonių 
tiekimo sistemos. 

• Žem÷s ūkio sektoriuje dirbančių gyventojų 
sen÷jimas skatins technologinį atsilikimą tradicin÷je 
veikloje. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis anksčiau pateikta medžiaga. 
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1.4.2.2. MIŠKŲ ŪKIS 

Iš bendro rajono ploto 49,9 tūkst. ha (arba apie 31,4 proc.) užima miškai. Rajono klimatas 
ir kitos gamtin÷s sąlygos yra palankios miškams augti, tod÷l rajono miškingumas yra 34,4 proc. 
– šiek tiek didesnis už Lietuvos miškų vidurkį (žr. 1.4.2.2.1 lentelę). Palyginimui: 2008 m. 
miškingumas Rietavo savivaldyb÷je siek÷ 53,3 proc., Plung÷s rajone – 35,9 proc., Mažeikių 
rajone – 29,4 proc. 

1.4.2.2.1. lentel÷. Miškingumas, 2004–2008 m. (proc.) 

Teritorija 2004 2005 2006 2007 2008 

Lietuva 32,0 32,5 32,5 32,8 32,5 
Telšių r. sav. 29,7 34,4 34,7 34,7 34,4 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos žem÷s fondas (1999-2008 m)., Telšių r. savivaldyb÷s administracijos Kaimo pl÷tros 
skyrius. 

Per pastaruosius penkerius metus miškingumas tiek Lietuvoje, tiek Telšių rajone kito 
labai nežymiai, iškirsti miškų plotai atsodinami iš naujo, nežymiai keit÷si ir miškų ūkio žem÷s 
pasiskirstymas pagal nuosavyb÷s formas (žr. 1.4.2.2.2 lentelę). 

1.4.2.2.2. lentel÷. Miškų ūkio paskirties žem÷s pasiskirstymas pagal nuosavyb÷s formas, 
2004–2008 m. (proc.) 

Nuosavyb÷s 
forma 2004 2005 2006 2007 2008 

Privati miško 
žem÷ 

46 48 48 48 48 

Valstybin÷ 
miško žem÷ 

54 52 52 52 52 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos žem÷s fondas (1999–2008 m.), Telšių r. savivaldyb÷s administracijos Kaimo pl÷tros 
skyrius. 

Telšių rajono savivaldyb÷s teritorijoje vyrauja spygliuočių ir mišrių spygliuočių miškai: 
eglynai užima 4 659,5 ha, pušynai – 4 374,5 ha, beržynai – 1 462,1 ha. Kitokie miškai užima 
gerokai mažesnius plotus: ąžuolynai – 152,7 ha, drebulynai – 150,3 ha. 

Miškų brandumo duomenys rodo, jog rajono miškų struktūra pagal amžių n÷ra gera. 
Brandžių miškų yra tik 15 proc. Kitus miškus sudaro jaunuolynai – 30 proc., pusamžiai – 30 
proc. ir pribręstantys miškai – 25 proc. Taigi brandūs ir pribręstantys miškai sudaro 40 proc. visų 
miškų. Nuo 1990 metų Telšių miškų ur÷dijoje įveista 3 737,8 ha miško želdinių. Pastaraisiais 
metais kasmet įveisiama po 300 ha želdinių: grynųjų želdinių pasodinta 20 ha, likusieji 280 ha – 
mišrūs pušies, egl÷s, ąžuolo, beržo, juodalksnio želdiniai. Pastaraisiais metais didelis d÷mesys 
kreipiamas žemdirbystei netinkamoms žem÷ms apželdinti – Telšių miškų ur÷dijos duomenimis, 
nuo 2002 metų tokių žemių apželdinta 140 ha.  

Rajone daug mažų miškelių, kurie su krūmais ir pievomis sukuria rajono kraštovaizdžio 
įvairovę. Daugiausia miškų yra rajono vakaruose – lygumose. Daug jų yra aplink Gudono ir 
Germanto ežerus, Žar÷nų apylink÷se. Rajono šiaur÷je prie Tausalo ežero auga brukninis pušynas, 
o toliau – m÷lyninis eglynas, pereinantis į brukninį pušyną. Eigirdžių ir Nerimdaičių apylink÷se, 
Ilgšio miške auga m÷lyniniai eglynai. 

Miškų ur÷dijos metin÷ kirtimo birž÷ – 96,4 tūkst. kub. m medienos, iš jų sanitariniais ir 
ugdomaisiais kirtimais iškertama 40 tūkst. kub. m. Medienos ruošoje taikoma sortimentin÷ 
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gamyba birž÷je. Visus miško kirtimo darbus atlieka 20 rangovinių įmonių, su kuriomis 
pasirašytos sutartys, šios įmon÷s girininkijose atlieka ir kitus miško ūkinius darbus: sodina 
mišką, prižiūri miško kultūras, ugdo jaunuolynus, valo kvartalines ir ribines linijas, prižiūri ir 
remontuoja melioracijos įrenginius. Medieną iš Telšių miškų ur÷dijos perka 77 įmon÷s, su 
kuriomis sudarytos išankstin÷s prekybos mediena sutartys. Už parduotą medieną miškų ur÷dija 
kasmet gauna vidutiniškai 8 mln. litų pajamų.   

Siekiant sudaryti bei pagerinti esamas rekreacijos sąlygas rajono miškuose Telšių miškų 
ur÷dija atlieka įvairias rekreacijos, sanitarines ir kitas veiklas: prie Ilg÷s, Germanto ežerų miškų 
ur÷dija yra įrengusi trumpalaikio poilsio aikšteles, laužavietes; Varnių girininkijos Jomantų 
miške prie dviejų vienas šalia kito esančių respublikin÷s reikšm÷s gamtos paminklų (didžiojo 
Jomantų akmens ir Aklaežerio „Vokštelis“ bei vietin÷s reikšm÷s botaninių paminklų Jomantų 
Didžiojo ąžuolo ir Triliemenio ąžuolo) kartu su Varnių regioninio parko direkcija įrengtas 
Jomantų pažintinis takas. Takui įrengti gautos ES struktūrinių fondų ir Telšių rajono 
savivaldyb÷s biudžeto l÷šos. Taip pat Telšių miškininkai, siekdami supažindinti visuomenę su 
laukinių gyvūnų gyvenimu, Ubišk÷s girininkijoje (Telšių rajone, Laukst÷nų kaime) įsteig÷ 
„Žv÷rinčių“, čia įrengtas 14,7 ha ploto miško aptvaras šernams, danieliams ir muflonams bei 
aptvertas 2,4 ha ploto miško sklypas vilkams. 

Analizuojant šios veiklos srities esamą būklę, tikslinga atlikti SSGG analizę (žr. 1.4.2.2.3 
lentelę): 

1.4.2.2.3. lentel÷. Miškų ūkio sektoriaus SSGG analiz÷ 

STIPRYBöS SILPNYBöS 
• Didelis rajono miškingumas. 
• Intensyvus miškų privatizavimas. 
• Miško ugdymo, priežiūros ir kirtimo darbus 

dažniausiai vykdo privačios miško ruošos įmon÷s. 
• Tarpusavyje suderinti miško kirtimo ir 

atsodinimo tempai. 
• Rekreacijai ir poilsiui, pažintinei veiklai 

pritaikomų miškų ūkio plotuose gerinamos 
rekreacijos ir turizmo sąlygos (aktyviai 
bendradarbiauja ur÷dija, girininkijos, Varnių 
regioninio parko direkcija). 

• Pakankamai subalansuota privačių ir 
valstybinių žem÷s plotų struktūra. 

• Nesubalansuota miško struktūra pagal amžių 
(mažas brandžių miškų procentas (15 proc.). 

• L÷tai vyksta menkaverčių žem÷s ūkio 
naudmenų užsodinimo mišku darbai. 

GALIMYB öS GRöSMöS 
• Spartesni menkaverčių žem÷s ūkio naudmenų 

užsodinimo mišku darbai, galintys sudaryti sąlygas 
aktyvesniam miškų panaudojimui rekreaciniams, 
pažintiniams tikslams. 

• ES fondų parama miškams įveisti 
menkavert÷se žem÷s ūkio naudmenose. 

• Rajone silpnai išpl÷totas miško savininkų 
konsultavimas. 

• Ribotos miško savininkų investicin÷s 
galimyb÷s netgi su valstyb÷s parama vykdyti 
žemdirbystei netinkamų žemių užsodinimą mišku. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis anksčiau pateikta medžiaga. 

 
 



                                                          

 

Strateginio pl÷tros plano atnaujinimas 

Telšių rajono savivaldyb÷s strateginis pl÷tros planas 

1.4.2.3. VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ VEIKLA 

Telšių r. sav. kaimo integruotų problemų sprendimui 2004 m. spalio 6 d. buvo įkurta 
Telšių rajono vietos veiklos grup÷ (toliau – TVVG), ją sudaro verslo, vietin÷s valdžios, 
bendruomenių bei kitų socialinių partnerių atstovai. TVVG įkurta horizontalios ir vertikalios 
partneryst÷s principu apjungiant vientisą Telšių r. sav. kaimo gyvenamosios vietov÷s teritoriją ir 
gyventojus, suvienijus valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus atstovus spartesnei kaimo 
pl÷trai įgyvendinti. Suformuotoje valdymo struktūroje prioritetas atitenka kaimo žmon÷ms ir 
skatina gyventojų iniciatyvumą „iš apačios“, ir suteikia galimybę jiems realizuoti savo id÷jas, 
kurios pasitarnautų kaimo pl÷trai. 

TVVG pareng÷ Vietos pl÷tros 2008–2014 metų strategiją, kurioje numatoma sutelkti 
j÷gas svarbiausioms socialin÷ms problemoms spręsti: žmonių užimtumui didinti, skurdui ir 
socialinei atskirčiai mažinti, gerovei kelti. Ypač didelis d÷mesys skiriamas kaimo problemoms 
spręsti.  

2009 m. lapkričio 13 dieną pasirašyta sutartis su Nacionaline mok÷jimo agentūra prie LR 
Žem÷s ūkio ministerijos (NMA) d÷l paramos vietos pl÷tros strategijai įgyvendinti. Strategijos 
įgyvendinimui skirtas laikotarpis iki 2015 metų rugpjūčio 31 d. Šiuo laikotarpiu Telšių rajono 
kaimo bendruomen÷s gal÷s teikti projektus Telšių rajono vietos veiklos grupei ir įsisavinti 
paramą pagal parengtos strategijos prioritetus. 

Telšių rajono TVVG teikia konsultavimo, mokymų, projektų rengimo paslaugas, skatina 
ir informuoja bendruomenes, kaip pasinaudoti ES parama. 
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1.5. ŠVIETIMAS, KULT ŪRA IR SPORTAS 

Šioje dalyje analizuojama, kaip tenkinami gyventojų švietimo, kultūros, sporto poreikiai, 
kaip organizuojamas susijusių paslaugų teikimas. 

 

 

1.5.1. ŠVIETIMAS 

Švietimo įstaigų tinklas. Pagrindinis Telšių rajono savivaldyb÷s tikslas švietimo 
sektoriuje – užtikrinti kiekvieno žmogaus prigimtinę teisę mokytis, sukuriant efektyvias 
formaliojo ir neformaliojo ugdymo sistemas. Švietimas turi pad÷ti asmeniui įgyti profesinę 
kvalifikaciją, atitinkančią šiuolaikinį technologijų, kultūros bei asmeninių geb÷jimų lygį, ir 
sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą – nuolat tenkinti pažinimo poreikius, siekti naujų 
kompetencijų ir kvalifikacijų, reikalingų jo profesinei karjerai ir gyvenimo įprasminimui. 
Išsilavinusi visuomen÷ užtikrins darnią šalies pl÷trą, didins jos konkurencingumą.  

Telšių rajone švietimo įstaigų tinklas gan÷tinai įvairus: šiuo metu veikia 3 gimnazijos, 10 
vidurinių mokyklų (iš jų viena suaugusiųjų), 11 pagrindinių mokyklų (iš jų viena jaunimo) 1 
pradin÷ mokykla, 2 mokyklos-darželiai, 1 neįgalių vaikų centras, 8 lopšeliai-darželiai, 4 ugdymo 
įstaigos, teikiančios neformaliojo švietimo programas (muzikos, dail÷s ir sporto). Taip pat rajone 
yra 1 profesin÷ mokykla – Telšių regioninis profesinio mokymo centras, 4 aukštosios mokyklos: 
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija, Vilniaus dail÷s akademijos Telšių 
dail÷s fakultetas, Žemaitijos kolegijos Telšių menų ir pedagogikos fakultetas, Viešosios įstaigos 
Socialinių mokslų kolegijos Telšių filialas, 1 vidurin÷ konfesin÷ mokykla – Viešoji įstaiga Telšių 
vyskupijos lic÷jus.  

Optimalus mokyklų tinklas laiduoja kiekvienam vaikui ir suaugusiajam švietimo 
prieinamumą, racionalų turimų materialinių ir intelektinių išteklių naudojimą. Demografinis 
kontekstas švietimui jau 15 metų yra nepalankus: maž÷jo vaikų gimstamumas, augo emigracija. 
Šie veiksniai nul÷m÷ mokinių skaičiaus mokyklose maž÷jimą. Per pastaruosius 3 metus mokinių 
rajone kasmet sumaž÷ja vidutiniškai po 470. D÷l to tenka reorganizuoti, pertvarkyti arba net 
uždaryti mokyklas. 2007–2009 m., siekiant spręsti švietimo tinklo problemas (netolygus mokinių 
pasiskirstymas, „tuščių“ vietų finansavimas, neracionalus l÷šų panaudojimas ir pan.), buvo 
įgyvendintos kai kurios švietimo įstaigų tinklo optimizavimo veiklos: 

• 2007 m. 3 pagrindin÷s mokyklos (Degaičių, Lieplauk÷s, Gedrimų) prijungtos 
prie vidurinių (tapo jų skyriais, vykdančiais priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo I 
dalies programas). Likviduotas Upynos pagrindin÷s mokyklos Dirvon÷nų skyrius, Viešv÷nų 
pagrindin÷s mokyklos Vembūtų skyrius. 

• 2008 m. „Ateities“ vidurin÷s mokyklos Degaičių, „Atžalyno“ vidurin÷s 
mokyklos Lieplauk÷s, „Džiugo“ vidurin÷s mokyklos Gedrimų, Nevar÷nų vidurin÷s mokyklos 
Mitkaičių ir Nerimdaičių skyriai pertvarkyti į pradinio ugdymo skyrius. Likviduotas Luok÷s 
vidurin÷s mokyklos Gaul÷nų skyrius. 

• Įgyvendinant naują mokyklų tinklo optimizavimo planą, patvirtintą Telšių 
rajono savivaldyb÷s tarybos 2009 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. T1-65, 2009 m. reorganizuota 
Kuršų pagrindin÷ mokykla tapo Luok÷s vidurin÷s mokyklos skyriumi, teikiančiu pradinio 
ugdymo programą. Atlikti keturių mokyklų vidaus struktūros pertvarkymai: likviduoti 
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„Germanto“ vidurin÷s mokyklos Džiugin÷nų ir Viešv÷nų pagrindin÷s mokyklos Rūdupių skyriai, 
neformuotos 1-osios klas÷s Telšių „Džiugo“ vidurin÷je mokykloje (t. y. prad÷ta gryninti būsima 
gimnazija) ir Telšių mokykloje-darželyje „Žemaitukas“, siekiant pertvarkyti šią įstaigą į lopšelį-
darželį. 

Šalies bendrojo lavinimo mokyklose vidutinis mokinių skaičius klas÷s komplekte 2007–
2008 mokslo metais buvo 20,3 mokinio, Telšių rajone – 17,9. Lyginant pastarųjų 3-jų mokslo 
metų rodiklius, klasių komplektų užpildomumas blog÷ja kaimo mokyklose, o miesto mokyklose, 
lyginant 2009–2010 mokslo metus su ankstesniais 3 mokslo metais užpildomumas padid÷jo nuo 
21,8 iki 23,1. 

Gr÷smingai maž÷jant mokinių skaičiui, nuosekliai optimizuojamas mokyklų tinklas, 
tačiau mokinių pasiskirstymo netolygumas ir vieno mokinio išlaikymo mokyklose skirtumas 
pinigine išraiška vis dar išlieka (žr. 1.5.1.1 pav.). 

1.5.1.1. pav. Telšių rajono mokyklų 1 mokinio išlaikymo išlaidos per metus, 2007–2009 m. 
(Lt) 

 
Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracijos Švietimo skyrius. 

Tolesnis mokyklų tinklo optimizavimas sudarytų galimybę mažinti tuščias mokymosi 
vietas, kartu maž÷tų ir vieno mokinio išlaikymo išlaidos. Atsirastų l÷šų, kurias racionaliai 
naudojant būtų galima pagerinti mokyklų aprūpinimą mokymo priemon÷mis, vadov÷liais, 
kompiuteriais, atnaujinti mokymosi aplinką, tobulinti mokytojų kvalifikaciją, steigti naujus 
specialistų etatus. 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.  Per pastaruosius trejus metus 
ikimokyklinių įstaigų skaičius nekito, tačiau tenkinant vis did÷jantį ikimokyklinio ugdymo 
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poreikį buvo įsteigtos 9 naujos ikimokyklinio ugdymo grup÷s (mokykloje-darželyje 
„Žemaitukas“ (3 gr.), Ryšk÷nų pagrindin÷je mokykloje (1 gr.), Varnių lopšelyje-darželyje 
„Raudonkepurait÷“ (1 gr.), „Ateities“ vidurin÷s mokyklos Degaičių skyriuje (1 gr.), „Saul÷tekio“ 
pradin÷je mokykloje (2 gr.). Rajono ikimokyklines įstaigas bei ikimokyklines grupes 2007 m. 
lank÷ 927 vaikai, 2008 m. – 994, 2009 m. – 958 ikimokyklinio amžiaus vaikai. Nors ir įsteigtos 
naujos grup÷s, t÷vų poreikis ugdyti vaikus pagal ikimokyklinio ugdymo programas dar n÷ra 
visiškai tenkinamas. 

2009 m. 8 ikimokyklin÷se įstaigose (48 grup÷se), prie 5 mokyklų (12 grupių) bei neįgalių 
vaikų centro (4 grupių) įsteigtose ikimokyklinio ugdymo grup÷se dirbo 151 pedagogas (įskaitant 
ir įstaigų vadovus). 93 (60,3 proc.) pedagogai turi aukštąjį išsilavinimą ir 58 (38,4 proc.) 
pedagogai turi aukštesnįjį išsilavinimą.  

2009–2010 m. švietimo įstaigose veik÷ 34 priešmokyklinio ugdymo grup÷s (14 – 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose, 20 – mokyklose), jas lank÷ 435 priešmokyklinio amžiaus 
vaikai.   

Pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
programas teikia 28 bendrojo lavinimo mokyklos (2009-09-01 duomenimis), jas lank÷ 7 749 
mokiniai. Mokinių skaičius vis dar maž÷ja: per praeitus 3 metus sumaž÷jo 945 mokiniais, 
vidutiniškai 472 mokiniais kasmet (žr. 1.5.1.2 lentelę).  

1.5.1.2. lentel÷. Telšių rajono mokyklų ir mokini ų skaičiaus kitimas, 2007–2009 m. 

Mokykl ų skaičius 
Pradinio ugdymo 

programos mokinių 
skaičius 

Pagrindinio 
ugdymo programos 

mokinių skaičius 

Vidurinio ugdymo 
programos mokinių 

skaičius 
Mokyklos 
pagal tipus 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 
Gimnazijos 3 3 3 267 280 290 761 728 728 362 373 387 
Vidurin÷s 
mokyklos 

9 9 9 1410 1341 1309 3235 2953 2624 776 840 919 

Pagrindin÷s 
mokyklos 

11 11 10 401 377 327 755 702 607 - - - 

Jaunimo 
mokykla 

1 1 1 - - - 86 89 84 - - - 

Suaugusiųjų 
vidurin÷ 
mokykla 

1 1 1 - - 1 66 62 63 248 241 206 

Pradin÷ 
mokykla 

1 1 1 105 95 82 - - - - - - 

Mokyklos-
darželiai 

2 2 2 186 143 94 - - - - - - 

Vaikų su 
negale 
centras 

1 1 1 15 17 17 21 20 21 - - - 

IŠ VISO 29 29 28 2384 2253 2110 4924 4555 4127 1386 1454 1512 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracijos Švietimo skyrius. 

2009 m. Telšių rajono savivaldyb÷s bendrojo lavinimo mokyklose ugdomi 984 
specialiųjų poreikių mokiniai, iš jų 575 turi kalbos ir komunikacijų sutrikimų (atitinkamai 2007 
m. – 964 ir 568, 2008 m. – 998 ir 585). Šiems mokiniams specialiąją pedagoginę, socialinę ir 
psichologinę pagalbą teikia specialieji pedagogai, logopedai, socialiniai pedagogai, psichologai – 
iš viso 44 specialistai, iš jų 3 – psichologai (psichologų rajone trūksta). Nuo 1995 m. rajone 
veikia Pedagogin÷ psichologin÷ tarnyba, kurios paskirtis – didinti specialiųjų poreikių ir (ar) 
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psichologinių problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, pad÷ti mokytojams tobulinti 
profesinę kompetenciją, teikti reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalba darbe 
su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais. Tarnyboje dirba 6 specialistai (5,5 etatų).  

Ugdymo kokyb÷, mokymosi tęstinumas. Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimo 
rodiklis padeda įvertinti švietimo efektyvumą ir mokslo prieinamumą. Šis rodiklis pastaraisiais 
metais pager÷jo. Kurso kartojimo rodiklis atskleidžia, kiek mokinių neįveikia nustatytų 
mokymosi standartų. Stebimas smarkus šio rodiklio maž÷jimas (žr. 1.5.1.3. lentelę). 

1.5.1.3. lentel÷. Pagrindinio, vidurinio išsilavinimo įgijimas, kurso kartojimas, 2007–2009 
m. 

Rodiklis 2007 m. 2008 m. 2009 m. 

Įgijo pagrindinį 
išsilavinimą (proc.) 

95,00 95,00 96,69 

Įgijo vidurinį išsilavinimą 
(proc.) 

94,70 95,10 95,49 

Paliktų kartoti kursą 
skaičius, proc. 

78 (0,90 proc.) 67 (0,85 proc.) 37 (0,50 proc.) 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracijos Švietimo skyrius. 

Vienas svarbiausių ugdymo kokybę apibūdinančių rodiklių – valstybinių brandos 
egzaminų rezultatai. Iš išlaikytų 10 valstybinių egzaminų Telšių rajono mokiniai 5 valstybinius 
brandos egzaminus 2008 m. ir 2009 m. išlaik÷ geriau negu vidutiniškai šalyje (žr. 1.5.1.4 
lentelę). Geriausiai valstybinius brandos egzaminus laiko gimnazijų mokiniai. 

1.5.1.4. lentel÷. Išlaikytų valstybinių brandos egzaminų dalis (proc.) 2007–2009 m. m. 

2007 m. 2008 m. 2009 m. Dalykas 
Savivaldyb÷je Šalyje Savivaldyb÷je Šalyje Savivaldyb÷je Šalyje 

Lietuvių k. 74,8 83,4 82,6 87,1 92,7 93,5 
Matematika 79,6 82,3 90,4 89,4 92,2 90,2 
Istorija 88,5 89,7 92,6 93,6 95,7 93,9 
Anglų k. 84,1 90,7 82,7 91,5 93,4 93,0 
Vokiečių k. 89,7 94,4 98,3 96,7 100 97,3 
Rusų k. 50 95,5 71,4 95,8 100 98,6 
Biologija 93,4 92,6 100 94,5 82,4 93,0 
Fizika 88,2 96,2 97,6 94,7 93,1 97,4 
Chemija 94,4 98,6 96,7 97,1 97,1 98,3 
Informacin÷s 
technologijos 

77,8 88,8 92,9 85,3 66,7 90,0 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracijos Švietimo skyrius. 

Svarbus švietimo vaidmuo – pad÷ti jaunam žmogui išsirinkti tinkamą profesiją. Rajono 
bendrojo lavinimo mokyklose didelis d÷mesys skiriamas mokinių profesiniam informavimui ir 
konsultavimui. 2007 metais mokyklose įsteigta 11 profesinio informavimo taškų (PIT). 
Mokymosi tęstinumo analiz÷s rodo, kad didžioji dalis dešimtokų tęsia mokymąsi 11 klas÷je 
(2007 m. – 77 proc., 2008 m. – 79 proc., 2009 m. – 78,7 proc.), kiti renkasi profesines mokyklas 
(2007 m. – 16 proc., 2008 m. – 16 proc., 2009 m. – 18 proc.). Mokymąsi 11 klas÷je dažniau 
renkasi gimnazijų ir vidurinių mokyklų dešimtokai. Didžiausia dalis abiturientų renkasi 
aukštąsias mokyklas: 2007 m. – 42 proc., 2008 m. – 53 proc., 2009 m. – 45,3 proc. įstojo į 
aukštąsias universitetines mokyklas, 2007 m. – 31 proc., 2008 m. – 25 proc., 2009 m. – 29 proc. 
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– į kolegijas, ir 2007 m. – 4 proc., 2008 m. – 3 proc., 2009 m. – 4 proc. abiturientų tęs÷ mokslą 
profesin÷se mokyklose. Daugiausia abiturientų į aukštąsias universitetines mokyklas įstojo iš 
rajono gimnazijų (Žemait÷s, Viešosios įstaigos Vincento Borisevičiaus ir Varnių Motiejaus 
Valančiaus) bei ,,Džiugo“ vidurin÷s mokyklos.  

VšĮ Telšių regioniniame profesinio mokymo centre kasmet mokosi apie 500 mokinių, iš 
jų apie 78 proc. – iš Telšių rajono. Šioje mokykloje įgyjama ne tik profesin÷ kvalifikacija, bet ir 
pagrindinis arba vidurinis išsilavinimas. Stojantieji daugiausia renkasi kompiuterio ir 
organizacin÷s technikos operatoriaus, padav÷jo-barmeno, automobilių mechaniko, apdailininko 
(statybininko) specialybes. Baigusieji įsidarbina arba tęsia mokslą kitose švietimo įstaigose: 
2008 m. įsidarbino 53,4 proc. mokinių, 2009 m. – 47,4 proc., 2010 m. – 33 proc., 2008 m. 
mokslą tęs÷ 14,3 proc. mokinių, 2009 m. – 20,3 proc., 2010 m. – 10 proc. 

Kaip anksčiau min÷ta, profesiją įsigyti abiturientai gali 4 aukštosiose mokyklose: Telšių 
Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje, Vilniaus dail÷s akademijos Telšių dail÷s 
fakultete, Žemaitijos kolegijos Telšių menų ir pedagogikos fakultete, Viešosios įstaigos 
Socialinių mokslų kolegijos Telšių filiale. 

Švietimo sistemos geb÷jimą pad÷ti vaikams ir jaunuoliams pasirengti ateityje gyventi 
prisitaikant prie sparčios socialin÷s, ekonomin÷s ir kultūrin÷s kaitos lemia mokytojų paj÷gumas 
suvokti visuomen÷s poreikius ir su išsilavinimu siejamus lūkesčius. Tod÷l viena svarbiausių 
švietimo kokyb÷s sąlygų yra mokytojų dalykin÷ ir profesin÷ kompetencija. Pasteb÷tina teigiama 
tendencija, kad į mokyklas ateina dirbti tinkamos kvalifikacijos specialistai (arba atitinkamas 
išsilavinimas įgyjamas derinant darbą ir studijas), kas iš esm÷s gerina švietimo paslaugų kokybę 
(žr. 1.5.1.5 lentelę). 

1.5.1.5. lentel÷. Mokytoj ų išsilavinimas 2007–2010 m.  

Rodiklis 2007–2008 m. m. 2008–2009 m. m. 2009–2010 m. m. 
Mokytojų skaičius 829 808 755 
Su aukštuoju 
išsilavinimu 
(pedagoginiu) 
skaičius, procentas 

759 (716),  
91,6 (86,4)  

747 (718),  
92,5 (88,9)  

713 (691),  
94,4 (91,5)  

Su aukštesniuoju 
išsilavinimu 
(pedagoginiu) 
skaičius, procentas 

45 (32),  
5,4 (3,9)  

40 (28), 
 4,9 (3,5)  

30 (22), 
 4,0 (2,9)  

Su viduriniu 
išsilavinimu skaičius, 
procentas 

24, 
 2,9  

21, 
2,6  

12,  
1,6  

Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracijos Švietimo skyrius. 

Per pastaruosius trejus metus itin sumaž÷jo mokytojų, turinčių vidurinį išsilavinimą, 
kurie buvo priimti į mokyklas dirbti d÷l specialistų trūkumo. Šie mokytojai, derindami darbą su 
studijomis, įgijo reikiamą išsilavinimą arba baigia studijas universitetuose. 

2007–2008 m. bendrojo lavinimo mokyklose pagrindin÷se pareigose dirbo 829 
mokytojai, iš jų 646 (77,9 proc.) tur÷jo d÷stomo dalyko (ugdymo srities) kvalifikaciją, 2008–
2009 m. – 808 mokytojai, iš jų 633 (78,3 proc.) – specialistai, 2009–2010 m. – 755, iš jų 612 
(81,1 proc.) – specialistų. Didžiausia dalis nespecialistų d÷sto anglų kalbos, etikos, informacinių 
technologijų, geografijos dalykus. Mokytojų specialistų dalis už savivaldyb÷s vidurkį yra 
mažesn÷ pagrindin÷se mokyklose: Buož÷nų, Upynos, Viekšnalių, jaunimo. To priežastis – 
pastaruoju metu populiar÷jantis mokytojų darbo apimčių kompensavimas kitais dalykais, kai 
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maž÷ja dalyko valandų krūviai d÷l maž÷jančio mokinių skaičiaus. Per daug rajone šiuo metu yra 
pradinių klasių mokytojų. Mokytojai skatinami persikvalifikuoti. 2009 m. parengta ir 
finansuojama Telšių rajono savivaldyb÷s mokyklų mokytojų įdarbinimo ir perkvalifikavimo 
programa, kuri bus vykdoma iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. Šiuo metu persikvalifikuoja 16 
mokytojų. 

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimu rūpinasi Telšių švietimo centras, kurio veiklos 
apima: informacin÷s, konsultacin÷s, kvalifikacijos tobulinimo pagalbos teikimą; kvalifikacijos 
tobulinimo programų ir projektų rengimą; kvalifikacijos tobulinimo renginių (seminarų, kursų, 
paskaitų ir t. t.) organizavimą; kvalifikacijos tobulinimo ir kitų švietimo paslaugų poreikių, 
paklausos ir pasiūlos bei poveikio tyrimą; gerosios pedagogin÷s vadybin÷s patirties sklaidą; 
pažangių iniciatyvų skatinimą ir diegimą, techninių ir metodinių priemonių, literatūros kaupimą 
bei galimybių jomis naudotis švietimo ir kitoms institucijoms sudarymą. Pagrindiniai centro 
klientai – Telšių rajono ugdymo įstaigų pedagogai ir kiti Telšių gyventojai. Taip pat centro 
organizuojamuose seminaruose dalyvauja Plung÷s, Mažeikių, Šilal÷s, Akmen÷s, Vilniaus, 
Gargždų, Skuodo, Taurag÷s, Kretingos, Klaip÷dos rajonų pedagogai. Pagal visuomen÷s poreikį 
Telšių švietimo centro patalpose vykdomos KTU Socialinių mokslų fakulteto Viešojo 
administravimo tęstin÷s magistrantūros studijos.  

Mokini ų vežimas. 2009 m. rajono mokyklas lank÷ 2 305 mokiniai, kurie nuo mokyklos 
gyvena toliau negu 3 km. Mokinių vežimo organizavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos 
įstatymai, Telšių rajono savivaldyb÷s tarybos 2008 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T1-531 
patvirtintas Važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams, vaikų globos įstaigų gyventojams, 
mokytojams, gydytojams ir slaugytojams, socialiniams darbuotojams ir jų pad÷j÷jams, kultūros ir 
meno darbuotojams, dirbantiems kaimuose ir miesteliuose esančiose darboviet÷se, tvarkos 
aprašas. Rajono mokiniai nemokamai vežami mokyklų autobusais (turi 3 mokyklos), 
geltonaisiais autobusais (turi 10 mokyklų), mokiniai lengvatin÷mis sąlygomis pavežami 
autobusų parko maršrutiniais autobusais arba privačių įmonių transporto priemon÷mis. 
Nepavežamų vaikų skaičius 2009–2010 m. m. sumaž÷jo iki 8 (žr. 1.5.1.6 lentelę). Tačiau rajono 
mokyklų aprūpinimas transporto priemon÷mis yra nepakankamas. Problema – mokinių vežimas į 
respublikinius renginius, ekskursijas ir pan. 

1.5.1.6. lentel÷. Mokini ų vežimas į mokyklas 2007–2010 m. 

Transporto priemon÷ 2007–2008 2008–2009 2009–2010 
Maršrutiniu transportu 1 623 1 514 1 563 
Privačiu transportu 262 288 255 
Mokyklų transportu 68 89 33 
Geltonaisiais autobusais 268 294 408 
Kitais vežimo būdais 19 20 64 
Iš viso vežama 2 240 (25,73 proc.) 2 205 (26,66 proc.) 2 323 (30,49 proc.) 
Nepavežama 12 18 8 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracijos Švietimo skyrius. 

Nemaža dalis mokinių renkasi jiems labiau patinkančias mokyklas, tod÷l, pravažiuodami 
arčiau namų esančias mokyklas, iš kaimų vyksta į miesto vidurines mokyklas bei gimnazijas (žr. 
1.5.1.7. pav.).  
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1.5.1.7. pav. Mokinių, vežamų ne į artimiausią mokyklą, skaičius, 2006–2010 m. m. (proc.) 
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Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracijos Švietimo skyrius. 

Neformalusis (pasirenkamasis) švietimas. Telšių rajono savivaldyb÷je esantis 
pasirenkamojo vaikų švietimo mokyklų tinklas sudaro galimybes mokinių saviraiškai tik meno ir 
sporto srityse. 2009 metų sausio 1 d. rajone veik÷ 4 pasirenkamojo vaikų švietimo mokyklos: 
Telšių muzikos mokykla, Telšių dail÷s mokykla, Telšių rajono Luok÷s muzikos ir dail÷s 
mokykla bei Telšių sporto ir rekreacijos centras. Šiuo metu savivaldyb÷s prioritetas neformaliojo 
vaikų švietimo srityje – išpl÷sti menų programų pasiūlą ir sudaryti normalias darbo sąlygas 
Telšių muzikos mokyklai, nes ji dirba ankštose ir menkai darbui pritaikytose patalpose, 
dalindamasi jas su Telšių suaugusiųjų vidurine mokykla. 

Mokyklose sparčiai maž÷jant mokinių skaičiui, neformaliojo švietimo įstaigose mokinių 
skaičius maž÷ja nesmarkiai, vadinasi, poreikis nemaž÷ja (žr. 1.5.1.8 pav.). Neformaliojo ugdymo 
tyrimai rodo, kad savivaldyb÷je esantis neformaliojo vaikų švietimo tinklas negali visapusiškai 
patenkinti vaikų poreikių, ypač technologin÷s ir technin÷s krypties. 

1.5.1.8. pav. Pri÷mimas į neformaliojo ugdymo įstaigas 2007–2009 m. 

647

425

50

150

567

411

47

160

541

402

52

136

0

100

200

300

400

500

600

700

2007 2008 2009

Sporto mokykla

Muzikos mokykla

Dail÷s ir muzikos mokykla

Dail÷s mokykla

Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracijos Švietimo skyrius. 

Šių tipų mokyklos jau įrod÷, kad gali pad÷ti didinti švietimo prieinamumą ir kokybę. 
Šiuolaikin÷je informacijos pertekliaus ir greitų pasikeitimų visuomen÷je neformalusis švietimas 
užima ypatingą reikšmę, tod÷l kad sprendžia ypač aktualias mokinių laisvalaikio užimtumo, 
žalingų įpročių, nusikalstamumo, savižudybių, smurto prevencijos problemas, gali pad÷ti skatinti 
aktyvų pilietiškumą ir verslumą, mokymosi motyvaciją, pad÷ti spręsti jaunų žmonių integracijos 
į darbo rinką problemas. 

2007 m. neformaliojo švietimo įstaigas lank÷ 1 272 mokiniai, jose dirbo 86 mokytojai, 
2008 m. – 1 185 mokiniai ir 84 mokytojai, 2009 m. atitinkamai 1 131 ir 81. 
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Mokykl ų aprūpinimas. Mokyklų aprūpinimas mokymo priemon÷mis ir kita įranga 
Telšių rajone nepatenkinamas; šiuo metu labiausiai trūksta geografijos, biologijos, fizikos, 
chemijos bei kūno kultūros pamokoms skirtų mokymų priemonių. Nepakankamas aprūpinimas 
kompiuterine technika, kompiuteriai nepakankamai modernūs. Mokyklų kompiuterizavimas 
suteiktų galimybę panaudoti kompiuterines technologijas mokymui ir mokymuisi, siekti 
aukštesnių kompiuterinio raštingumo rodiklių. Ypač blogai aprūpintos kompiuterine technika 
ikimokyklinio ugdymo bei kitos neformaliojo švietimo įstaigos. 

Daugumai rajono mokyklų pastatų reikalingas remontas, būtina keisti inžinerines 
sistemas, netenkinami energijos taupymo ar higieninių sąlygų reikalavimai. Optimizuojant 
rajono mokyklų tinklą būtina sustiprinti gimnazijų aplinkos pritaikymą mokymui(si), pritaikyti 
tušt÷jančias mokyklų patalpas kitoms bendruomenių reikm÷ms. Mokykloms renovuoti šiuo metu 
naudojamos Valstyb÷s investicijų programos l÷šos. Siekiant Valstyb÷s švietimo strategijoje 
numatytų nuostatų įgyvendinimo, būtina pritraukti papildomų investicijų iš ES teikiamos 
paramos bei įvairių valstyb÷s teikiamų programų. 

Pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą nacionalinę Mokyklų tobulinimo 
programą plius (įgyvendinamą iš ES struktūrin÷s paramos), kurios tikslas – užtikrinti 
visuomen÷s poreikius atitinkančią bendrojo ugdymo kokybę diegiant naujoves ir stiprinant 
švietimo sistemą – 12 rajono mokyklų dalyvauja infrastruktūrin÷s pl÷tros projektuose: „Bendrojo 
lavinimo mokyklų modernizavimas“ (siekiama įrengti šiuolaikin÷mis technologijomis 
(stacionariomis ir mobiliomis) aprūpintas mokytojų darbo vietas, skirtas mokytojų savišvietai, 
pasiruošti pamokoms, keistis informacija ir patirtimi), „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų 
modernizavimas“ (siekiama kurti palankesnes sąlygas bendrojo lavinimo mokyklose 
organizuojamam ugdymui ir gerinti švietimo kokybę, panaudojant šiuolaikinių technologijų 
teikiamas galimybes), „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“ (siekiama 
aprūpinti mokyklas šiuolaikin÷mis mokymo priemon÷mis), „Jaunimo mokyklų aplinkos 
pritaikymas“ (siekiama modernizuoti jaunimo mokyklų darbuotojų, būtent ikiprofesinio mokymo 
mokytojų, psichologų, socialinių pedagogų, specialiųjų pedagogų ir kitų pagalbos specialistų, 
darbo vietas, planuojama atnaujinti turimą bazę, kad mokiniai tur÷tų įvairiapusiam 
neformaliajam švietimui, ikiprofesiniam mokymui skirtų mokymo priemonių). 

2007–2009 m. Europos Sąjungos bei savivaldyb÷s l÷šomis (1 595 400 Lt) įvykdyti 
rekonstravimo darbai 8 ikimokyklinio ugdymo įstaigose, 1 mokykloje-darželyje, Vaikų su negale 
centre. Pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programą rekonstruojamas Telšių 
rajono Nevar÷nų mokyklos pastatas, planuojama renovuoti 5 ikimokyklines įstaigas bei 1 
mokyklą-darželį. Valstyb÷s investicijų 2009–2011 metų programoje numatytos l÷šos Tryškių 
Lazdynų Pel÷dos vidurin÷s mokyklos pastato ir Ubišk÷s pagrindin÷s mokyklos sporto sal÷s 
rekonstravimui bei „Ateities“ vidurin÷s mokyklos pastato kapitaliniam remontui. 2010–2013 m. 
savivaldyb÷s veiklos programoje numatomi įvairūs remonto, rekonstrukcijos, modernizavimo 
darbai 25 proc. švietimo įstaigų. 

Analizuojant šios veiklos srities esamą būklę, tikslinga atlikti SSGG analizę (žr. 1.5.1.9 
lentelę): 

1.5.1.9. lentel÷. Švietimo sektoriaus SSGG analiz÷ 

STIPRYBöS SILPNYBöS 
• Nuosekliai optimizuojamas bendrojo lavinimo 

mokyklų tinklas (vaikui augant mokykla tolsta nuo 
jo namų; kiek įmanoma arčiausiai vaiko namų 
teikiamos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 
pradinio ugdymo paslaugos). 

• Parengta ir įgyvendinama mokytojų įdarbinimo 

• Nepakankama neformaliojo švietimo 
infrastruktūra. 

• Per platus vidurinio ugdymo mokyklų tinklas. 
• Nepakankama mokyklų materialin÷ baz÷ ir 

fizin÷ būkl÷. Kreditoriniai įsiskolinimai (šildymas, 



                                                          

 

Strateginio pl÷tros plano atnaujinimas 

Telšių rajono savivaldyb÷s strateginis pl÷tros planas 

ir persikvalifikavimo programa. 
• Mokyklų tipų įvairov÷: veikia jaunimo, 

suaugusiųjų mokyklos. 
• 94,4 proc. bendrojo lavinimo mokyklų 

mokytojų yra įgiję pedagoginį išsilavinimą, iš jų 
81,1 proc. turi d÷stomo dalyko (srities) 
kvalifikaciją. 

• Rajono švietimo įstaigos dalyvauja 
respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose. 

• Gimnazijų mokinių valstybinių brandos 
egzaminų rezultatai geresni už respublikos vidurkį. 

• Kasmet apie 30 rajono mokinių tampa 
respublikinių olimpiadų ir respublikinių bei 
tarptautinių konkursų laureatais. 

• Mokykloms talkina Pedagogin÷ psichologin÷ 
tarnyba, teikianti mokiniams pedagoginę ir 
psichologinę pagalbą, mokytojams ir t÷vams – 
konsultacijas. 

• Akredituotas Telšių švietimo centras sudaro 
sąlygas tobulinti kvalifikaciją įvairių sričių 
specialistams. 

elektra). 
• Vis dar netenkinamas ikimokyklinio ugdymo 

poreikis; trūksta įvairesnių ikimokyklinio ugdymo 
organizavimo formų (pus÷s darbo dienos, keleto 
valandų per dieną, visos savait÷s ir pan.). 

• Nepakankamas gimnazijų skaičius, 
netenkinamas poreikis mokytis gimnazijose. 

• Mokyklų viešoji aplinka nepritaikyta neįgaliųjų 
integracijai. 

• Rajone trūksta kvalifikuotų psichologų, 
motyvuotų dirbti švietimo įstaigose. 

GALIMYB öS GRöSMöS 
• ES struktūrinių fondų, Valstyb÷s investicijų 

programos, EEE ir Norvegijos finansinių 
mechanizmų ir kitų fondų l÷šų naudojimas sudaro 
galimybes renovuoti ikimokyklines įstaigas ir 
bendrojo lavinimo mokyklas, gerinti jų energetinį 
efektyvumą. 

• Dalyvaujant infrastruktūros pl÷tros Mokyklų 
tobulinimo programos plius projektuose 
mokykloms atsiranda galimyb÷ modernizuoti 
ugdymo procesą. 

• Maž÷jantis mokinių skaičius d÷l nepakankamo 
gimstamumo ir pakankamai didel÷s emigracijos. 

• Mokinių iš socialiai remtinų šeimų skaičiaus 
did÷jimas. 

• T÷vų migracija į užsienį, vaikų nepriežiūra bei 
psichologinių problemų did÷jimas. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis anksčiau pateikta medžiaga.  

 

 

1.5.2. KULTŪRA 

Šioje Plano dalyje analizuojamos pagrindin÷s kultūros srities tendencijos: kultūros 
centrų, bibliotekos ir jos padalinių, muziejų veikla Telšių rajono savivaldyb÷s teritorijoje. 
Kiekviena sudedamoji šios dalies potem÷ baigiama privalumų ir trūkumų analize SSGG matricos 
forma. 

 

1.5.2.1. KULTŪROS CENTRAI 

Telšių rajono savivaldyb÷je veikia 7 kultūros centrai: Telšių rajono savivaldyb÷s kultūros 
centras, Nevar÷nų, Ryšk÷nų, Tryškių, Luok÷s, Degaičių ir Varnių seniūnijų kultūros centrai bei 
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11 filialų: Buož÷nų, Viešv÷nų, Upynos, Kirklių, Kaunatavos, Žar÷nų, Ubišk÷s, Kuršų, 
Viekšnalių, Janapol÷s, Pavanden÷s.  

Kultūros centrai pagal savo veiklą yra daugiafunkciniai kultūros centrai, kurie savo 
veikla puosel÷ja etninę kultūrą, m÷g÷jų meną, kuria menines programas, pl÷toja šviet÷jišką 
(edukacinę), pramoginę veiklą, tenkina bendruomen÷s kultūrinius poreikius ir organizuoja 
profesionalaus meno sklaidą, išlaikomą iš rajono savivaldyb÷s biudžeto l÷šų.  

Pagrindin÷s Telšių rajono kultūros centrų veiklos kryptys yra šios: m÷g÷jų menin÷s 
kūrybos organizavimas, liaudies meno ugdymas, lietuviškų tradicijų tęstinumas, vaikų ir jaunimo 
laisvalaikio užimtumas, papildomas meninis lavinimas bei kultūros renginių organizavimas, 
etnin÷s kultūros išsaugojimas, profesionalaus meno sklaida, regiono ir vietos papročių 
skleidimas ir propagavimas, sociokultūrin÷s paslaugos, prevenciniai, edukaciniai, socialin÷s 
atskirties mažinimo projektai.  

Bendras meno kolektyvų skaičius rajone yra 84, kurių veikloje dalyvauja 951 rajono 
gyventojas. 2008 metais Telšių rajone meno kolektyvai sureng÷ 349 koncertus bei spektaklius, 
kuriuose apsilank÷ 11,6 tūkst. lankytojų. Taip pat buvo rengiamos parodos, diskotekos, 
edukaciniai projektai ir kiti renginiai, kuriuose apsilank÷ 20,8 tūkst. lankytojų. 

Telšių rajone veikia 65 m÷g÷jų meno kolektyvai su 728 dalyviais bei 19 studijų, būrelių, 
klubų kolektyvai su 223 dalyviais. Meno kolektyvų bei jų dalyvių skaičius Telšių rajone 2004–
2008 m. kito nesmarkiai (žr. 1.5.2.1.1 lentelę). 

1.5.2.1.1. lentel÷. M÷g÷jų meno kolektyvų ir j ų dalyvių skaičius Telšių rajone, 2004–2008 m. 

Rodiklis 2004 2005 2006 2007 2008 

M÷g÷jų meno kolektyvų skaičius 73 60 96 91 84 
Dalyvių meno kolektyvuose skaičius 908 755 1 130 1 120 951 

Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys. 

Telšių rajone organizuojama daug renginių: kiekvienais metais rengiama meno kolektyvų 
Dainų švent÷, kas antri metai organizuojamas tarptautinis vaikų folkloro festivalis „Aš pasiejau 
veina popa“, geriausių Lietuvos liaudiškos muzikos kapelų festivalis-varžytuv÷s „Riktingiaus÷ 
moz÷kontaa“, kaimiškų kapelų švent÷ „Jurgelio valsas“, tarpmiestinis sportinių šokių konkursas 
„Žemaitija“, A. Jasenausko sakralin÷s chorin÷s muzikos festivalis ir t. t. 

Gilias tradicijas turintis Telšių Žemait÷s teatras – vienas seniausių Lietuvoje, žinomas 
kaip daugiausia nominacijų pelnęs m÷g÷jų teatras, garsus už Lietuvos ribų. 2008 metais 
Žemait÷s dramos teatras suorganizavo daugiau nei 90 įvairaus pobūdžio renginių. Teatrą kasmet 
vidutiniškai aplanko apie 20 tūkst. žmonių.  

Nepaisant aktyvios kultūros centrų veiklos, 2005–2008 m. lankytojų skaičius 
organizuojamuose renginiuose nuolat maž÷ja (žr. 1.5.2.1.2 pav.). 
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1.5.2.1.2. Telšių rajono kultūros centrų organizuojamų renginių ir j ų dalyvių skaičius, 
2005–2008 m. 

 
Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys. 

Per pastaruosius metus lankytojų skaičius sumaž÷jo net tris kartus. Renginių skaičius, 
lyginant 2007 ir 2008 metus, sumaž÷jo 131 kartą. 

Iš savivaldyb÷s biudžeto skiriamų l÷šų paprastai pakanka tik etatams ir pastatams 
išlaikyti. Trūksta l÷šų materialinei bazei atnaujinti ir modernizuoti. Vertinant materialinę bazę, 
didžiausią rūpestį kelia pastatai - kai kurie jų netinka kultūros įstaigos veiklai, neremontuoti, 
kiaurais stogais, blogai šildomi, nesutvarkyti langai, sanitariniai mazgai ir pan. Normalios darbo 
sąlygos sudarytos Nevar÷nų, Buož÷nų kultūros darbuotojams. Kitiems pastatams, kaip kad 
Viekšnalių, Kirkli ų, Kaunatavos, Kuršų, Degaičių, Janapol÷s filialams, reikalingas kapitalinis 
remontas. Blogiausios sąlygos – Varnių, Ryšk÷nų kultūros centre bei Žar÷nų ir Viešv÷nų 
filialuose. Kaimo kultūros centrams trūksta įgarsinimo, apšvietimo aparatūros, koncertinių rūbų, 
instrumentų. Kai kurie kultūros centrai neturi savo patalpų: Luok÷s, Tryškių, Upynos, 
Pavanden÷s ir Ubišk÷s kultūros centrai glaudžiasi mokyklose arba bendruomen÷s patalpose.  

Nepakankama ir netinkama kultūros centrų materialin÷ baz÷ mažina organizuojamų 
renginių kokybę, prisideda prie nepakankamo gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimo. Kadangi 
Kultūros centrų modernizavimo 2007–2020 metų programa neapima miestelių ir kaimų kultūros 
centrų, kurių materialin÷ baz÷ yra ypač silpna, Telšių rajono savivaldyb÷s administracija rengia 
projektus, remiamus iš ES struktūrinių fondų l÷šų ir skirtus kaimo infrastruktūrai gerinti. Pagal 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Prielaidų spartesnei ūkin÷s veiklos 
diversifikacijai kaimo vietov÷se sudarymas“ yra numatyta sutvarkyti Luok÷s miestelio kultūros 
centrą ir Varnių kultūros centrą. Pagal „Kaimo atnaujinimo ir pl÷tros“ programą yra numatyta 
rekonstruoti Nevar÷nų miestelio kultūros centrą. 

D÷l Telšių rajono savivaldyb÷s kultūros centro vykdomos renovacijos įstaiga neturi 
stacionarių patalpų renginių organizavimui. D÷l šios priežasties iš dalies mažinamas šios įstaigos 
organizuojamų kultūrinių renginių prieinamumas, įvairov÷ (pvz., Telšių kultūros centro 
darbuotojai veiklą vykdo skirtingose kultūros erdv÷se - Žemait÷s dramos teatre, VĮ „Miškų 
ur÷dija“ ir kt.). 2008 metais Telšių kultūros centras sureng÷ 149 įvairaus pobūdžio renginius: 
įvyko profesionalių atlik÷jų koncertai, organizuoti regioniniai, respublikiniai ir tarptautiniai 
renginiai, organizuotos parodos, surengtos vakaron÷s vyresnio amžiaus žmon÷ms bei diskotekos 
jaunimui. 

1.5.2.1.3. lentel÷. Kultūros centrų finansinių išteklių analiz÷, 2005–2008 m. (tūkst. Lt) 

Eil. 
Nr. Rodiklis 2005 2006 2007 2008 

1. 
Steig÷jo skirtos l÷šos (su 
mokesčiais)  

1 381,4 1 628,8 1 680,1 2 122,9 
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Eil. 
Nr. Rodiklis 2005 2006 2007 2008 

1.1. Darbo užmokesčiui 1 020,1 967,1 1 092,3 1 695,7 
1.1.1 Kultūros ir meno darbuotojams 515,9 633,7 759,8 1 232,8 
1.1.2 Kitiems darbuotojams 504,2 333,4 332,5 462,9 
1.2. Veiklai 155,6 191,8 107,5 235,2 
1.3. Infrastruktūros išlaikymui 175,5 454,5 469,2 183,7 

1.4. 
Ilgalaikiam materialiniam turtui 
įsigyti 

30,2 15,4 11,1 8,3 

2. Pajamos už teikiamas paslaugas 83,7 90,1 91,1 76,9 

3. 
L÷šos, gautos projektams 
įgyvendinti 

67,6 195,2 105,2 155,9 

4. L÷šos iš privačių r÷m÷jų 13,5 1,5 26,3 21,7 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracijos Kultūros skyrius. 

Paanalizavus pra÷jusių ketverių metų l÷šas, matomas pajamų už teikiamas paslaugas 
maž÷jimas. Lyginant 2006 ir 2007 metus, pajamos sudar÷ beveik 91 tūkst. Lt, tačiau 2008 metais 
pajamos sumaž÷jo 15,4 proc. Infrastruktūros išlaikymui l÷šos 2008 metais sumaž÷jo net 61 proc. 
Toks finansavimo maž÷jimas kelia gr÷smę gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimui (ypač turint 
omenyje nepakankamos kokyb÷s kultūros įstaigų materialinę bazę). 

Kultūros įstaigų darbuotojų darbo užmokestis gerokai atsilieka nuo kitų sričių specialistų 
darbo užmokesčio. Vidutinis darbo užmokestis yra 780 Lt. Tai mažina jaunimo motyvaciją 
rinktis kultūros profilio profesijas, d÷l prastų darbo sąlygų ir menko atlyginimo į regionų 
kultūros įstaigas beveik neateina dirbti jauni specialistai. 

Siekiant kelti kultūrinio gyvenimo lygį rajone, būtina išlaikyti esamą kultūros centrų 
tinklą, atlikti rekonstrukcijos darbus, įrengiant modernias šildymo, įgarsinimo ir kt. sistemas, taip 
užtikrinant geras meno kolektyvų darbo ir veiklos sąlygas. Taip pat būtina atnaujinti kultūros 
centrų materialinę bazę (inventorių), darbo priemones ir baldus. 

Analizuojant šios veiklos srities esamą būklę, tikslinga atlikti SSGG analizę (apibendrinta 
kultūros įstaigų SSGG analiz÷ pateikiama 1.5.2.4 dalies pabaigoje). 

 

 

1.5.2.2. BIBLIOTEKOS 

Didelę reikšmę rajono bendruomen÷s kultūriniam gyvenimui turi bibliotekos, kurios 
kaimo vietov÷se dažnai tampa pagrindine įstaiga, vykdančia kultūros sklaidą. Bibliotekos 
organizuoja daug šviet÷jiškų renginių, susitikimų su garsiais žmon÷mis, čia diegiamos 
informacin÷s technologijos. 

Rajone funkcionuojančią centralizuotą bibliotekų sistemą sudaro Telšių rajono 
savivaldyb÷s Karolinos Praniauskait÷s viešoji biblioteka (toliau VB) bei 30 jos filialų, iš jų 3 
mieste bei 27 kaime. VB yra Telšių rajono savivaldyb÷s biudžetin÷ įstaiga, atliekanti kultūros, 
švietimo ir informacijos funkcijas, renkanti, tvarkanti ir sauganti spaudinius ir kitus dokumentus, 
sisteminanti ir platinanti juose užfiksuotas žinias, atsižvelgdama į savivaldyb÷s ekonominį ir 
kultūrinį vystymą. VB ir jos filialuose taip pat kaupiami ir saugomi kraštotyrinio pobūdžio ir kiti 
spaudiniai. VB įgyvendina programą „Visuomen÷s informacinis aprūpinimas“, kurios tikslas — 
informacin÷s visuomen÷s kūrimas ir gyventojų prieigos prie interneto stiprinimas.  
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Telšių rajone 60 proc. bibliotekų yra gyvenviečių centre, netoli nuo masinių žmonių 
susibūrimo vietų: mokyklų, seniūnijų ar parduotuvių. Tokia situacija atitinka gyventojų 
poreikius, tod÷l rajone n÷ra nestacionarių bibliotekų. 

Telšių rajono savivaldyb÷s bibliotekų fondas 2008 m. sudar÷ 312 tūkst. vnt., per 
pastaruosius trejus metus šis skaičius praktiškai nepakito. Rajono bibliotekų fondai sensta, d÷l 
l÷šų stokos nesp÷jama komplektuoti naujų dokumentų, ypač tai atsiliepia šakinei literatūrai, kuri 
sudaro apie 41 proc. viso fondo, viešojoje bibliotekoje - apie 51 proc. viso fondo. Grožin÷ 
literatūra didžiąją dalį (64 proc.) sudaro kaimo filialų fonduose (žr. 1.5.2.2.1 lentelę). 

1.5.2.2.1. lentel÷. Telšių rajono bibliotekų fondo struktūra, 2008 m. 

Grožin÷ literatūra Šakin÷ literatūra  Fondo dydis 
Vnt. skaičius Proc.  Vnt. skaičius Proc.  

Rajono 
bibliotekose 311 939 184 850 59 127 089 41 

Viešojoje 
bibliotekoje 

84 601 41 885 49 42 716 51 

Miesto 
bibliotekose 

52 435 30 875 59 21 560 41 

Kaimo 
bibliotekose 

174 903 112 090 64 62 813 36 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s Karolinos Praniauskait÷s viešoji biblioteka. 

Per 2008 metus rajono bibliotekose įsigyta 13,5 tūkst. dokumentų, tai didžiausias skaičius 
per 2006–2008 m., tačiau fondo atnaujinimas vyksta nepakankamai sparčiai (atsižvelgiant į 
fondo sen÷jimą ir pan.), žr. 1.5.2.2.2 pav. 

1.5.2.2.2. pav. Naujos literatūros įsigijimas Telšių rajono bibliotekose, 2005–2008 m. 

 
Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s Karolinos Praniauskait÷s viešoji biblioteka. 

Naujų dokumentų trūkumas – pati opiausia problema: trūksta tiek grožin÷s, tiek 
mokslin÷s literatūros, knygų kainos kasmet did÷ja. Jeigu pastaraisiais metais naujos literatūros 
stygių dar šiek tiek kompensavo periodiniai leidiniai, tai dabartin÷je situacijoje jie nebetenkina 
išaugusių vartotojų poreikių. VB skyriams, miesto ir didiesiems kaimo filialams pagal galimybes 
stengiamasi sukomplektuoti vertingesnę, išliekamąją vertę turinčią literatūrą, tod÷l labai 
nukenčia mažesnieji kaimo filialai. Gausiai rinkos siūlomi informaciniai leidiniai kaimo 
bibliotekų nepasiekia. Trūksta mokomosios literatūros, universiteto leidyklų leidinių, 
elektroninių, garso, vaizdo ir kitų dokumentų. Paramos būdu gautos knygos daugiausia būna 
nepaklausios, praradusios aktualumą, tod÷l neatitinka skaitytojų poreikių. 



                                                          

 

Strateginio pl÷tros plano atnaujinimas 

Telšių rajono savivaldyb÷s strateginis pl÷tros planas 

2008 metais skaitytojų skaičius siek÷ 10,9 tūkst., per metus jiems išduota apie 299 tūkst. 
leidinių arba 15 tūkst. daugiau nei ankstesniais metais. Tam iš dalies tur÷jo įtakos skaitymo 
skatinimui rengti projektai. Viešosios bibliotekos vartotojai vis negrįžta prie to skaičiaus, kuris 
buvo iki VB renovacijos pradžios (žr. 1.5.2.2.3 lentelę). Skaitytojų skaičiaus sumaž÷jimą iš 
dalies lemia VB renovacijos ir bibliotekos perk÷limas į kitas patalpas.  

1.5.2.2.3. lentel÷. Telšių rajono bibliotekos veiklos duomenys, 2004–2008 m. 

Veiklos rodiklis 2004 2005 2006 2007 2008 
Bibliotekų skaičius 32 31 31 31 31 
Knygų skaičius, tūkst. 311 312 308 311 312 
Skaitytojų skaičius, tūkst. 11,5 11,2 11,3 11,1 10,9 
Išduota knygų ir žurnalų, tūkst. 307 286 309 284 299 
Vienam skaitytojui tenka vidutiniškai 
knygų ir žurnalų Telšių r. sav. 

26 28 27 28 29 

Vartotojų skaičius 1000 gyventojų 
Telšių r. sav. 

203 199 203 201 199 

Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys. 

Tiek didelio miesto biblioteka, tiek kaimo filialas bus naudingas tiek, kiek sugeb÷s teikti 
paslaugų, o jų vert÷ priklauso nuo trijų dalykų: bibliotekininko, knygų rinkinio ir patalpų. D÷l 
l÷šų stokos nepakankamai atnaujinamas ir įvairinamas bibliotekų fondas, d÷l patalpų būkl÷s ir 
šiuolaikin÷s įrangos trūkumo ribojamas kai kurių paslaugų teikimas. D÷l šių priežasčių n÷ra 
galimyb÷s patenkinti visus bibliotekos vartotojų poreikius. 

Telšių rajono bibliotekose lankosi įvairaus amžiaus ir socialin÷s pad÷ties žmon÷s. Suaugę 
skaitytojai sudaro apie 67 proc. visų vartotojų. Kaimo filialuose tarp 61 proc. suaugusiųjų 
skaitytojų gausiausios grup÷s yra bedarbių, pensininkų, namų šeimininkių, tarnautojų (pedagogų, 
seniūnijos, medicinos darbuotojų), retai kaimo bibliotekose lankosi ūkininkai. 

Nemažą skaitytojų dalį VB sudaro jaunimas – 41 proc. (palyginimui, 2006 metais 
jaunimas sudar÷ 42 proc.) visų VB skaitytojų. Tuo tarpu jaunimas kartu su vaikais sudaro net 61 
proc. visų VB naudotojų. Vyresnio amžiaus skaitytojai (56–70 metų) Telšių viešojoje 
bibliotekoje sudaro 7 proc. visų skaitytojų. 

Apsilankymų skaičius rajono bibliotekose 2007 m. buvo sumaž÷jęs net iki 5 201. Tam 
tur÷jo įtakos išsik÷limas iš bibliotekos patalpų, VB buvo kurį laiką uždaryta. Per 2008 metus 
vartotojai adaptavosi prie naujų sąlygų ir pastaraisiais metais apsilankymų skaičius rajono 
bibliotekose padid÷jo (žr. 1.5.2.2.4 pav.).  

1.5.2.2.4. pav. Apsilankymų skaičius Telšių rajono bibliotekose, 2004–2008 m. 

 
Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s Karolinos Praniauskait÷s viešoji biblioteka. 
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Iš viso savivaldyb÷s VB suorganizuoti 742 renginiai (įskaitant 404 parodas), šiuose 
renginiuose dalyvavo apie 10 tūkst. lankytojų, tai sudaro apie 7 proc. visų rajono bibliotekų 
lankytojų skaičiaus. VB ir jos filialų renginiai ne tik suteikia rajono skaitytojams galimybę gauti 
naujos informacijos, bet ir sukuria palankias sąlygas bendrauti. Renginiuose skaitytojai gali 
susipažinti, laisvai keistis nuomon÷mis, diskutuoti, išreikšti savo kūrybines ir intelektualines 
galias. 

Rajono bibliotekų įvairūs projektai skatina partnerystę, kūrybiškumą, bibliotekinio darbo 
įvairovę ir sklaidą. 2008 metais iš įvairių kultūros ministerijos, apskrities, savivaldyb÷s 
programų bei fondų įvairiausiems bibliotekų projektams įgyvendinti buvo skirta 92,3 tūkst. Lt. 

Analizuojant šios veiklos srities esamą būklę, tikslinga atlikti SSGG analizę (apibendrinta 
kultūros įstaigų SSGG analiz÷ pateikiama 1.5.2.4 dalies pabaigoje). 

 

 

1.5.2.3. MUZIEJAI 

Telšių rajone veikia 4 muziejai: Žemaičių muziejus „Alka“, Žemaičių vyskupyst÷s 
muziejus (Varniuose), Viekšnalių kraštotyros muziejus, Gaul÷nų visuomeninis kraštotyrininko J. 
Andriusevičiaus muziejus. 

Seniausias ir turtingiausias yra Žemaičių muziejus „Alka“. Jį sudaro: centrinis pastatas 
(Muziejaus g. 31, Telšiai). Jame įrengtos gamtos, archeologijos, istorijos, etninio paveldo, 
senosios dail÷s ekspozicijos, medalio kūr÷jų stovyklų ekspozicijos. Atskira muziejaus dalis – 
Žemaitijos kaimo ekspozicija po atviru dangumi, pristatanti XIX a. pabaigos–XX a. pradžios tris 
sodybas, v÷jinį malūną, kalvę.  

Telšių parko teritorijoje (Malūno g. 5, Telšiai) 1967 m. įkurtas „Alkos“ muziejaus skyrius 
– Žemaitijos kaimo muziejaus ekspozicija, kuri veikia nuo 1982 m. Tai viena iš trijų pagrindinių 
kaimo buities muziejų (Telšių, Rumšiškių ir Rokiškio) ekspozicijų Lietuvoje. Svarbiausias šios 
ekspozicijos uždavinys – atvaizduoti liaudies buitį natūralioje aplinkoje, išsaugoti autentiškus 
liaudies architektūros paminklus kaip mokslo šaltinį ir etninį paveldą. Žemaitijos kaimo 
ekspozicijos 8,5 ha plote yra 16 autentiškų XIX a. pabaigos–XX a. pradžios pastatų, kurie 
suskirstyti į tris sodybas ir visuomeninį sektorių. Visuomeniniame sektoriuje yra angliško tipo 
v÷jinis malūnas su sukin÷jama prieš v÷ją kepure ir kalv÷. Žemaitijos kaimo ekspozicijoje 
auginami žemaitukų veisl÷s arkliai. 

Žemaičių muziejus „Alka“ buvo įkurtas 1932 metais senov÷s m÷g÷jų draugijos „Alka“. 
Dabartinis muziejaus steig÷jas yra Telšių rajono savivaldyb÷s taryba. 1996 m. balandžio 1 d. 
Telšių rajono savivaldyb÷s tarybai reorganizavus Kultūros skyrių, muziejus tapo savarankiška 
kultūros institucija, t. y. muziejui buvo suteiktos juridinio asmens teis÷s. Žemaičių muziejus 
„Alka“ - seniausiais bei turtingiausias eksponatais muziejus Lietuvoje. Muziejaus funkcija – 
rinkti, saugoti ir tyrin÷ti muziejines vertybes, tirti krašto praeitį, dalyvauti šviet÷jiškoje veikloje. 

Žemaičių muziejuje „Alka“ vedamos ekskursijos, edukaciniai renginiai. Organizuojamos 
parodos iš muziejaus fondų ir kitų muziejų, jų pristatymai, konferencijos, koncertai. Rengiamos 
menininkų parodos. Muziejus kartu su VDA Telšių dail÷s fakultetu organizuoja Lietuvos 
medalio kūr÷jų stovyklas. 

„Alkos“ muziejininkai teikia metodinę ir praktinę pagalbą Gaul÷nų visuomeniniam 
kraštotyrininko J. Andriusevičiaus muziejui ir tvarko ekspoziciją apie Žemaičių kankinius, 
įrengtą Rainių koplyčioje. Džiugin÷nų dvaro gyvenamojo namo dviejuose kambar÷liuose ir 
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koridoriuje įrengta ekspozicija apie 7 Žemaitijos dvarus, paskutinįjį dvaro savininką – 
profesionalų dailininką ir liaudies meno tyrin÷toją J. Perkovskį bei rašytoją Žemaitę. 

Viekšnalių kraštotyros muziejus įsteigtas 1998 metais kaimo bibliotekininkių Z. 
Stasiulien÷s ir Z. Norbutien÷s iniciatyva. Iš aplinkinių kaimų surinkta virš 1 000 kaimo buities 
eksponatų, kurie rodomi 4 kambariuose. Šis muziejus neturi juridinio statuso. Jis n÷ra remiamas 
valstyb÷s, n÷ra vykdoma aktyvi reklama, tod÷l apie jį mažai kas žino.  

Žemaičių vyskupyst÷s muziejus Varniuose įsikūręs buvusios Žemaičių seminarijos 
v÷lyvojo baroko rūmuose, pastatytuose apie 1770 metus. Carin÷s Rusijos administracijai XIX a. 
uždarius Vilniaus universitetą, Varnių kunigų seminarija ir Vilniaus Medicinos fakultetas liko 
vienintel÷s aukštosios mokyklos Lietuvoje. 1997 m. LR Kultūros ministerija ir Telšių Vyskupija 
pasiraš÷ sutartį d÷l Žemaičių vyskupyst÷s muziejaus steigimo Varniuose.  

Nors pasteb÷tina, kad per metus Telšių rajono muziejai pritraukia pakankami didelį 
lankytojų skaičių (žr. 1.5.2.3.1 pav.), tačiau didžiausią lankytojų skaičių sudaro moksleiviai, 
kuriuos atveda mokytojai. 1.5.2.3.1 lentel÷je ir1.5.2.3.2 paveiksle atspindima informacija be 
Žemaičių vyskupyst÷s muziejaus, kadangi jo statistika n÷ra kaupiama ar apdorojama Statistikos 
departamente. 

1.5.2.3.1. pav. Telšių rajono muziejų lankytojų srautas, 2004–2008 m. 

 
Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys. 

2008 metais muziejaus fondai papildyti 1,7 tūkst. naujų eksponatų (žr. 1.5.2.3.2 pav.). 

1.5.2.3.2. pav. Telšių rajono muziejų eksponatų skaičius, 2004–2008 m. 
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Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracijos Kultūros skyriaus, muziejų duomenys. 

Telšių rajono muziejams per 2008 metus buvo gauta 1 104,2 tūkst. Lt, iš kurių 940,9 
tūkst. Lt sudar÷ biudžeto l÷šos, 113,1 tūkst. Lt – muziejaus inicijuotų programų vykdymui skirtos 
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l÷šos, 50,2 tūkst. Lt – pajamos už teikiamas paslaugas, nuomą, aukos ir pan. (žr. 1.5.2.3.3 
lentelę). 

1.5.2.3.3. lentel÷. Telšių rajono muziejų finansiniai veiklos rodikliai, 2004–2008 m. 

Rodiklis 2004 2005 2006 2007 2008 

Biudžetin÷s l÷šos 730,4 594,7 703,0 733,0 940,9 
Muziejaus inicijuotų programų vykdymui skirtos l÷šos 21,3 34,2 70,8 41,9 113,1 
L÷šos už teikiamas paslaugas 11,3 13,6 30,5 35,0 44,8 
Nebiudžetin÷s iš fondų ir programų gautos l÷šos - - 4,5 88,7 3,9 
L÷šos už patalpų nuomą 0,1 - 2,0 - 1,1 
Fizinių ir juridinių asmenų aukos - 1,5 - - 0,4 
Iš viso, tūkst. Lt 763,1 644,0 810,8 898,6 1104,2 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracijos Kultūros skyriaus, muziejų duomenys. 

Muziejinei veiklai vystyti iš valstyb÷s ir savivaldyb÷s biudžetų skiriamų l÷šų kasmet 
daug÷ja, tačiau nepakanka, kad šių įstaigų funkcionavimas būtų kokybiškas ir užtikrintų 
efektyvią kilnojamųjų vertybių apsaugą. D÷l l÷šų stygiaus sunku užtikrinti vertybių apsaugą, 
remontuoti muziejaus patalpas ir atnaujinti ekspozicijas, atlikti prevencinius vertybių 
restauravimo ir konservavimo darbus, įsigyti vertingų eksponatų. 

Muziejų ir jų filialų (padalinių) patalpų būkl÷ n÷ra avarin÷, tačiau labai trūksta 
ekspozicijų ir saugyklų įrangos, taip pat bloga muziejinių rinkinių ir fondų būkl÷.  

Šiuo metu muziejaus fonduose saugoma 79,7 tūkst. eksponatų, iš kurių 13,2 tūkst. 
eksponatų reik÷tų restauruoti, 16,7 tūkst. – konservuoti. D÷l silpnos muziejuose esančių 
eksponatų restauravimo dirbtuvių materialin÷s baz÷s ir nepakankamo restauratorių skaičiaus per 
2008 metus buvo restauruoti tik 27 ir konservuoti 9 eksponatai. Būtina stiprinti muziejų 
eksponatų restauravimo dirbtuvių materialinę bazę, steigti naujas dirbtuves, parengti specialistų, 
galinčių atlikti pirminius eksponatų restauravimo ir konservavimo darbus muziejuose. 

Telšių rajono savivaldyb÷s administracija rengia projektus, remiamus iš ES struktūrinių 
fondų l÷šų ir skirtus viešosios turizmo infrastruktūros ir turizmo pl÷trai gerinti. Pagal Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų pl÷tra 
regionuose“ yra numatyta restauruoti Žemaitijos kaimo muziejų. 

Analizuojant šios veiklos srities esamą būklę, tikslinga atlikti SSGG analizę (apibendrinta 
kultūros įstaigų SSGG analiz÷ pateikiama 1.5.2.4 dalies pabaigoje). 

 

 

1.5.2.4. KULTŪROS PAVELDAS 

Telšių rajono nekilnojamasis kultūros paveldas pasižymi objektų gausa, savitumu ir 
įvairove. Daugeliui jų būdinga glaudi sąveika su vaizdingu gamtiniu kraštovaizdžiu, ryški 
istorin÷, architektūrin÷, kraštovaizdin÷ vert÷.  

Telšių rajono archeologijos paveldas yra labai gausus, išsiskiriantis ryškia istorine ir 
kraštovaizdine verte. Didel÷ tipologin÷ jo objektų įvairov÷ – piliakalniai, senov÷s gyvenviet÷s ir 
radimviet÷s, kapinynai, senkapiai, pilkapiai, senojo miesto vieta. Biržulio ežero pakrančių 
archeologin÷s vietos laikomos vienomis vertingiausių Lietuvoje. Daktariškių, Janapol÷s ir 
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Karkliškių senov÷s gyvenviet÷s sudaro didžiausią ankstyvųjų archeologinių vietų kompleksą 
Žemaitijoje. 

Žymi dalis archeologijos objektų pasižymi kompleksiškumu. Kompleksus su senov÷s 
gyvenviet÷mis sudaro 8 piliakalniai, Janapol÷s, Kalniškių I ir III bei Karkliškių V senov÷s 
gyvenviet÷s, kartu yra ir laidojimo vietos. 

Išskirtinis vaidmuo rajono kraštovaizdyje tenka piliakalniams. Toli matoma pagrindin÷ 
vizualin÷ dominant÷ – Šatrijos kalnas, kurio statūs šlaitai siekia 25 m aukščio. Antrasis pagal 
aukštį rajone yra Girgždūt÷s piliakalnis. Didel÷je teritorijoje dominuoja ir Paplienijos piliakalnis, 
kurio šlaitai taip pat siekia 25 m. Svarbi kraštovaizdžio dominant÷ yra ir Didieji Burbiškiai 
(Moteraitis). Aukščiu ir formos raiška iš kitų rajono piliakalnių taip pat išsiskiria Šaukštelis 
(Sprūd÷), kurį juosiančių trigubų pylimų aukštis siekia 4 m.  

Tačiau didel÷ dalis piliakalnių teb÷ra tik patenkinamos būkl÷s – Šatrija yra apardyta 
lankytojų sukeltos erozijos; nuplauta beveik du trečdaliai Biržuv÷nų piliakalnio, kurio likusi 
dalis dirvonuoja; Buož÷nų piliakalnis apardytas pastatytos sodybos, įvažiavimo į ją, duobių; 
Pagirgždūčio pylimas apnaikintas bulviarūsių; Didžiųjų Burbiškių piliakalnio viršuje pastatytas 
trianguliacijos bokštas ir kryžius, o vakarinis šlaitas nuplautas; trianguliacijos bokšto statyba 
apard÷ ir Šaukštelio piliakalnio pylimą; Skurvydišk÷s piliakalnis apnaikintas XVIII–XIX a. 
kapinių; arimų apardyti Biržuv÷nų, Didžiųjų Burbiškių, Getaut÷s, Girgždut÷s, Kaln÷nų, Lauko 
Sodos, Miksodžio, Pagirgždūčio, S÷bų, Skurvydišk÷s piliakalniai; lapuočiais teb÷ra apaugę 
Džiugin÷nų, Getaut÷s, Miksodžio, iš dalies – Biržuv÷nų, Didžiųjų Burbiškių, Girgždut÷s, 
Pagirgždūčio, S÷bų, Skurvydišk÷s, Vembūtų piliakalniai. 

Telšių rajone yra du kultūros vertyb÷s statusą turintys urbanistikos paveldo objektai – 
Telšių senamiestis ir Tryškių miestelio istorinis centras. Jie išsiskiria istorine, architektūrine ir 
kraštovaizdine verte, tačiau rajone yra ir kitų istorine urbanistine verte pasižyminčių senųjų 
gyvenviečių – Luok÷, Žar÷nai, Viešv÷nai, Janapol÷, Lauko Soda. 

Varnių, Luok÷s urbanistikos kultūros vertybių apsaugai įkurti urbanistikos draustiniai, 
esantys Varnių regioniniame parke. 

Vienas reikšmingiausių rajono architektūros paveldo objektų yra Biržuv÷nų dvaro 
sodyba. Didel÷ jos istorin÷ reikšm÷ (dvaras buvęs karališkuoju), vertinga išlikusi savita planin÷ 
struktūra (reprezentacin÷, ūkin÷, gamybin÷ ir kumetynų zonos), erdv÷s sandaros ypatumai. Iš 
išlikusių Biržuv÷nų dvaro pastatų vertingiausi yra XVIII a. vidurio reprezentacin÷s dalies 
mediniai bei XIX a. pabaigos–XX a. pradžios mūriniai ir mediniai pastatai: baroko laikotarpio 
mediniai rūmai, oficina, vežimin÷, arklid÷, malūnas, tvartas, daržin÷s su užvažiuojamaisiais 
tiltais, į Kultūros vertybių registrą įrašytos 5 dvaro sodybos ir 2 dvaro sodybų fragmentai. Nors 
senoji jų erdv÷s sandara yra pakitusi, tačiau išlikę atskiri vertingi statiniai bei parkų fragmentai. 
Dauguma jų nyksta arba praranda autentiškumą.  

Nepakankamai tvarkomas augalų rūšių turtingumu išsiskiriantis Degaičių dvaro sodybos 
parkas. 

Didžiąją į Kultūros vertybių registrą įrašytų rajono statinių dalį sudaro XIX a. antrosios 
pus÷s–XX a. pradžios pastatai, esantys Telšių senamiestyje. Jie iki šiol didele dalimi formuoja 
buvusias pagrindines miesto gatves. Dauguma šių pastatų yra eklektin÷s architektūros („plytų 
stiliaus“) gyvenamieji pastatai, dalis jų – prekybin÷s ir visuomenin÷s paskirties. Istorine verte 
pasižymi „Alkos“ draugijos pastatas (XX a. pr.), Kūlio daubos vandens malūnas su išlikusia 
senąja įranga išsiskiria technologine verte. 

Kultūros vertyb÷s statusą turi viena etnografin÷ sodyba, esanti Sakalų II-ajame kaime. 
Rajone yra daugiau senojo žemaičių vienkieminio kaimo sodybų, pasižyminčių tradiciniais 
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erdv÷s sandaros ir pastatų architektūros ypatumais, autentiškumu, tačiau neįtrauktų į Kultūros 
vertybių registrą ir nykstančių. 

Svarbiausiems kultūros vertybių kompleksams ir jų aplinkai išsaugoti įkurtas Varnių 
regioninis parkas ir draustiniai. Vienos pagrindinių skatinamų veiklų – pažeistų kraštovaizdžio 
kompleksų bei objektų atkūrimas, kultūros paveldo objektų tyrimas, etnokultūros, tradicin÷s 
kaimo gyvensenos puosel÷jimas, gamtos ir kultūros paveldo objektų apsaugos propagavimas. 10 
piliakalnių yra Varnių regioninio parko teritorijoje, esančioje Telšių rajone: Baltakiškių, 
Girgždūt÷s, Moteraičio (Burbiškių), Pilal÷s, Sprūd÷s, Eidžiotų, Sebų, Šatrijos, Širm÷s, Vembūtų. 
Archeologijos vertybių apsaugai Varnių regioniniame parke įkurtas Pabiržulio archeologinis 
draustinis. Šatrijos kalno apylink÷se siekiama išsaugoti ir eksponuoti vieną unikaliausių bei 
raiškiausių Lietuvoje moreninių masyvų kraštovaizdį su ypatingos vert÷s archeologiniu 
kompleksu - kraštovaizdžio draustiniu. Efektyvesnei vertybių šiame parke apsaugai trūksta 
informacinių ženklų, privažiavimų prie saugomų kultūros paveldo objektų. 

Iki šiol nepakanka l÷šų restauruoti ir tinkamai prižiūr÷ti daugelį į Nekilnojamųjų kultūros 
vertybių registrą įrašytų objektų. Nepriklausomyb÷s laikotarpyje siekiama tvarkyti svarbiausias 
archeologijos, architektūros paveldo vertybes, tačiau tebenyksta daugelis kultūros vertyb÷s 
statuso neturinčių etnoarchitektūros paveldo objektų, kiti senieji kultūrinio kraštovaizdžio 
elementai. Sistemiškiau yra tvarkomas kultūros paveldas, esantis saugomose rajono teritorijose, 
tačiau jose esantys objektai sudaro nedidelę dalį visų saugotinų kultūros paveldo objektų. 
Neigiamą įtaką kaimo istorinio kraštovaizdžio išsaugojimui ir atgaivinimui daro ne tik l÷šų 
trūkumas, bet ir nepakankama valstyb÷s parama paveldosaugai, maž÷jantis kaimo gyventojų 
skaičius, tradicin÷s gyvensenos nykimas. Tačiau rajone teb÷ra išlikę tradicinių žemaitiškų 
sodybų, išsaugojusių ansambliškumą ir archajišką pavienių pastatų architektūrą. 

Analizuojant šios veiklos srities esamą būklę, tikslinga atlikti SSGG analizę (žr. 1.5.2.4.1 
lentelę): 

1.5.2.4.1. lentel÷. Rajono kultūros paveldo SSGG analiz÷ 

STIPRYBöS SILPNYBöS 
• Rajono teritorijoje gausu rajono, regiono ir 

šalies lygio kultūros paveldo objektų. 
• Siekiant tinkamai prižiūr÷ti kultūros paveldą, 

didel÷ dalis šių objektų saugoma Varnių regioninio 
parko teritorijoje. 

• Dauguma kultūros paveldo objektų yra apleisti 
ir nepatrauklūs pl÷toti kultūrinę veiklą bei turizmą. 

• Trūksta kvalifikuotų specialistų gerai 
organizuoti kultūrines paslaugas (apjungiant 
paslaugas, kurios gali būti teikiamos panaudojant 
kultūros paveldą). 

GALIMYB öS GRöSMöS 
• Bendradarbiavimas su rajono kultūros 

įstaigomis, pl÷tojant bendrus projektus ir renginius 
(įtraukiant priemones, sudarančias sąlygas naudoti 
ir / arba apsaugoti kultūros paveldo objektus). 

• Išorinių finansavimo šaltinių paieška tinkamai 
kultūros paveldo objektų priežiūrai, apsaugai, 
panaudojimui rekreacijai ir turizmui, kultūros 
paveldo objektų žinomumo sklaida, reklama. 

• Dalis kultūros paveldo objektų n÷ra įrašyti į 
Kultūros vertybių registrą, tod÷l ilgainiui gali 
išnykti. 

• Demografiniai pokyčiai (ypač kaimo 
vietov÷se), d÷l kurių maž÷ja kultūros paveldo 
puosel÷jimas, nyksta tradicijos ir pan. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis anksčiau pateikta medžiaga. 
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1.5.1 lentel÷je pateikiama apibendrinta kultūros įstaigų SSGG analiz÷: 

1.5.1. lentel÷. Kultūros įstaigų SSGG analiz÷ 

STIPRYBöS SILPNYBöS 
• Kultūros įstaigų tinklas gana gerai išpl÷totas ir 

prieinamas gyventojams. 
• Stipr÷jantis vietos bendruomen÷s ir kultūros 

įstaigų bendradarbiavimas. Tiek miesto, tiek kaimo 
kultūros įstaigos yra pagrindin÷s žmonių 
susibūrimo vietos, kur kuriasi vietos bendruomen÷s 
ir yra ugdomas jaunos kartos pilietiškumas. 

• Kultūros darbuotojų ryšiai su visuomene, o 
ypač su aktyviausia visuomen÷s dalimi – 
nevyriausybin÷mis organizacijomis, skatina 
pilietinę visuomenę, padeda kultūros organizacijų 
veiklai kūrybiškai atsinaujinti. 

• Naujų informacinių technologijų 
infrastruktūros formavimasis bibliotekose. 

• Muziejų įvairov÷, jų veiklos pobūdis ir mastas 
žinomas ne tik savivaldyb÷s lygiu. 

• Neišvystytas tarptautinis bendradarbiavimas 
tarp kultūros įstaigų. 

• Pasenusi, neatitinkanti šiuolaikinių reikalavimų 
kultūros įstaigų materialin÷ baz÷ (kapitalinis 
remontas ir rekonstrukcija reikalingi kultūros 
centrų filialams; nebaigtas renovuoti Telšių 
kultūros centro pastatas; nebaigtas renovuoti Telšių 
kultūros centro ir K. Praniauskait÷s viešosios 
bibliotekos pastatas, l÷tas bibliotekų atnaujinimo ir 
modernizavimo procesas; nepakankamas 
finansavimas muziejų eksponatams saugoti, kaupti 
ir restauruoti). 

• Nepakankamas finansavimas spaudinių 
fondams bibliotekose atnaujinti. D÷l menko 
bibliotekų fondo finansavimo nepatenkinama 
paklausa. 

• Trūksta kvalifikuotų specialistų gerai 
organizuoti kultūrines paslaugas. 

• Neišnaudojamos bendradarbiavimo su kitomis 
savivaldyb÷mis galimyb÷s. 

GALIMYB öS GRöSMöS 
• Galimyb÷ pasinaudoti ES struktūrinių fondų 

finansine parama. 
• Dalyvavimas bendruose projektuose ir 

renginiuose su kitomis savivaldyb÷mis 
(tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose). 

• Kultūros rinkos analiz÷, formuojant savitą 
veikimo politiką kultūros įstaigose, elgesio rinkoje 
sukūrimas, kultūros produkcijos (kultūros ir meno 
programų) paketo sudarymas rinkai. 

• Kultūros įstaigos sieks gauti kaip galima 
didesnes savarankiškas pajamas, siekiant išvengti 
priklausomyb÷s nuo pagrindinių valstybinių 
finansavimo šaltinių. 

• Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų paklausos 
maž÷jimas d÷l maž÷jančio gyventojų skaičiaus, 
rajono gyventojų struktūros pasikeitimo. 

• Kultūros įstaigų teikiamos paslaugos nepaj÷gia 
konkuruoti su privačiomis iniciatyvomis. 

• Krizin÷ ekonomin÷ situacija šalyje, politikų 
kaita, etatų bei atlyginimų mažinimai, kultūros 
organizacijų uždarymai prives prie to, kad kultūros 
organizacijos nebegal÷s vykdyti visų funkcijų. 
Reikšmingumo sumaž÷jimo gr÷sm÷. 

• Nepakankamas finansavimas kultūrai vystyti ir 
puosel÷ti, kas mažina kultūros įstaigų patrauklumą 
kultūros vartotojams. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis anksčiau pateikta medžiaga. 

 

 

1.5.3. SPORTAS 

Telšių rajone veikia 1 sporto mokykla, 2 sporto asociacijos, 4 sporto viešosios įstaigos ir 
20 visuomeninių sporto organizacijų. Sporto užsi÷mimus lanko daugiau kaip 3 tūkst. gyventojų, iš 
jų: sporto mokykloje – 567, visuomenin÷se sporto organizacijose – 838, kūno kultūros ir 
sporto būreliuose – 1 900.  
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2008 metais rajone buvo propaguojamos 23 sporto šakos, iš kurių populiariausios – 
krepšinis ir futbolas. Nemažai gyventojų žaidžia lauko ir stalo tenisą, lanko lengvosios ir 
sunkiosios atletikos bei kultūrizmo užsi÷mimus, sportinių šokių ir šachmatų būrelius.  

2008 metais iš viso rajone buvo surengtos 224 sporto varžybos, kuriose dalyvavo 8,8 
tūkst. dalyvių: surengta 190 sporto varžybų su 7,8 tūkst. dalyviais; surengta 13 sportinių 
renginių, kuriuose dalyvavo 0,8 tūkst. dalyvių; surengta 21 sporto ir poilsio stovykla, kurioje 
dalyvavo 0,3 tūkst. sportininkų (žr. 1.5.3.1 pav.) 

1.5.3.1. pav. Sporto renginiai ir jų dalyviai Telšių rajone, 2004–2008 m. 
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Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracija. 

Paanalizavus penkerių metų laikotarpį matyti, kad 2008 m. sporto varžybų buvo surengta 
daugiausia, dalyvių skaičius taip pat augo.  

Telšių rajono savivaldyb÷je 2008 metais dirbo 71 kūno kultūros ir sporto specialistas (22 
sporto treneriai, 45 kūno kultūros mokytojai, 2 kūno kultūros d÷stytojai, 2 sporto specialistai), iš 
kurių 9 kūno kultūros mokytojai netur÷jo aukštojo kūno kultūros išsilavinimo (žr. 1.5.3.2 pav.). 

1.5.3.2. pav. Kūno kultūros ir sporto darbuotojų išsilavinimas, 2004–2008 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracija. 

Paanalizavus penkerių metų laikotarpį matyti, kad kūno kultūros ir sporto darbuotojų 
skaičius maž÷ja. Turintieji aukštąjį kūno kultūros išsilavinimą sudaro 90 proc. kūno kultūros ir 
sporto specialistų. 
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Telšių rajone yra 21 stadionas, iš kurių vienas yra centrinis stadionas su 3 000 ir daugiau 
vietų tribūnomis, 20 stadionų yra bendrojo lavinimo mokyklose. Taip pat rajone yra 1 plaukimo 
baseinas, 33 sporto sal÷s, 26 krepšinio, 12 tinklinio ir 4 teniso aikštel÷s. 

Per pastaruosius penkerius metus sportuojančiųjų skaičius Telšių rajone nebuvo pastovus, 
ypač keičiasi sporto klubuose ir sporto viešosiose įstaigose sportuojančių asmenų dinamika „žr. 
1.5.3.3 pav.). Sporto klubuose sportuojančiųjų skaičius, lyginant 2008 ir 2004 metus, padid÷jo 36 
proc., viešosiose sporto įstaigose – padid÷jo 11 proc. Sportuojančiųjų skaičius maž÷ja sporto 
mokymo įstaigose. Lyginant 2008 ir 2004 metus, sporto mokymo įstaigose skaičius sumaž÷jo 35 
proc. 

1.5.3.3. pav. Sportuojančių asmenų skaičius pagal įstaigas, 2004–2008 m. 

 
Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracija. 

Sporto mokymo įstaigose sportuojančių asmenų skaičius labiausiai keit÷si d÷l maž÷jančio 
vaikų skaičiaus šiose įstaigose. Pagrindin÷ vaikų skaičiaus sumaž÷jimo sporto mokymo įstaigose 
priežastis – finansavimo maž÷jimas. Siekiant didinti mokinių bei viso rajono gyventojų 
susidom÷jimą kūno kultūros veiklomis, reikia sudaryti sąlygas formuoti kūno kultūros įgūdžius 
ir teigiamą požiūrį į jos reikšmę sveikatai, fiziniam paj÷gumui ir užimtumui, taip pat didinti 
sporto paslaugų įvairovę: 

• skatinti sporto klubų steigimą ir jų veiklą; 
• didinti sporto šakų skaičių. 

Skatinant sporto klubų veiklą ir didinant sporto šakų skaičių, padid÷tų sportuojančiųjų 
skaičius bei gyventojų fizinis aktyvumas. 

2008 metais iš savivaldyb÷s biudžeto kūno kultūrai ir sportui buvo skirta 1 323,7 tūkst. 
Lt, šių l÷šų apimtis neužtikrina sporto baz÷s išlaikymo, renovacijos, sporto inventoriaus 
atnaujinimo bei turimos sporto baz÷s pertvarkymo į vieningą sporto ir sveikatingumo kompleksą. 

Telšių rajono esama sporto infrastruktūros būkl÷ netenkina ir neatitinka jokių 
reikalavimų: centrinio stadiono žiūrovų tribūnų būkl÷ kritin÷, stadionų danga nusid÷v÷jusi, n÷ra 
tinkama rajono renginiams organizuoti, nesutvarkyti miestų aikštynai. Yra prielaidų teigti, kad 
tinkamos infrastruktūros sukūrimas paskatintų rajono gyventojų įsitraukimą į sportinę veiklą ir 
būtų sudarytos galimyb÷s regioninio ir tarptautinio lygio sportiniams ir kultūriniams renginiams 
organizuoti.  

Siekiant atnaujinti Telšių miesto centrinį stadioną, rajono savivaldyb÷s administracija 
pareng÷ techninį projektą ir pateik÷ paraišką, numatant rekonstruoti ir išpl÷sti stadioną iš 
Europos Sąjungos l÷šų. Įgyvendinus projektą, centrinio miesto stadionas bus visiškai integruotas 
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į miesto rekreacijos ir aktyvaus poilsio zoną, jos infrastruktūra atitiks visus keliamus 
reikalavimus, bus sudaromos sąlygos organizuoti įvairius renginius. 

Analizuojant šios veiklos srities esamą būklę, tikslinga atlikti SSGG analizę (žr. 1.5.3.4 
lentelę): 

1.5.3.4. lentel÷. Rajono sporto sektoriaus SSGG analiz÷ 

STIPRYBöS SILPNYBöS 
• Propaguojamų sporto šakų įvairov÷. 
• Geografinis sporto infrastruktūros 

pasiskirstymas ir įvairov÷ (stadionai, aikštynai ir 
pan.). 

• Įstaigų ir organizacijų, teikiančių sporto ir su 
juo susijusias paslaugas, įvairov÷ (klubai, būreliai 
ir pan.). 

• Kvalifikuoti sporto specialistai. 

• Nepakankamas gyventojų įsitraukimas į 
sportines veiklas. 

• Silpna sporto materialin÷ baz÷, stabdanti 
sportinių veiklų pl÷trą bei gyventojų įsitraukimą. 

• Nepakankamas finansavimas sportin÷s baz÷s 
atnaujinimui ir pl÷trai. 

GALIMYB öS GRöSMöS 
• Bendradarbiavimas su rajono kultūros 

įstaigomis, pl÷tojant bendrus projektus ir renginius 
(įtraukiant priemones, sudarančias sąlygas sporto 
infrastruktūrą naudoti bendriesiems renginiams, 
aktyvinti bendruomenę, propaguoti sveiką 
gyvenimo būdą). 

• Išorinių finansavimo šaltinių paieška sporto 
veiklos pl÷trai. 

• Demografiniai pokyčiai (ypač kaimo 
vietov÷se), d÷l kurių maž÷ja sporto veiklų 
efektyvumas. 
• Krizin÷ ekonomin÷ situacija šalyje, politikų 
kaita, etatų bei atlyginimų mažinimai, sporto 
organizacijų uždarymai prives prie to, kad sporto 
organizacijos nebegal÷s vykdyti visų funkcijų. 
Reikšmingumo sumaž÷jimo gr÷sm÷. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis anksčiau pateikta medžiaga. 
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1.6. SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR SOCIALIN ö APSAUGA 

Šioje Plano dalyje pateikiamos išvados atlikus Telšių rajone veikiančios sveikatos 
priežiūros ir socialin÷s apsaugos sistemos tendencijų analizę: paslaugas teikiančių įstaigų tinklas, 
teikiamų paslaugų apimtis ir pokyčiai, struktūros ir pan. Kiekvienos dalies pabaigos pateikiamos 
privalumų ir trūkumų analiz÷ SSGG matricos forma. 

 

 

1.6.1. SVEIKATOS PRIEŽIŪRA 

Žmogaus sveikatos būkl÷ tiesiogiai lemia gyvenimo kokybę, darbo išteklių apimtį ir jų 
produktyvumą, o vidutinio amžiaus žmonių sergamumas ir mirtingumas reiškia žmogiškojo 
kapitalo praradimą. Siekiant, kad ger÷tų rajono gyventojų sveikatos rodikliai, formuojamos 
sveikos gyvensenos ir elgsenos pasirinkimo nuostatos, saugoma gyventojų sveikata nuo 
kenksmingų aplinkos veiksnių poveikio, gerinama ankstyvoji ligų diagnostika ir gydymo kokyb÷ 
bei sudaromos vienodos sąlygos visiems šalies piliečiams gauti reikiamas sveikatos priežiūros 
paslaugas. 

Telšių rajono gyventojų sveikatos priežiūrą organizuoja ir įgyvendina savivaldyb÷s 
gydytojas. 

1.6.1.1 lentel÷je pateikiama asmens sveikatos priežiūros įstaigų skaičiaus dinamika 
Telšių rajono savivaldyb÷je 2004–2008 m. 

1.6.1.1. lentel÷. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų dinamika Telšių rajono savivaldyb÷je, 
2004–2008 m. 

Rodiklis 2004 2005 2006 2007 2008 

Ligonin÷s (Sveikatos apsaugos ministerijos 
sistemoje) 

2 2 2 2 2 

Ambulatorin÷s sveikatos priežiūros įstaigos 
(Sveikatos apsaugos ministerijos sistemoje) 

4 4 7 7 7 

Medicinos punktai (Sveikatos apsaugos 
ministerijos sistemoje) 

23 23 23 23 23 

Privačios asmens sveikatos priežiūros 
įstaigos 

25 27 21 25 24 

Privačios odontologin÷s priežiūros įstaigos 13 16 11 14 12 
IŠ VISO: 67 72 64 71 68 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

Rajone pirmin÷s asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia trys viešosios įstaigos, 
kurių steig÷jas – savivaldyb÷: VšĮ Telšių pirmin÷s sveikatos priežiūros centras, VšĮ Varnių 
pirmin÷s sveikatos priežiūros centras, VšĮ Luok÷s pirmin÷s sveikatos priežiūros centras, ir 
privačios gydymo įstaigos: UAB „Telšių sveikata“, L. M. Šilgalien÷s įmon÷ „Sveikata“, A. 
Kojel÷s bei I. Miškinien÷s individualios įmon÷s; UAB „Žemaitijos psichikos sveikatos centras“ 
teikia psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. 1.6.1.2 lentel÷je pateikiama šių įstaigų 
aptarnaujamų Telšių rajono gyventojų skaičiaus dinamika (žr. 1.6.1.2 lentelę.). 
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1.6.1.2 lentel÷. Telšių rajone veikiančios sveikatos priežiūros įstaigų veiklos duomenys, 
2006–2008 m. 

Prisirašiusiųjų asmenų 
skaičius 

Personalo skaičius (2009 m. 
pradžios duomenys) Eil. 

Nr. Įstaigos pavadinimas 
2006 2007 2008 BPG Terapeutai Pediatrai 

1. Telšių PSPC 15 146 15 593 16 868 8 1 2 
2. Varnių PSPC 3 807 3 703 3 567  2 1 
3. Luok÷s PSPC 2 606 2 507 2 416 2 0 0 
4. UAB „Telšių vaistin÷“ 5 063 4 937 0 2009 m. buvo panaikinta 
5. UAB „Telšių sveikata“ 21 422 20 869 18 134 7 4 0 
6. I. Miškinien÷s IĮ 2 778 2 921 3 001 1 0 0 
7. A. Kojel÷s IĮ 2 439 2 309 2 126 2 0 0 

8. 
L. M. Šilgalien÷s įmon÷ 
„Sveikata“ 

1 573 1 490 1 370 1 0 0 

9. 
UAB „Telšių šeimos 
klinika“ 

įsteigta 2009m. 6 145 4 0 0 

10. 

UAB „Žemaitijos 
psichikos sveikatos 
centras“ 

Aptarnauja viso rajono 
gyventojus ir teikia tik 

psichikos sveikatos 
priežiūros paslaugas 

5 (gydytojai psichiatrai) 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s gydytojo duomenys. 

2005 metais veiklą nutrauk÷ UAB „Masčio sveikatos centras“, o 2009 metais gydytojams 
per÷jus dirbti į kitas gydymo įstaigas veiklą nutrauk÷ UAB „Telšių vaistin÷“. Gyventojus vaistais 
aprūpina 22 vaistin÷s bei UAB „Nemakščių vaistin÷“ pagal sutartis su sveikatos priežiūros 
įstaigomis per kaimo medicinos punktus. Mokinių sveikatos priežiūrai vykdyti 2004 metais 12 
stambesniųjų rajono mokyklų buvo įsteigti visuomen÷s sveikatos priežiūros specialistų etatai, 
finansuojami iš privalomojo sveikatos draudimo fondo ir savivaldyb÷s biudžeto. 

VšĮ Telšių pirmin ÷s sveikatos priežiūros centre (toliau – Telšių PSPC), kurio 
steig÷jas – Telšių rajono savivaldyb÷, yra bendrosios praktikos gydytojų, vaikų gydytojų, 
vidaus ligų gydytojų, bendrosios chirurgijos, akušerių ginekologų kabinetai, greitosios ir 
neatid÷liotinos pagalbos skyrius bei vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos centras 
(dienos stacionaras). Telšių PSPC struktūrą sudaro trys ambulatorijos ir 14 kaimo bendruomen÷s 
medicinos punktų. PSPC dirba 150 darbuotojų: 23 gydytojai, 70 bendrosios praktikos ir 
bendruomen÷s slaugytojų, 6 kiti specialistai su aukštesniuoju išsilavinimu ir 39 kiti personalo 
darbuotojai. Telšių PSPC: 

• Įstaiga aptarnauja 16 868 gyventojus. Vienam gydytojui vidutiniškai tenka po 1 
533 gyventojus, tačiau prisirašiusių pas atskirus gydytojus gyventojų skaičius svyruoja nuo 263 
iki 2 443. Trūksta mažiausiai 3 šeimos gydytojų.  

• Poliklinikoje dirba 14 bendrosios praktikos slaugytojų, kurios teikia slaugos 
paslaugas. Įrengti kabinetai su sukomplektuota BPG reikalinga įranga. Tikimasi iš ES l÷šų 
įrengti EKG kabinetą su įranga, pritaikyta distanciniam konsultavimui.  

• Vaikų ligų gydytojai teikia ambulatorinę pagalbą, organizuoja vaiko sveikatos 
apsaugos profilaktikos priemones, vakcinaciją, stebi vaikų psichomotorinį vystymąsi, o prireikus 
nukreipia gydytis į ankstyvosios reabilitacijos dienos stacionarą, ruošia vaikus į ikimokyklines 
įstaigas. Gydytojai akušeriai ginekologai teikia sveikatos mokymo paslaugas (tai darbas 
mokyklose su moksleiviais, šeimos centre su besituokiančiais, su n÷ščiosiomis ir jų vyrais 
motinyst÷s mokykloje) moterų gydymo ir profilaktin÷s apžiūros paslaugas poliklinikoje, 
ambulatorijose, kaimo bendruomen÷s medicinos punktuose. Kabinetai aprūpinti būtiniausia 
įranga.  
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• Bendrosios chirurgijos kabinete dirba 1 gydytojas chirurgas, aptarnaujantis 20 
000 gyventojų.  

• Gydytojai odontologai teikia būtinąją medicinos ir stomatologinę pagalbą, gydo 
dantų, liežuvio ir burnos gleivin÷s, periodonto audinių ligas, išaiškina ikiv÷žinius susirgimus, 
išrauna dantis, suteikia pirmą pagalbą ištikus dantų ir žandikaulių traumoms, vykdo vaikų 
krūminių dantų dengimo silantin÷mis medžiagomis programą. Norint užtikrinti kokybišką 
pacientų aptarnavimą, reikia dar mažiausiai 4 gydytojų odontologų.  

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos centras teikia kompleksinę 
medicininę, psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą vaikams, turintiems vystymosi, psichinių ir 
neurologinių sutrikimų, priartinant šią pagalbą prie gyventojų. Pirmenyb÷ teikiama vaikams iki 4 
metų amžiaus (atsižvelgiant į tai, kad dauguma kliniškai nediferencijuotų raidos sutrikimų 
išryšk÷ja 2–3 metų amžiuje). 

Greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) skyriuje dirba 1 gydytojas, 20 
medicinos felčerių, 5 dispečer÷s ir 22 vairuotojai. Rajono gyventojus aptarnauja 1 gydytojų ir 3 
felčerių brigados. GMP skyriaus darbuotojai 24 valandas per parą ir visomis metų dienomis 
teikia skubią ir neatid÷liotiną pagalbą vaikams ir suaugusiesiems, esant gyvybei gr÷smingoms 
būkl÷ms, nelaimingų atsitikimų atvejais, esant ūmiems ir paūm÷jusiems l÷tiniams susirgimams. 
Vienas dispečerių telefonu nuolat teikia gyventojams kvalifikuotą pagalbą, organizuoja 
medicininių brigadų darbą. Visa tarnyba yra radiofikuota, kas itin pagreitina reikalingos pagalbos 
ligoniams ir nukent÷jusiesiems suteikimą. Darbo sąlygoms ir aptarnavimo kokybei pagerinti 
reikia spręsti paties skyriaus patalpų klausimą.  

Ambulatorijos ir kaimo medicinos punktai  aptarnauja tik kaimo gyventojus. Tryškių 
ambulatorija aptarnauja 2 031, Žar÷nų - 926 ir Nevar÷nų ambulatorija – 1 470 gyventojų. 
Ambulatorijose dirba du bendrosios praktikos gydytojai ir tiek pat gydytojų odontologų. 
Kokybiškam kaimo gyventojų aptarnavimui reik÷tų papildomai tur÷ti bent tris šeimos gydytojus, 
kas leistų pirmines sveikatos priežiūros paslaugas priartinti prie kaimo gyventojų. Telšių PSPC 
priklausiančiuose kaimo medicinos punktuose dirba 14 medicinos felčerių, kurie savo 
aptarnaujamose kaimo apylink÷se vykdo gyventojų sveikatos priežiūrą, teikia skubią medicininę 
pagalbą, atlieka gydytojo paskyrimus, n÷ščių moterų, vaikų ir paauglių profilaktines apžiūras, 
skiepijimus, prekiauja būtinojo asortimento vaistais, medicinos pagalbos bei slaugos 
priemon÷mis. Daugelyje punktų reikia atnaujinti turimas medicinines priemones bei susid÷v÷jusį 
inventorių. Bendruomen÷s slaugytojų kaimo teritorijoje yra pakankamai. 

Kaimo medicinos punktai yra išlaikomi iš juos įsteigusios sveikatos priežiūros įstaigos 
bendro biudžeto. Privačia veikla užsiimančios pirmin÷s asmens sveikatos priežiūros įstaigos 
nenoriai prisideda arba visiškai neprisideda prie kaimo medicinos punktų išlaikymo. Kaimo 
medicinos punktų bendruomen÷s slaugytojos atlieka tiek BPG, tiek antrinio lygio specialistų 
paskyrimus. Problemos neliktų, jei kaimo medicinos punktai ir jų teikiamos paslaugos būtų 
finansuojamos betarpiškai iš privalomojo sveikatos draudimo l÷šų, nepriklausomai nuo to, prie 
kurios gydymo įstaigos gyventojai yra prisirašę. Rajone vykdoma kaimo medicinos punktų ūkio 
išlaidų mažinimo programa, perkeliant juos į išlaikymui mažiau l÷šų reikalaujančias patalpas. 

VšĮ Luok÷s pirmin÷s sveikatos priežiūros centro 14 darbuotojų aptarnauja 2 416 
gyventojų ir teikia bendrosios praktikos gydytojo, bendrosios praktikos gydytojo odontologo bei 
slaugos paslaugas. Centras yra įsteigęs Biržuv÷nų, Gaul÷nų, Upynos ir Viekšnalių kaimo 
medicinos punktus, kuriuose teikiamos bendruomen÷s slaugos paslaugos.  

Varni ų pirmin ÷s sveikatos priežiūros centrui priklauso poliklinika, palaikomojo 
gydymo ir slaugos ligonin÷ su 60 lovų, 25 lovų globos skyrius, finansuojamas iš rajono biudžeto, 
bei 3 medicinos punktai. Prie šios įstaigos yra prisirašę 3 567 gyventojai. Įstaiga bendrosios 
praktikos gydytojų neturi. Pirmin÷s sveikatos priežiūros paslaugos gyventojams teikiamos 
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gydytojų komandiniu principu. Komanda susideda iš 2 vidaus ligų gydytojų, pediatro, chirurgo ir 
akušerio ginekologo. Varnių pirmin÷s sveikatos priežiūros centras yra įsteigęs Janapol÷s, 
Pavanden÷s ir Drobūkščių kaimo medicinos punktus.  

Viena iš Vyriausyb÷s patvirtintų sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo strategijos 
krypčių – siekti, kad 60 proc. pirmin÷s sveikatos priežiūros paslaugų teiktų privačios struktūros, 
Telšių rajone yra visiškai įgyvendinta, nes UAB „Telšių sveikata“, UAB „Telšių šeimos klinika“, 
L. M. Šilgalien÷s įmon÷ „Sveikata“, A. Kojel÷s bei I. Miškinien÷s individualios įmon÷s, kurių 
steig÷jai yra privatūs fiziniai ar juridiniai asmenys, aptarnauja virš 60 proc. rajono gyventojų.  

Iš ES struktūrinių fondų l÷šų buvo atlikti patalpų renovavimo darbai, kaimo medicinos 
punktų patalpos yra visiškai pritaikytos BPG kabinetų veiklai. Pasinaudojus ES fondų parama 
modernizuotos Telšių rajono pirmin÷s sveikatos priežiūros centro, Varnių sveikatos priežiūros 
centro, Luok÷s pirmin÷s sveikatos priežiūros centro, UAB „Telšių sveikata“ patalpos, tuo 
pagerinant teikiamų paslaugų kokybę.  

Pastaraisiais metais Telšių rajono savivaldyb÷je gydytojų, slaugytojų ir vaistininkų 
skaičius, tenkantis 10 000 vietos gyventojų, kito nežymiai bei sutapo su šalies tendencijomis – 
duomenys pateikiami 1.6.1.3 lentel÷je.  

1.6.1.3 lentel÷. Gydytojų, odontologų, slaugytojų ir vaistinink ų skaičiaus, tenkančio 10 000 
gyventojų, dinamika Lietuvoje ir Telšių rajono savivaldyb÷je, 2004–2008 m. 

10 000 gyventojų tenka: 2004 2005 2006 2007 2008 

Gydytojų:       
Lietuva 39,1 40,1 39,9 40,8 40,0 

Telšių r. sav. 18,5 19,6 19,2 19,2 19,9 
Odontologų      

Lietuva 6,6 7,2 6,6 7,1 6,8 
Telšių r. sav. 4,1 4,7 3,8 4,4 3,9 

Slaugytojų      
Lietuva 74,8 74,5 74,4 73,7 74,4 

Telšių r. sav. 62,8 61,2 60,7 61,0 62,4 
Vaistininkų      

Lietuva 6,6 7 6,5 8,1 8,1 
Telšių r. sav. 4,4 4,8 4,7 6,0 5,9 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s gydytojo duomenys. 

Gydytojų skaičius Telšių rajono savivaldyb÷je yra nepakankamas ir yra rimta 
savivaldyb÷s sveikatos apsaugos sektoriaus problema, mažinanti gyventojų sveikatos priežiūros 
efektyvumą bei kokybę. Nedidelį gydytojų skaičių lemia socialin÷-ekonomin÷ regiono pad÷tis, 
kvalifikacijos k÷limo galimybių trūkumas, nedideli atlyginimai. 

Daug metų Telšių rajono gyventojams antro lygio sveikatos priežiūros paslaugas teik÷ 
Telšių rajono centrin÷ ligonin÷, finansuojama iš rajono biudžeto, ir tik 1997 m. lapkričio 24 d., 
pasikeitus sveikatos priežiūros finansavimo principui, t. y. atsiradus draudiminei medicinai, 
gydymo įstaiga buvo reorganizuota į VšĮ Telšių apskrities ligoninę. Steig÷ju tapo Telšių 
apskrities viršininko administracija, o finansavimas, kaip ir visos asmens sveikatos sistemos, iš 
Privalomo sveikatos draudimo fondo l÷šų. Aptarnaujamų ligonių kontingentas išliko tas pats, t. 
y. ir toliau sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos pagrinde Telšių rajono gyventojams.  

Panaikinus Telšių apskrities viršininko administraciją Telšių apskrities ligonin÷s 
savininko teises ir pareigas per÷m÷ Telšių rajono savivaldyb÷, ir nuo 2010 m. liepos 29 d. VšĮ 
Telšių apskrities ligonin÷ buvo pervardinta į VšĮ Regioninę Telšių ligoninę. Regionin÷ Telšių 
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ligonin÷ teikia pirminio ir antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas. Ligonin÷je yra 217 lovų, 
iš jų 19 reabilitacijos lovų. Lovų skaičius pastaraisiais metais pagal Ligonių kasų reikalavimus 
sumažintas iki optimalaus. 

Vidutinis gul÷jimo laikas (10,49 dienos) Regionin÷je Telšių ligonin÷je yra beveik 
identiškas šalies rodikliui (10,15 dienos). Šių metų duomenimis, vidutinis gul÷jimo laikas 
Regionin÷je Telšių ligonin÷je siekia tik 7,2 dienos. 

1.6.1.4 lentel÷s duomenys rodo, kad pagal 10 000 gyventojų tenkantį lovų skaičių Telšių 
rajonas atsilieka nuo šalies vidurkio, 2008 m. (palyginti su 2004 m.) Ligonių kasų reikalavimu 
šis skaičius sumažintas iki optimalaus.  

1.6.1.4 lentel÷. 10 000 gyventojų tenkantis lovų skaičius, 2004–2008 m.    

Teritorija 2004 2005 2006 2007 2008 

Lietuvoje 84,6 81,5 81,1 81,6 81,7 
Telšių apskr. 50,7 49,7 46,1 47,1 46,0 
Telšių r. 64,3 59,1 59,7 59,6 61,2 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

Telšių rajono savivaldyb÷ yra dviejų stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas 
teikiančių ligoninių steig÷ja (savinink÷), t. y. Varnių pirminio sveikatos priežiūros centro 
palaikomojo gydymo ir slaugos ligonin÷s su 60 lovų bei 25 lovų globos skyriumi ir Regionin÷s 
Telšių ligonin÷s su 217 lovų. Regionin÷je Telšių ligonin÷je antro lygio asmens sveikatos 
priežiūros paslaugos yra teikiamos terapiniame, chirurginiame, vaikų ligų, nervų ligų, 
psichosomatiniame, traumatologiniame, akušeriniame-ginekologiniame, intensyvios terapijos 
(reanimacijos) ir reabilitaciniame skyriuose. Be to, Regionin÷je Telšių ligonin÷je funkcionuoja 
10 slaugos lovų, skirtų pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti. Regionin÷s 
Telšių ligonin÷s pacientų kontingentą sudaro beveik vien Telšių rajono gyventojai (apie 97 
proc.). Didelį susirūpinimą kelia personalas: ateityje gali trūkti siauros srities gydytojų 
specialistų, nes dauguma darbuotojų yra arba greitai bus pensinio amžiaus. 

Asmenų, kuriems suteikta greitoji medicinos pagalba, Telšių rajone 1 000 gyventojų 
tenka mažiau nei vidutiniškai Lietuvoje, atitinkamai 155,0 ir 191,5 (žr. 1.6.1.5 lentelę). 
Pastaraisiais metais tiek rajone, tiek šalyje šis rodiklis sumaž÷jo. 

1.6.1.5. lentel÷. 1 000 gyventojų tenkančių asmenų, kuriems suteikta pirmoji medicinos 
pagalba, skaičius, 2004–2008 m. 

Teritorija 2004 2005 2006 2007 2008 

Lietuvoje 218,1 219,4 216,0 216,2 191,5 
Telšių apskr. 201,5 196,5 192,3 185,5 164,7 
Telšių r. 210,1 194,0 183,4 173,2 155,1 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

Gyventojų psichikos sveikatai įtakos turi daugelis veiksnių, tokie kaip šiuo metu itin 
suintensyv÷ję socialiniai ir aplinkos kaitos procesai, žmonių lūkesčiai ir baim÷s d÷l neužtikrintos 
ateities, didžiulis gyvenimo tempas ir stresas bei kt. Psichikos sveikatos priežiūros paslaugas 
Telšių rajono savivaldyb÷s gyventojams teikia UAB „Žemaitijos psichikos sveikatos centras“. 
Centre dirba specialistų komanda, kuri teikia psichoterapinę, narkologinę ir psichologinę 
pagalbą, vykdo psichikos ligonių dispanserizaciją, kartu su socialin÷s globos ir rūpybos 
organizacijomis teikia socialinę pagalbą asmenims, turintiems psichikos sutrikimų, dalyvauja jų 
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reabilitacijoje, teikia psichologinę pagalbą psichinių sutrikimų turinčių asmenų šeimoms. Centre 
dirba 5 gydytojai psichiatrai (suaugusiųjų, vaikų ir paauglių, priklausomyb÷s ligų), 2 medicinos 
psichologai, 6 slaugytojos, 3 socialiniai darbuotojai. Darbuotojams sudarytos tinkamos darbo 
sąlygos, pastatas naujai rekonstruotas. Centras vykdo savižudybių prevencijos programą, teikia 
mokamas vienkartin÷s detoksikacijos paslaugas.  

1.6.1.6 lentel÷s duomenys rodo, kad paskutiniais metais ger÷ja sergamumo psichikos 
ligomis išaiškinamumas. Pastebimas palyginti smarkus sergamumo nervų sistemos ligomis 
did÷jimas. Atvykus dirbti naujiems gydytojams neurologams, pager÷jo ligonių prieinamumas pas 
gydytojus specialistus (žr. 1.6.1.7 lentelę). 

1.6.1.6. lentel÷. Bendras sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimas, 2004–2008 m. (1 000 
gyv.) 

Teritorija 2004 2005 2006 2007 2008 

Lietuvoje 52,51 52,56 54,97 56,29 59,86 
Telšių apskr. 63,52 64,95 70,7 71,04 70,08 
Telšių r. 66,72 69,34 74,05 67,4 53,83 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

1.6.1.7 lentel÷. Sergamumas nervų sistemos ligomis, 2004–2008 m. (1 000 gyv.) 

Teritorija 2004 2005 2006 2007 2008 

Lietuvoje 67,88 69,95 72,89 78,78 82,55 
Telšių apskr. 82,96 89,85 96,27 104,08 113,42 
Telšių r. 103,78 108,2 120,05 123,86 137,56 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

Pasteb÷tina ir tai, kad nagrin÷jant sergamumo struktūrą, Telšių rajone stebimas daug 
didesnis sergamumo tuberkulioze rodiklis, lyginant su Lietuvos ir apskrities atitinkamo rodiklio 
reikšm÷mis (žr. 1.6.1.8 lentelę). 

1.6.1.8. lentel÷. Bendras sergamumas tuberkulioze, 2004-2008 m. (1 000 gyv.) 

Teritorija 2004 2005 2006 2007 2008 

Lietuvoje 2,31 2,16 2,05 1,88 1,71 
Telšių apskr. 2,89 2,62 2,45 2,07 1,87 
Telšių r. 3,13 3,11 3,05 2,78 2,95 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

Sergamumas tuberkulioze 1000 gyventojų Telšių rajone, lyginant Lietuvos ir apskrities 
mastu, yra apie 60 proc. didesnis ir paskutinius metus v÷l ÷m÷ augti. 

Analizuojant šios veiklos srities esamą būklę, tikslinga atlikti SSGG analizę (žr. 1.6.1.9 
lentelę): 
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1.6.1.9. lentel÷. Sveikatos priežiūros Telšių rajone SSGG analiz÷ 

STIPRYBöS SILPNYBöS 
• Pakankamai išvystytas sveikatos priežiūros 

įstaigų tinklas. 
• Prieinamos pirmin÷s sveikatos priežiūros 

paslaugos, kurias užtikrina ambulatorijose bei 
kaimo medicinos punktuose įrengti BPG kabinetai 
su sukomplektuota šeimos gydytojo veiklai 
reikalinga įranga. 

• Telšiuose veikia VšĮ Regionin÷ Telšių ligonin÷, 
kuriai suteiktas regionin÷s ligonin÷s statusas, nors 
antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas teikia daugiausia Telšių rajono 
gyventojams. 

• Renovuotas Regionin÷s Telšių ligonin÷s 
pri÷mimo skyrius. 

• Telšių pirmin÷s sveikatos priežiūros centro 
Greitosios medicinos pagalbos skyrius yra visiškai 
aprūpintas technika ir ryšio priemon÷mis, kas 
žymiai pagreitina reikalingos pagalbos suteikimą. 

• Pasinaudojus ES parama kompleksiškai 
modernizuotos penkios pirmin÷s sveikatos 
priežiūros įstaigos – suremontuotos poliklinikos, 
medicinos punktų ir ambulatorijų patalpos, įsigyta 
moderni medicinin÷ įranga, įsigyta automobilių 
sklandžiam kaimo gyventojų aptarnavimui ir t.t. 
Sumaž÷jo greitosios medicinos pagalbos ir antrinio 
sveikatos priežiūros įstaigų tinklo išlaidos d÷l 
aukštesn÷s kokyb÷s pirminio sveikatos priežiūros 
įstaigų darbo. 

• Sveikatos priežiūros paslaugų kokyb÷s 
ger÷jimas d÷l konkurencijos tarp viešųjų ir privačių 
sveikatos priežiūros įstaigų. Gyventojams suteikta 
pasirinkimo teis÷ prisirašyti prie jam patinkančios 
gydymo įstaigos ir joje dirbančio gydytojo, 
nesilaikant teritorinio principo. 

• Pager÷jo greitosios medicinos pagalbos 
paslaugos, tuo pačiu tapo aukštesn÷ pirmin÷s 
sveikatos priežiūros įstaigų darbo kokyb÷.  

• Padid÷jo visuomen÷s pasitik÷jimas sveikatos 
priežiūros įstaigomis. 

• Neišspręsta kaimo medicinos punktų 
finansavimo problema: kaimo medicinos punktai 
finansiškai išlaikomi tik iš juos įsteigusių sveikatos 
priežiūros įstaigų bendro biudžeto, nors punktuose 
paprastai paslaugos teikiamos visiems kaimo 
bendruomen÷s nariams, nepriklausomai prie kurios 
gydymo įstaigos ligonis yra prisirašęs, kokį 
gydytoją yra pasirinkęs. Privačios pirmin÷s 
sveikatos priežiūros gydymo įstaigos nelinkusios 
prisid÷ti prie kaimo medicinos punktų išlaikymo, 
nors l÷šos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 
už kiekvieną prisirašiusį kaimo gyventoją yra 
skiriamos papildomai. 

• Santykinai mažas specialistų atlyginimas už 
psichologiškai ir fiziškai sunkų darbą. 

• Telšių sveikatos priežiūros įstaigoms trūksta 
odontologų, bendrosios praktikos gydytojų ir 
siauros srities specialistų. 

• Greitosios pagalbos tarnybos skyrius veikia 
nusid÷v÷jusiose, veiklai nepritaikytose patalpose, 
tod÷l maž÷ja paslaugos efektyvumas. 

• Nepakankamai įgyvendinamos ir vystomos 
visuomen÷s sveikatos priežiūros ir stiprinimo, 
sveikos gyvensenos propagavimo paslaugos, d÷l ko 
iš dalies gyventojų sveikatingumo rodikliai yra 
prastesni apskrities ir Lietuvos kontekste. 

GALIMYB öS GRöSMöS 
• Sveikatos priežiūros paslaugų kokyb÷s ir 

prieinamumo gerinimas, pritraukiant jaunus 
specialistus, gydytojus (kompensacijos už 
rezidentūros ar perkvalifikavimo mokslus, 
gyvenamo ploto suteikimas ir pan.). 

• Kaimo medicinos punktų perk÷limas, pagal 
ūkio išlaidų mažinimo programą į išlaikymui 
mažiau l÷šų reikalaujančias patalpas. 

• Savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuro 
įsteigimas, gerinant savivaldyb÷ gyventojų 

• Savivaldyb÷ neturi galimyb÷s reguliuoti tolygų 
sveikatos priežiūros įstaigų išsid÷stymą pagal 
teritorinį principą, d÷l ko paslaugų teikimas 
atitolsta nuo gyventojų (matosi tendencija, kad 
vietoj siektos paslaugų decentralizacijos vyksta 
atvirkštinis veiksmas, stipr÷ja pirmines sveikatos 
priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, esančios 
arčiau antrinio lygio gydymo įstaigų, t. y. 
paslaugos teikiamos tik rajono centre). 

• Gydytojų sen÷jimas, kuomet sveikatos 
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sveikatingumo rodiklius. 
• Slaugos paslaugų integravimas į bendro 

pobūdžio ligonines ir teikiamos pagal poreikį kartu 
su globos paslaugomis optimizuojant paslaugų 
teikimo mechanizmą. 

priežiūros įstaigų personalo amžiaus vidurkis 
did÷ja, d÷l ko ateityje kvalifikuoto personalo 
trūkumo klausimas taps dar opesnis. 

• Sunkiai prieinamos kai kurios sveikatos 
paslaugos d÷l siauros srities specialistų trūkumo. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis anksčiau pateikta medžiaga. 

 

 

1.6.2. SOCIALINö APSAUGA 

Vienas pagrindinių socialin÷s paramos tikslų – siekis patenkinti būtiniausius poreikius tų 
asmenų, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos, o geb÷jimas pasirūpinti savimi yra ribotas. 
D÷l šių priežasčių kai kurioms šeimoms, vaikams, socialin÷s rizikos asmenims ir kitiems 
asmenims mokamos socialin÷s išmokos, teikiamos socialin÷s garantijos bei lengvatos, 
reglamentuotos valstyb÷s ir savivaldyb÷s teis÷s aktais. Prioritetin÷s socialin÷s apsaugos sritys ir 
toliau išlieka skurdo mažinimas, vaiko teisių apsaugos ir šeimos institucijos stiprinimas. 

Šioje Plano dalyje bus nagrin÷jamos pagrindin÷s socialin÷s apsaugos ir socialin÷s 
paramos tendencijos: pašalpų sistema ir apimtis, socialinę pagalbą teikiančių įstaigų apr÷ptis, 
teikiamų paslaugų apimtis, vaikų ir jaunimo socializacija bei pan. D÷l sudedamųjų analiz÷s 
komponentų sąsajos ir priklausomyb÷s, SSGG analiz÷ pateikiama visos dalies pabaigoje, 
apibendrinant visų šią dalį sudarančių potemių išvadas. 

 

 

1.6.2.1. BENDROSIOS TENDENCIJOS 

Nustatyti, kiek Telšių rajono gyventojų gyvena socialin÷je atskirtyje, yra sud÷tinga d÷l to, 
kad tam reikalingas sutartinis kriterijus, kuriuo vadovaujantis būtų galima vertinti situaciją. Jei 
vertinimo kriterijumi būtų pasirinktas socialin÷s pinigin÷s paramos gav÷jų skaičius, 2009 m. prie 
socialin÷je atskirtyje gyvenančių asmenų būtų priskirti 9 proc. Telšių rajono gyventojų. Jei būtų 
vertinama, kiek asmenų gauna paramą maisto paketais iš ES intervencinių atsargų mažas 
pajamas gaunantiems asmenims, tai šis procentas padid÷tų iki 19 proc. (arba beveik penktadalio 
rajono gyventojų). 

Analizuojant socialinių išmokų tendencijas Telšių rajone, pasteb÷tina, kad socialinių 
pašalpų3 gav÷jų skaičius nuolat did÷ja – jei 2005 m. socialines pašalpas gaudavo vos apie 2,1 
proc. visų rajone gyvenančių asmenų, tai 2009 m. socialines pašalpas gavo 9,0 proc., o 2010 m. 
prognozuojama, jog šis skaičius sieks 9,4 proc. (žr. 1.6.2.1.1 pav.). 

                                                 
3 Socialines pašalpas gauna darbingo amžiaus asmenys (šeimos), kurių pajamos vienam asmeniui yra mažesn÷s negu 
valstyb÷s nustatytos remiamos pajamos (VRP), kurios šiuo metu yra 350 Lt. 
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1.6.2.1.1. pav. Socialinių pašalpų gav÷jų skaičius, 2005–2010 m. (prognoz÷) 

 
Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracijos Socialin÷s paramos ir rūpybos skyriaus duomenys. 

Socialin÷s paramos gav÷jų skaičiui įtakos turi ir migracija – nuo 1994 m. migracijos 
saldo Telšių rajone yra neigiamas ir jis vidutiniškai yra -258 kasmet. 2008 m. Telšių rajone buvo 
-322, Mažeikių rajone – -269, Plung÷s rajone – -140. Lyginant bedarbių skaičiaus santykį su 
darbingo amžiaus gyventojais, 2007 m. bedarbių buvo 4,1 proc. nuo visų darbingų asmenų, 2008 
m. – 11,8 proc., o 2010 m. sausio 1 d. – 15,4 proc. Tikslinga akcentuoti, jog moterų sudar÷ 13,3 
proc., vyrų – 17,5 proc., o jaunimo – 8,1 proc.  

Did÷jantis socialinių pašalpų gav÷jų skaičius, did÷jantis nedarbo lygis, neigiamas 
migracijos saldo rodo, kad maž÷jant darbines pajamas gaunančių asmenų daug÷ja išlaikytinių, t. 
y. vis daugiau Telšių rajono gyventojų atsiranda socialin÷je atskirtyje. Juo labiau, kad Telšių 
rajonas yra ir vienas seniausių, jame taip pat gyvena ir daugiausia neįgalių asmenų, lyginant su 
kitomis Telšių apskrities savivaldyb÷mis.  

Pensinio amžiaus gyventojai Telšių apskrityje sudaro apie 17,8 proc. visų gyventojų: 
Mažeikių rajono savivaldyb÷je – 15,6 proc., Plung÷s – 18,4 proc., o Telšių – 20,5 proc. Tai, jog 
bendruomen÷ sensta, rodo ir demografinis senatv÷s koeficientas, kurio dinamika pateikta 
1.6.2.1.2 lentel÷je.  

1.6.2.1.2. lentel÷. Demografinis sen÷jimo koeficientas Telšių apskrities savivaldyb÷se, 2005–
2009 m. (metų pradžioje) 

Teritorija 2005 2006 2007 2008 2009 

Lietuva 118 124 129 134 137 
Telšių apskritis 95 99 103 109 113 
Telšių rajono savivaldyb÷ 107 111 116 123 126 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

Lyginant neįgaliųjų skaičių Telšių apskrities savivaldyb÷se, Telšių rajone šio rodiklio 
reikšm÷ yra viena didžiausių: Plung÷s rajono savivaldyb÷je 2008 m. darbingo amžiaus neįgalių 
asmenų, tenkančių 1000 gyventojų, buvo 58,4; Mažeikių rajono savivaldyb÷je – 46,01; Telšių – 
63,48. Taip pat daug÷ja ir neįgalių vaikų iki 18 m.: 2006 m. neįgalių vaikų buvo 3,4 proc. nuo 
visų rajone gyvenančių vaikų skaičiaus (449 vaikai), 2007 m. – 3,4 proc. (442 vaikai), 2008 m. – 
3,7 proc. (455 vaikai). Lyginant 2006 ir 2007 m., Telšių rajone pirmą kartą neįgaliais atitinkamai 
pripažinta 64 (0,48 proc.) ir 80 (0,62 proc.) vaikų. Tuo tarpu Telšių apskrityje esančiose kitose 
savivaldyb÷se šis skaičius yra daug mažesnis, atitinkamai: Mažeikių rajone – 26 (0,16 proc.) ir 
33 (0,2 proc.) vaikai; Plung÷s – 32 (0,3 proc.) ir 41 (0,4 proc.) vaikas; Rietavo – 8 (0,3 proc.) ir 
11 (0,4 proc.) vaikų. Tokia tendencija vyrauja ilgą laiką ir vaikų, pirmą kartą pripažintų 
neįgaliais, skaičius kasmet did÷ja – pvz., jei Plung÷s rajono savivaldyb÷je 2008 m. 1000 vaikų 
iki 18 m. teko 23,1 neįgalių vaikų, Mažeikių rajono savivaldyb÷je – 20,1, tai Telšių rajono 
savivaldyb÷je - 37,2 (žr. 1.6.2.1.3 pav.).  
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1.6.2.1.3. pav. Neįgalių asmenų ir vaik ų skaičius Telšių rajono savivaldyb÷je, 2005–2008 m. 

 
Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracijos Socialin÷s paramos ir rūpybos skyriaus duomenys. 

Kartu pastebimas ir nesmarkiai did÷jantis asmenų, turinčių protinę ir psichinę negalią, 
skaičius: tokių asmenų 2006 m. buvo 1 259 (2,2 proc. visų gyventojų); 2007 m. – 1 274 (2,3 
proc.); 2008 m. – 1 258 (2,3 proc.). 

Neįgalių asmenų virš 18 m., gaunančių šalpos išmokas iš Socialin÷s paramos ir rūpybos 
skyriaus, skaičius progresyviai did÷ja: jei 2006 m. gruodžio m÷n. buvo paskirtos 2 749 šalpos 
išmokos, kurias sąlyginai padalinus visiems rajono gyventojams jas gautų 4,9 proc. gyventojų, 
tai 2007 m. tuo pačiu laiku išmokas gavo 16,2 proc. daugiau gav÷jų, t. y. 3 194 asmenys ir, jas 
paskirsčius visiems rajono gyventojams, gautų 5,8 proc. visų gyventojų; 2008 m. šalpos išmokas 
gavo 33,9 proc. daugiau gav÷jų negu 2007 m., atitinkamai – 4 276 gav÷jai ir 7,8 proc., 2009 m. 
išmokos atitinkamai padid÷jo – 11,5 proc., 4 767 gav÷jai, 8,8 proc.  

Did÷ja ir asmenų, kuriems nustatomas tikslin÷s priežiūros ar slaugos poreikis (statistika 
pateikiama 1.6.2.1.4 lentel÷je). 

1.6.2.1.4. lentel÷. Telšių rajono gyventojai, kuriems nustatytas pagalbos (priežiūros) ir 
nuolatin÷s slaugos poreikis, 2006–2008 m. 

Pagalbos (priežiūros) poreikis Nuolatin÷s slaugos poreikis Gyventojų grup÷s 
2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Vaikams 184 166 171 36 35 35 
Netekusiems 75–100 
proc. darbingumo 

43 149 196 63 84 89 

Netekusiems 60–70 
proc. darbingumo 

1 6 6 - - - 

Senatv÷s pensinio 
amžiaus 

386 938 1 524 535 851 1 088 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracijos Socialin÷s paramos ir rūpybos skyriaus duomenys. 

Telšių rajono savivaldyb÷ iš kitų Telšių apskrities savivaldybių išsiskiria ir tuo, jog Telšių 
rajone yra didžiausias senatv÷s pensininkų, kuriems yra nustatytos pagalbos (priežiūros) bei 
slaugos tikslin÷s kompensacijos, skaičius. Mažeikių rajono savivaldyb÷je 2009 m. slaugos 
išlaidų kompensacijas gavo 9,1 proc. senatv÷s pensininkų, pagalbos (priežiūros) – 15,6 proc.; 
Plung÷s rajono savivaldyb÷je atitinkamai 8,3 ir 15,0 proc.; tuo tarpu Telšių rajono savivaldyb÷je 
atitinkamai 12,7 proc. ir 19,1 proc.  

Viena opiausių šių dienų socialinių problemų yra nemaž÷jantis vaikų, netenkančių t÷vų 
globos, skaičius. Jei vertintume situaciją Telšių apskrities mastu, tai nuo 2005 m. Mažeikių 
rajono savivaldyb÷je kasmet vidutiniškai 65 vaikams nustatoma globa, Plung÷s rajono 
savivaldyb÷je – 29, Telšių rajono savivaldyb÷je – 46. Ataskaitiniu laikotarpiu Telšių rajone 
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daugiausia tokių vaikų buvo 2006 m. – 67, 2007 m. – 35, 2008 m. – 36. 2010 m. sausio 1 d. 
Telšių rajone trumpalaik÷ socialin÷ globa nustatyta 57 vaikams, ilgalaik÷ – 202.  

Lyginant globojamų šeimose ir valstybiniuose globos namuose vaikų skaičių Telšių 
apskrities savivaldyb÷se, tai pastarasis skaičius Telšių rajone yra mažesnis: štai Mažeikių rajono 
savivaldyb÷je 2008 m. šeimose buvo globojami 185 vaikai (2007 m. – 62), institucijose – 54 
(72); Plung÷s rajono savivaldyb÷je – 87 (103) ir 61 (65). Telšių rajono savivaldyb÷je šeimose 
2007 m. buvo globojami 189 vaikai, 2008 m. – 182, 2009 m. – 152, institucijose 2007 m. – 122, 
2008 m. – 108, 2009 m. – 107. 2010 m. sausio 1 d. Telšių rajone šeimose yra globojami 152 
vaikai, institucijose – 107. 

Telšių rajono savivaldyb÷je išlieka socialin÷s rizikos šeimų ir juose augančių vaikų 
problema: pvz., 2008 m. socialin÷s rizikos šeimų skaičius 1 000 gyventojų Plung÷s rajono 
savivaldyb÷je buvo 3,73 šeimų ir juose augo 34,98 vaikai, tenkantys 1 000 vaikų, tuo tarpu 
Telšių rajono savivaldyb÷je atitinkamai buvo 3,54 šeimų ir jose 34,29 vaikų; Mažeikių rajono 
savivaldyb÷je – 2,64 šeimų ir 25,38 vaikų.  

Analizuojant socialin÷s rizikos šeimų, kuriose auga vaikų, dinamiką, pastebima, jog 
Telšių rajone socialin÷s rizikos šeimų skaičius nuo 2003 m. kinta nesmarkiai, nors jose augančių 
vaikų skaičius maž÷ja. Tačiau situacija Telšių rajone yra sud÷tinga. 2008 m. buvo 194 socialin÷s 
rizikos šeimos ir jose augo 420 vaikų, 2010 m. sausio 1 d. Telšių rajone į rizikos šeimų apskaitą 
įrašytos 202 šeimos, kuriose auga 420 vaikų. 

Socialin÷s rizikos asmenų apskaita n÷ra vedama, tod÷l palyginti tendencijas galima tik 
pagal Statistikos departamento duomenis. Telšių rajone alkoholizmo ligomis sergančių oficialiai 
užregistruotų asmenų skaičius 2005 m. buvo 56, 2006 m. – 40, 2007 m. – 48, 2008 m. – 38. 
Mažeikių rajone alkoholizmo ligomis sergančių oficialiai registruotų asmenų 2005 m. buvo 66, 
2006 m. – 29, 2007 m. – 7, 2008 m. – n÷ vieno. Plung÷s rajone atitinkamai 57, 43, 30 ir 33. 
Sergančių ŽIV virusu Telšių rajone 2005 m. užregistruoti 2 asmenys, 2006 m. – 1, 2007 m. – 2, 
2008 m. – 1; atitinkamai Mažeikių rajone 2005 m. užregistruota 10 asmenų, 2007 m. – 4, 2008 
m. – n÷ vieno. Sergančių narkomanija ir toksikomanija Telšių rajone 2005 m. užregistruotas 1 
asmuo, 2007 m. – 2; Mažeikių rajone 2005 m. – 3, 2007 m. – 1. Tuo tarpu 2008 m. visose 
savivaldyb÷se neužregistruotas n÷ vienas asmuo, sergantis šia liga. Akivaizdu, jog šie statistiniai 
duomenys tikrosios situacijos neatspindi, nes tokių rizikos asmenų yra daug daugiau 
(palyginimui, UAB „Žemaitijos psichikos centre“ 2006 m. oficialiai įskaitoje piktnaudžiaujančių 
alkoholiu buvo užregistruota 951 asmuo, 2007 m. – 985, 2008 m. – 851, 2009 m. – 697). 
 
 

1.6.2.2. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKT ŪRA 

Telšių rajone socialinių paslaugų tinklas pl÷tojamas funkciniu ir teritoriniu principais: 
• Teritoriniu principu teikiamos šios socialin÷s paslaugos: socialinių įgūdžių 

ugdymo ir užimtumo paslaugos dienos centruose; socialin÷ globa ir socialin÷ priežiūra asmens 
namuose; darbas su rizikos šeimomis. Funkciniu principu teikiamos paslaugos koncentruojamos 
vadovaujantis praktine patirtimi, logika, finansin÷mis galimyb÷mis. Būtina įvertinti ir tai, jog 
sutelkiant tam tikras socialines paslaugas vienoje vietoje, užtikrinama jų kokyb÷ ir efektyvus 
finansinių išteklių naudojimas. Tačiau vienu svarbiausių tikslų lieka dienos centrų, kuriuose 
teikiamos bendrosios paslaugos ir dienos socialin÷ globa atskirų socialinių grupių asmenims, 
pl÷tra teritoriniu principu, nes šių paslaugų poreikis yra visoje savivaldyb÷s teritorijoje. Tuo 
tikslu yra priimtas Telšių rajono savivaldyb÷s tarybos 2007 m. gruodžio 27 d. sprendimas Nr. 
T1-420, kuriuo pritariama d÷l dienos centrų steigimo visose rajono kaimiškose seniūnijose. 
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• Funkciniu principu teikiamos paslaugos: laikino apnakvinimo ir vienos nakties 
paslaugos Telšių nakvyn÷s namuose; trumpalaik÷s socialin÷s globos paslaugos savarankiško 
gyvenimo namuose; ilgalaik÷ ir trumpalaik÷ socialin÷ globa Telšių senelių globos namuose; 
specialus ugdymas ir dienos socialin÷ globa neįgaliems vaikams Telšių vaikų su negalia centre; 
nemokamas socialin÷s rizikos asmenų ir mažas pajamas gaunančių asmenų maitinimas „Carito“ 
valgykloje; specialaus transporto paslaugos; kompleksin÷s socialin÷s globos ir medicinin÷s 
slaugos paslaugos Varnių pirmin÷s sveikatos priežiūros centro Varnių palaikomojo gydymo ir 
slaugos ligonin÷s Slaugos skyriuje, psichologin÷ pagalba Telšių krizių centre, neįgaliųjų darbinių 
geb÷jimų vystymas neįgaliųjų socialin÷je įmon÷je „Soneima“. 

Telšių rajono socialin÷s rūpybos sistemą sudaro: 
1. Koordinuojanti, kontroliuojanti institucija Telšių rajono savivaldyb÷s 

administracijos Socialin÷s paramos ir rūpybos skyrius (įskaitant šalpos išmokas ir pan.). 
2. Paslaugų teik÷jai – biudžetin÷s įstaigos: Telšių socialinių paslaugų centras, Telšių 

rajono vaikų su negalia centras, Telšių rajono senelių globos namai. 
3. Paslaugų teik÷jai – viešosios įstaigos: Krizių centras, Varnių pirmin÷s sveikatos 

priežiūros centras, neįgaliųjų socialin÷ įmon÷ „Soneima“. 
4. Nevyriausybin÷s organizacijos (NVO). 
5. Ilgalaik÷s socialin÷s globos paslaugos asmenims, turintiems proto negalią, ir 

socialin÷s globos paslaugos vaikams, netekusiems t÷vų globos, teikiamos apskričių pavaldumo 
socialin÷se globos įstaigose. 

Telšių socialinių paslaugų centras teikia nestacionarias bendrąsias ir specialiąsias 
paslaugas, konsultuoja gyventojus socialinių paslaugų klausimais, teikia socialinę pagalbą 
socialin÷s rizikos šeimoms, vienišiems seniems ir neįgaliems Telšių rajono gyventojams, 
aprūpina rajono neįgaliuosius kompensacine technika, teikia transporto paslaugas; organizuoja 
būsto pritaikymą neįgaliesiems. Telšių socialinių paslaugų centro struktūroje yra Nakvyn÷s 
namai, Savarankiško gyvenimo namai, Nevar÷nų, Upynos ir Telšių dienos centrai. 2009 m. 
įgyvendintas Žar÷nų dienos centro įrengimo projektas iš Socialin÷s apsaugos ir darbo 
ministerijos infrastruktūros pl÷trai skiriamų l÷šų (200,0 tūkst. Lt) ir Telšių rajono savivaldyb÷s 
biudžeto l÷šų (15 proc. – 30,0 tūkst. Lt). Nakvyn÷s namuose yra suteikiamos vienos nakties 
apnakvinimo ir kriz÷s įveikimo bei laikino būsto krizių atvejais suteikimo paslaugos. Laikiną 
pastogę vienu metu gali gauti 18 asmenų, kurie d÷l krizinių socialinių problemų laikinai negali 
gyventi savo įprastoje aplinkoje. Vienos nakties paslaugas vienu metu galima suteikti 3 
asmenims, krizių atveju laikinai apgyvendinti Savarankiško gyvenimo namuose galima iki 8 
šeimų ar pavienių asmenų. 

Nevar÷nų ir Upynos dienos centrai šių seniūnijų teritorijoje nuo 2007 m. prad÷jo teikti 
socialines, laisvalaikio užimtumo, sociokultūrines, asmens higienos, darbo terapijos ir kitas 
paslaugas, kuriomis siekiama stiprinti vietinę bendruomenę, mažinti socialinę atskirtį tarp miesto 
ir kaimo, vykdyti socialinių paslaugų pl÷trą, tenkinti socialinių paslaugų poreikį. Šiuose dienos 
centruose vykdomas darbas su rizikos šeimomis bei asmenimis.  

2007 m. pabaigoje įgyvendintas projektas „Telšių savarankiško gyvenimo namai“ ir 
prad÷tos teikti trumpalaik÷s socialin÷s globos paslaugos rizikos asmenims (šeimoms) ir kitiems 
asmenims krizių atvejais.  

2008 m. įgyvendintas iš struktūrinių fondų finansuojamas projektas „Telšių dienos 
centras“, kuriame nuo 2009 m. teikiamos dienos socialin÷s globos ir užimtumo paslaugas senyvo 
amžiaus, neįgaliems žmon÷ms, socialin÷s rizikos grup÷s šeimoms ir vaikams. Telšių dienos 
centre mokoma rankdarbių, medžio apdirbimo darbų, mezgimo, siuvimo, floristikos, 
siuvin÷jimo, vytelių pynimo ir kitų amatų. 2008–2010 m. gaunamos l÷šos iš Socialin÷s apsaugos 
ir darbo ministerijos vaikų dienos centrų veiklai vykdyti, tod÷l dienos centruose pagrindin÷ 
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veikla yra vykdoma su vaikais, o senyvo amžiaus asmenys ir neįgalūs asmenys sudaro tik labai 
mažą paslaugų gav÷jų skaičių. Manytina, taip yra ir d÷l tradicinio mąstymo ir d÷l nepriimtino 
požiūrio į senyvo amžiaus žmonių vadinamuosius darželius. Tod÷l vienu svarbiausių dienos 
centrų veiklos tikslų išlieka siekis kuo didesnį skaičių senyvo amžiaus žmonių ir žmonių, 
turinčių fizinę negalią, paskatinti susidom÷ti dienos centrų veikla ir gauti socialines paslaugas 
juose. Iš viso 2009 m. centras įgyvendino 4 projektus ir pritrauk÷ 159,1 tūkst. Lt. Telšių 
socialinių paslaugų centre yra 57,0 etatai. 

Telšių rajono senelių globos namuose ilgalaik÷s socialin÷s globos paslaugos teikiamos 60 
gyventojų. Nuo 2008 m. liepos m÷n. prad÷tos teikti trumpalaik÷s socialin÷s globos paslaugos 
senyvo amžiaus asmenims. Senelių globos namuose paslaugos teikiamos pensinio amžiaus 
žmon÷ms, neįgaliems asmenims, neturintiems psichikos sutrikimų, kuriems nustatytas fizinis 
arba socialinis nesavarankiškumas. Paslaugų poreikis patenkintas. 

2009 metų pabaigoje paslaugų lauk÷ 8 asmenys, iš kurių 6 teikiamos alternatyvios 
paslaugos Varnių pirmin÷s sveikatos priežiūros centro Palaikomojo gydymo ir slaugos ligonin÷s 
Slaugos skyriuje (kol atsiras galimybių šiuos asmenis apgyvendinti Telšių senelių globos 
namuose).  

2008 m. parengtas ir įgyvendintas Ilgalaikių socialin÷s globos paslaugų pl÷tros iš 
infrastruktūros l÷šų projektas, kurio bendra vert÷ 702,0 tūkst. Lt, iš jų 202 tūkst. Lt – 
savivaldyb÷s biudžeto l÷šų. Šiuo projektu pagerinta įstaigos infrastruktūra, tačiau spręstinų 
problemų dar yra – būtina ieškoti būdų pagerinti ventiliavimo sistemas, įrengti užimtumo ir 
bibliotekos patalpas, labiau pritaikyti išorinę aplinką gyventojų poilsiui, įrengiant pav÷sines, 
g÷lynus ir t. t. Lieka problema d÷l dalies asmenų, turinčių iš dalies savarankiškus geb÷jimus, 
gyvenimo kartu su nesavarankiškais asmenimis. Tikimasi šią problemą išspręsti įgyvendinus 
Gedrimų savarankiškų gyvenimo namų projektą. 2009 m. pabaigoje Telšių senelių globos 
namuose patvirtinti 23,5 etatų.  

Telšių krizių centras yra viešoji įstaiga, 2006 m. perregistruota iš Telšių vaikų ir jaunimo 
psichologinio centro, įkurto 1997 m. Centro steig÷jai yra Telšių rajono savivaldyb÷ ir fizinis 
asmuo Vanda Benaitien÷. Centre teikiamos psichologin÷s, intensyvios krizių įveikimo pagalbos 
paslaugos, dirbama savižudžių prevencijos ir postvencijos srityje, organizuojamas psichologin÷s 
pagalbos telefonu „Vilties linija“ darbas. Krizių centras aktyviai dalyvauja projektin÷je veikloje. 
2009 m. įgyvendino 4 projektus ir pritrauk÷ 126,5 tūkst. Lt. 2009 m. viena svarbiausių veiklų 
buvo psichologin÷s pagalbos suteikimas kriz÷je atsidūrusiems asmenims ir jų šeimoms. Lieka 
neišspręsta problema d÷l laikino asmenų, atsidūrusių kriz÷je, apgyvendinimo ir intensyvios 
psichologin÷s pagalbos suteikimo. Infrastruktūra tam parengta, tačiau būtinas 1 socialinio 
darbuotojo etatas, tod÷l 2009 m. tokia pagalba nebuvo suteikta 8 atvejais, 6 atvejais kriz÷je 
atsidūrę asmenys su jų šeimos nariais (iš viso 11 asmenų) buvo apgyvendinti Centre ir paliekami 
nakčiai vieni. Tuo pat metu buvo dirbama ir su 4 šių šeimų t÷vais. Telšių krizių centre yra 3,5 
darbuotojų etatų. 

Telšių vaikų su negalia centras įkurtas 1994 metais. Iki 2003 m. įstaiga buvo registruota 
kaip socialinį darbą vykdanti, ir jos pagrindin÷ veiklos rūšis buvo socialinis darbas. 2003 m. 
įstaiga perregistruota ir prad÷tas vykdyti specialusis ugdymas. Vaikų su negalia centre 
pagrindinis d÷mesys skiriamas kiekvieno vaiko individualiems geb÷jimams, poreikiams ir 
interesams tenkinti. Nuo 2008 m. sausio 1 d. Vaikų su negalia centre neįgaliems asmenims virš 
18 metų prad÷tos teikti dienos socialin÷s globos paslaugos. Grupę lanko 11 asmenų, kurių 
amžius nuo 19 iki 26 metų, iš jų 9 asmenys, kuriems reikalinga nuolatin÷ slauga. Įsteigti 5 etatai: 
1 socialinio darbuotojo, 3 socialinių darbuotojų pad÷j÷jų, 0,5 etato masažuotojo, 0,5 etato 
kineziterapeuto. Pagal turimas patalpas ir klientų poreikius Telšių rajono vaikų su negale centre 
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būtų galima dalį patalpų pritaikyti arba savarankiškų namų veiklai vykdyti, arba trumpalaikei 
socialinei globai asmenims, turintiems proto negalią bei kompleksinę negalią, teikti. 

Viešoji įstaiga „Soneima“ prad÷ta kurti, kai 2006 m. birželio 22 d. Telšių rajono 
savivaldyb÷s taryba pritar÷ socialin÷s įmon÷s steigimui Telšių rajone. 2007 m. kovo 15 d. 
sprendimu nutarta dalyvauti steigiant viešąją įstaigą „Soneima“ dalininko teis÷mis. Steigimo 
sutartyje įsipareigota prad÷ti viešosios įstaigos veiklą ir iki 2008 m. gruodžio 1 d. gauti 
neįgaliųjų socialin÷s įmon÷s statusą, o savivaldyb÷ įsipareigojo suteikti patalpas veiklai vykdyti. 
Įstaigos pagrindin÷ veikla – organizuoti neįgalių asmenų darbinę veiklą ugdant darbinius bei 
socialinius įgūdžius, vykdyti socialinę neįgaliųjų integraciją. Siekiama remti, pl÷toti ir skatinti 
neįgaliųjų darbinį užimtumą, kitokių užimtumo formų (darbo terapija, bendrasis užimtumas ir 
kt.) paiešką, ypač sudarant galimybę asmenims, turintiems sunkią negalią, įsitraukti į darbinę 
veiklą. Taip pat sudaroma galimyb÷ įsidarbinti ir kitiems asmenims, priklausantiems tikslin÷ms 
grup÷ms, praradusiems profesinį ir bendrąjį darbingumą, ekonomiškai neaktyviems, 
negalintiems lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje, suteikiant jiems palankias sąlygas 
kelti savo kvalifikaciją, pad÷ti atkurti ir lavinti jų profesinius įgūdžius, skatinti šių asmenų 
grįžimą į darbo rinką, jų socialinę integraciją bei mažinti socialinę atskirtį.  

Įmon÷ paslaugas prad÷jo teikti nuo 2008 m. kovo m÷n. ir yra sudariusi paslaugų teikimo 
sutartis su klientais d÷l vizitinių kortelių, kvietimų, atvirukų, įvairių lankstinukų gamybos, 
archyvinių bylų rišimo. Daugiausia atliekamos paslaugos individualiems klientams. Šioje 
veikloje dirba 4 neįgalieji, iš kurių 2 asmenys turi visišką negalią. 4 neįgalieji ruošiasi darbinei 
veiklai ir yra apmokomi darbui. 2008 m. spalio 28 d. VšĮ „Soneima“ suteiktas neįgaliųjų 
socialin÷s įmon÷s statusas. Nuo 2008 m. liepos m÷n. įmon÷ vykdo projektą „Glob÷jų (rūpintojų) 
ir įt÷vių atranka, rengimas ir konsultavimas“. 2008 m. projekto vert÷ buvo 35,32 tūkst. Lt, iš jų 
9,8 tūkst. Lt savivaldyb÷s prisid÷jimas. Parengtos 7 glob÷jų šeimos. 2009 m. gauti 23,3 tūkst. Lt, 
(d÷l finansinių sunkumų savivaldyb÷ neprisid÷jo), parengtos 9 glob÷jų šeimos. VšĮ „Soneima“ 
kartu su savivaldybe pateik÷ ir gavo finansavimą iš ES struktūrinių fondų vykdyti projektą 
„Socialin÷s rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką Telšių 
rajone“, projekto vert÷ – 1 100,0 tūkst. Lt. Projektui vykdyti 2008 liepos m÷n. buvo sudaryta 
patalpų Biliūno g. 3 nuomos sutartis su Telšių visuomen÷s sveikatos centru. D÷l šio projekto 
2009 m. įstaiga persik÷l÷ į naujai suremontuotas ir veiklai vykdyti pritaikytas patalpas.  

Varnių pirmin÷s sveikatos priežiūros centro Palaikomojo gydymo ir slaugos ligonin÷s 
Slaugos skyriuje teikiamos kompleksin÷s medicinin÷s slaugos ir socialin÷s globos paslaugos 
netekusiems darbingumo ir senyvo amžiaus asmenims. Telšių rajono valdytojo 1993 m. kovo 8 
d. potvarkiu Nr. 113-V „D÷l slaugos lovų įsteigimo Varnių ligonin÷je“ Varnių ligonin÷s Vidaus 
skyriuje buvo įsteigta 10–20 slaugos lovų senyvo amžiaus, vienišiems žmon÷ms, neįgaliems 
žmon÷ms ir kitiems asmenims, kuriems būtina suteikti kompleksines gydymo ir slaugos 
paslaugas. Telšių rajono savivaldyb÷s tarybos 1997 m. vasario 3 d. sprendimu Nr. 8 „D÷l Varnių 
ligonin÷s reorganizavimo“ Varnių ligonin÷s Vidaus skyrius buvo pertvarkytas į Varnių slaugos ir 
palaikomojo gydymo ligoninę, kurioje prad÷ta teikti gydymo ir slaugos paslaugas asmenims, 
sergantiems sunkiais, užleistais, chroniškais susirgimais, po traumų, onkologinių bei kitų 
užsitęsusių ligų išeitin÷se faz÷se. 1998 m. patvirtinti Slaugos skyriaus nuostatai, pagal kuriuos 
įsteigtas atskiras Slaugos skyrius ir nustatytas 20 lovų išlaikymas iš savivaldyb÷s biudžeto. 2007 
m. birželio 21 d. sprendimu Nr. T1-154 įsteigtos 5 kompleksin÷s medicinin÷s slaugos ir 
socialin÷s globos lovos, skirtos asmenims, tutintiems visišką negalią. 

Kompleksin÷s socialin÷s slaugos ir medicinin÷s slaugos paslaugos asmenims, 
sergantiems l÷tin÷mis, nepagydomomis ligomis, po traumų teikiamos Varnių pirmin÷s sveikatos 
priežiūros centro Palaikomojo gydymo ir slaugos ligonin÷s Slaugos skyriuje. Kompleksin÷s 
paslaugos teikiamos ir asmenims, kuriems d÷l sveikatos būkl÷s reikalinga stacionari socialin÷ 
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globa bei slauga ir kurie d÷l įvairių priežasčių negali gyventi savarankiškai arba artimieji negali 
jų prižiūr÷ti. 

Telšių rajone socialinių paslaugų teikimo procese dalyvauja ir nevyriausybin÷s 
organizacijos, kurios teikia bendrąsias socialines paslaugas atskiroms socialin÷ms grup÷ms. 
Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų įvairovę ir efektyviai naudoti biudžeto l÷šas, būtų tikslinga 
skelbti viešąjį konkursą socialin÷ms paslaugoms pirkti. Yra pripažįstama, jog nemažai 
nevyriausybinių organizacijų veikia socialinių paslaugų teikimo srityje ir yra vertinamos kaip 
kompetentingi savivaldyb÷s partneriai, teikiantys socialines paslaugas socialiai pažeistiems 
gyventojams. Tačiau Telšių rajone tokios patirties n÷ra, nes rajone veikiančios nevyriausybin÷s 
organizacijos n÷ra pasirengusios tinkamai teikti socialines paslaugas, išskyrus užimtumo 
paslaugas.  

Šios organizacijos yra labiau linkusios rengti projektus ir pretenduoti gauti dalį l÷šų 
šiems projektams vykdyti iš savivaldyb÷s biudžeto l÷šų – NVO projektų dalinis finansavimas 
organizuojamas ir vykdomas įvertinus pateiktus projektus. Projektus aktyviai teikia 8 
nevyriausybin÷s organizacijos, 2 viešosios įstaigos ir 1 biudžetin÷ įstaiga. Iš viso 2009 m. l÷šoms 
iš infrastruktūrai vystyti skirtų l÷šų per Socialin÷s apsaugos ir darbo ministeriją Telšių rajono 
nevyriausybin÷s, viešosios ir biudžetin÷s įstaigos įgyvendino 14 projektų ir pritrauk÷ 631,1 tūkst. 
Lt. 

Vertinant socialinių darbuotojų skaičių, Telšių rajono savivaldyb÷je yra fiksuojama 
socialinių darbuotojų skaičiaus did÷jimo tendencija ir 1 000 gyventojų tenka didžiausias 
darbuotojų skaičius Telšių apskrityje – palyginimui, Plung÷s rajono savivaldyb÷je 2007 m. 1 000 
gyventojų teko 0,39 darbuotojų, Mažeikių rajono savivaldyb÷je – 1,40, Telšių – 1,85. Darbuotojų 
skaičius 2006 m. padid÷jo 0,1 proc., lyginant su 2005 m., 2007 m. – 0,68 proc., 2008 m. – 13,3 
proc., 2009 m. – 12,2 proc. ir 2010 m. sausio 1 d. d÷l sud÷tingos savivaldyb÷s finansin÷s 
situacijos darbuotojų skaičius  sumažintas 20,4 proc. Bus siekiama, kad d÷l to paslaugų kokyb÷ 
nenukent÷tų, nes 1 000 gyventojų šiais metais prognozuojama 1,8 darbuotojo.  

Paslaugų infrastruktūra yra tiesiogiai susijusi su tam skiriamomis l÷šomis. 2008 m. Telšių 
rajono 1 gyventojui vidutiniškai teko 46,3 Lt socialin÷ms paslaugoms teikti skirtų biudžeto l÷šų, 
atitinkamai Mažeikių rajono savivaldyb÷je 55,4 Lt, Plung÷s – 47,2 Lt. Telšių rajone mažiausiai 
biudžeto l÷šų skiriama socialin÷ms paslaugoms teikti – 2,14 proc. (pvz., Mažeikių rajono 
savivaldyb÷je socialin÷ms paslaugoms tenka 2,59 proc. biudžeto l÷šų, Plung÷s – 2,27 proc.). 

 

 

1.6.2.3. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IŠVYSTYMAS IR PL öTROS TENDENCIJOS 

Vertinant socialinių paslaugų prieinamumą ir išvystymą pagal atskiras gyventojų 
socialines grupes teigtina, jog paslaugos yra vystomos tolygiai visoms socialin÷ms grup÷ms.  

1.6.2.3.1 lentel÷je pateikiamas Telšių rajone teikiamų socialinių paslaugų palyginimas su 
nustatytais normatyvais: 
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1.6.2.3.1. lentel÷. Socialinių paslaugų vertinimas pagal 2008 m. išvystymo normatyvus, 
2009 m. 

Normatyvai 10 
000 gyventojų 

Paslaugų 
išvystymas Paslaugų suteikimas 

Paslaugų rūšis 
vietų gav÷jų vietų gav÷jų suteikta 

paslaugų 
Laukia 
eil÷je 

Nepaten
kinta 

1. Dienos socialin÷ globa 
1.1. suaugusiems 
neįgaliems asmenims 

27 x 24 x 14 — — 

1.2. neįgaliems vaikams  2,2 x 105 x 110 — — 
1.3. senyvo amžiaus 
asmenims 

22 x 5 x — — — 

2. Dienos socialin÷ globa asmens namuose:     
2.1. neįgaliems 
suaugusiems asmenims  

x 16 x 2 2 — — 

2.2. neįgaliems vaikams  x 1,6 x — x — — 
2.3. senyvo amžiaus 
asmenims                

x 21,7 x 21 21 — — 

3. Trumpalaik÷ socialin÷ globa institucijoje:        
3.1. neįgaliems 
suaugusiems asmenims  

2,7 x 10 x 21 — — 

3.2. neįgaliems vaikams  6,0 x — — — — — 
3.3. likusiems be t÷vų 
globos vaikams, kuriems 
nustatyta laikinoji globa, 
ir socialin÷s rizikos 
vaikams             

27,2 x 17 x 16 — — 

3.4. senyvo amžiaus 
asmenims                

1,6 x 20 x 26 — — 

3.5. socialin÷s rizikos suaugusiems  asmenims       
3.5.1. nakvyn÷s namuose                    16 x 20 x 20   
3.5.2. krizių centruose                    5,4 x — x — — — 
3.5.3. psichologin÷s bei 
socialin÷s reabilitacijos 
įstaigose        

3,8 x — x — — — 

3.5.4. VPSPC x x 10 9 9 — — 
4. Ilgalaik÷ socialin÷ globa institucijoje 
4.1. neįgaliems 
suaugusiems asmenims  38 x 12 x 

14 
(2 pension.) 

1 
(1 

pension.) 
— 

4.2. neįgaliems vaikams  5,4 x 1 x 1 — — 
4.3. likusiems be t÷vų 
globos vaikams, kuriems 
nustatyta nuolatin÷ globa            

46 x 110 x 90 — — 

4.4. senyvo amžiaus 
asmenims                54,3 x 48 x 

64 
(16 pension.) 

20 
(9 

pension.) 
4 

5. Socialin÷ priežiūra asmens (šeimos) namuose:                                      
5.1. pagalba į namus             
5.1.1. neįgaliems 
suaugusiems asmenims  

x 10,9 x 23 x — — 

5.1.2. neįgaliems x 2,7 x — — — — 
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Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracijos Socialin÷s paramos ir rūpybos skyriaus duomenys. 

Socialinių paslaugų poreikis did÷ja d÷l senstančios visuomen÷s, daug÷jant neįgalių vaikų 
ir darbingo amžiaus asmenų bei socialiai pažeidžiamų Telšių rajono gyventojų, taip pat 
socialin÷s rizikos šeimų ir asmenų skaičiui. Taip pat pastebima tendencija, jog vis daugiau 
darbingo amžiaus asmenų atsisako rūpintis savo pasenusiais t÷vais. D÷l šių priežasčių Telšių 
rajone ypač aktualu vystyti socialinių paslaugų infrastruktūrą senyvo amžiaus asmenims. Yra 
sudarytos sąlygos teikti dienos socialin÷s globos ir socialin÷s priežiūros paslaugas senyvo 
amžiaus asmenims dienos centruose, tačiau ne visi tikslin÷s grup÷s atstovai naudojasi šiomis 
paslaugomis.  

Organizuojant ilgalaik÷s socialin÷s globos paslaugas akcentuotina tai, jog Telšių senelių 
globos namuose iš 60 ilgalaikes socialin÷s globos paslaugas gaunančių asmenų vidutiniškai 15 
proc. yra neįgalių darbingo amžiaus asmenų ir 15 proc. pensinio amžiaus asmenų, galinčių 
gyventi savarankiškai. D÷l to, kad jie neturi galimybių savarankiškai tvarkytis buityje, gamintis 

vaikams  
5.1.3. senyvo amžiaus 
asmenims    

x 119,4 x 35 x 12 23 

5.2. socialinių įgūdžių 
ugdymas ir palaikymas                      

x  x 
 

x 
  

5.2.1. socialin÷s rizikos 
šeimoms ir vaikams   

x 272 x  x 236  

5.2.2. socialin÷s rizikos 
suaugusiems  

x 26 x 
    

6. Socialin÷ priežiūra savarankiško gyvenimo namuose, laikino apnakvindinimo įstaigose:  
6.1. neįgaliems 
suaugusiems asmenims  

10,9 x 10 x — — — 

6.2. senyvo amžiaus 
asmenims  

10,9 x 20 x — — — 

6.3. socialin÷s rizikos 
suaugusiems asmenims 
ir jų šeimoms  

66 asmenys 
n. n. 

6 šeimos Sav. 
gyv. nam. 

6.3.1. šeimoms ir 
asmenims netekus būsto 
gaisro metu 

5,4 x 41 x 

4 šeimos 

— — 

6.4. socialin÷s rizikos 
šeimoms  5,4 x 5 x 

5 šeimos, 
1 suaugęs 
asmuo 

— — 

7. Socialin÷ priežiūra socialin÷s priežiūros centruose:              
7.1. socialin÷s rizikos 
vaikams      

x 148,3 x — — — — 

7.2. neįgaliems 
suaugusiems asmenims  

x   103,2 x — — — — 

7.3. socialin÷s rizikos 
suaugusiems asmenims                                     

x 140,1 x — — — — 

8. Bendrosios socialin÷s paslaugos:         
8.1. sociokultūrin÷s 
paslaugos     

x 1 303,4 x 
 

726   

8.2. transporto 
organizavimas              

x 71 x 146 110 — — 

8.3. kitos bendrosios 
socialin÷s paslaugos  

x 
Pagal 

poreikį 
x 
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maistą, atlikti kitus darbus bei planuoti savo laiką, jie praranda socialinius įgūdžius bei norą būti 
atsakingais už save. Dalis jų pradeda propaguoti amoralų gyvenimo būdą ir trikdo šalia 
gyvenančius senus žmones, trukdo personalui užtikrinti tinkamą įstaigos veiklą. D÷l šios 
priežasties taip pat nepatenkinamas ilgalaik÷s socialin÷s globos Telšių senelių namuose poreikis. 
Šiuo metu n÷ra galimybių suteikti ilgalaikę socialinę globą 8 senyvo amžiaus asmenims, kurie 
nebegali gyventi vieni savarankiškai, 2 iš jų neturi nuolatin÷s gyvenamosios vietos ir šiuo metu 
gauna alternatyvias kompleksines medicinin÷s slaugos ir socialin÷s globos paslaugas Varnių 
pirmin÷s sveikatos priežiūros centro Palaikomojo gydymo ir slaugos ligonin÷s Slaugos skyriuje. 
Iš dalies savarankiškai galintiems gyventi socialin÷s rizikos asmenims būtina sudaryti galimybes 
gyventi savarankiško gyvenimo namuose ir tuo būdu patenkinti ilgalaik÷s socialin÷s globos 
poreikį senyvo amžiaus asmenims. Telšių senelių globos namuose darbingo amžiaus asmenys 
2006 m. sudar÷ 11,7 proc. visų paslaugos gav÷jų, 2007 m. – 15,0 proc., 2008 m. – 13,3 proc., 
2009 m. – 25,0 proc. 

Nakvyn÷s namuose yra galimyb÷ suteikti laikino apnakvinimo paslaugas 20 asmenų, 
neturinčių gyvenamosios vietos. Taip pat teikiamos vienos nakties apnakvinimo paslaugos 
asmenims, neturintiems asmens dokumentų, nepasitikrinusiems sveikatos. Vienu metu šias 
paslaugas galima suteikti iki 5 asmenų. Apie 80 proc. nakvyn÷s namuose laikino apnakvinimo ar 
vienos nakties paslaugas gaunančių klientų yra nuolatiniai, nes neturi arba yra praradę socialinius 
įgūdžius, serga priklausomyb÷s ligomis, neturi darbinių pajamų. Apie 10 proc. nakvyn÷s namų 
klientų yra praradę galūnes, negeba savarankiškai gyventi. Tačiau d÷l to, jog nuolat vartoja 
alkoholį ir yra agresyvūs, jie negali gyventi socialin÷s globos namuose, o į specialiuosius 
valstybinius globos namus nepriimamai arba laikinai pagyvenus pašalinami iš jų. Tokių asmenų 
Telšių rajone šiuo metu yra apie 15. 

Tikslinga ateityje socialines paslaugas pl÷toti atskiroms grup÷ms, kadangi 
daugiafunkciniai dienos centrai nepateisina lūkesčių. Tokie centrai gali veikti tik kaimiškose 
seniūnijose, kur paslaugų gav÷jų skaičius yra mažas. Taip pat būtų tikslinga įsteigti 
savarankiškus gyvenimo namus asmenims, kuriems būtų teikiama tik dalin÷ socialin÷ pagalba. 

Kompleksin÷s socialin÷s slaugos ir medicinin÷s slaugos paslaugos asmenims, 
sergantiems l÷tin÷mis, nepagydomomis ligomis, po traumų, taip pat senyvo amžiaus asmenims 
teikiamos Varnių pirmin÷s sveikatos priežiūros centro Palaikomojo gydymo ir slaugos ligonin÷s 
Slaugos skyriuje. Kompleksin÷s paslaugos teikiamos ir asmenims, kuriems d÷l sveikatos būkl÷s 
reikalinga stacionari socialin÷ globa bei slauga ir kurie d÷l įvairių priežasčių negali gyventi 
savarankiškai arba artimieji negali jų prižiūr÷ti. Paslaugų poreikis patenkinamas visiškai ir 
netikslinga daugiau pl÷toti šių paslaugų. 

Asmenims, turintiems proto negalią, teikiamos ilgalaik÷s socialin÷s globos paslaugos 
valstybiniuose globos namuose (pensionatuose), ir paslaugų poreikis patenkinamas dalinai. Šiuo 
metu eil÷je paslaugoms gauti yra 8 asmenys. Tačiau poreikio patenkinimas priklauso nuo Telšių 
apskrityje priimamų sprendimų skirti paslaugas. Per 2009 m. valstybin÷se institucijose 
apgyvendinti 2 asmenys, eil÷je laukia 9.  

Teikiamų paslaugų analiz÷ ir statistiniai rodikliai rodo, jog Telšių rajone mažiausiai 
išvystytos socialin÷s paslaugos darbingo amžiaus asmenims, turintiems proto ir psichinę negalią. 
Šiuo metu n÷ra patenkinamas poreikis teikti dienos, trumpalaikę ir ilgalaikę socialinę globą 
asmenų namuose, dienos centruose ir savarankiško gyvenimo namuose negalią turintiems 
asmenims. Šiuo metu dienos užimtumo paslaugos 14 asmenų teikiamos Vaikų su negalia centre, 
o kitiems asmenims paslaugas organizuoja nevyriausybin÷s organizacijos. Dienos užimtumo 
paslaugos 2006 m. buvo suteiktos 60 negalią turinčių asmenų, 2007 m. – 75, 2008 m. – 120. 
Įvertinant ir tai, jog kasmet Telšių vaikų su negale centrą vidutiniškai lanko 105 vaikai, turintys 
protinę negalią, tai paslaugų poreikis šiai asmenų grupei ateityje gali būti ypač didelis. 
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Neteikiamos paslaugos neįgaliems vaikams jų namuose ir trumpalaik÷s socialin÷s globos 
paslaugos institucijoje. Telšių vaikų su negale centras gal÷tų teikti šias paslaugas išpl÷tus 
paslaugų infrastruktūrą centre ir padidinus darbuotojų skaičių.  

Telšių krizių centre teikiamos psichologin÷s, intensyvios krizių įveikimo pagalbos 
paslaugos, dirbama savižudžių prevencijos ir postvencijos srityje, organizuojamas psichologin÷s 
pagalbos telefonu „Vilties linija“ darbas. Centras aktyviai dalyvauja projektin÷je veikloje. Telšių 
mieste būtina teikti skubią psichologinę pagalbą motinoms, auginančioms mažamečius vaikus ir 
sergantiesiems psichikos ligomis. Telšių rajone įvyksta daugiausia jaunų žmonių savižudybių, 
lyginant su kitais rajonais. Kasmet vidutiniškai savižudybe gyvenimą baigia 25–30 žmonių, 50 
proc. jų yra iki 45 metų amžiaus. Telšių krizių centre yra teikiamos ir laikinos apgyvendinimo 
paslaugos esant krizei, centro psichologai atlieka ekspertizes ir dalyvauja teismuose svarstant 
šeimų, kuriose auga nepilnamečiai vaikai, skyrybų bylas bei svarstant mažamečių prievartos 
bylas. Telšių krizių centras d÷l personalo trūkumo negali tinkamai vykdyti veiklos. Seniūnijose ir 
mieste būtina teikti psichologin÷s pagalbos paslaugas socialin÷s rizikos šeimoms ir jose 
augantiems vaikams bei socialin÷je atskirtyje atsidūrusiems asmenims.  

Trumpalaik÷s socialin÷s globos paslaugos vaikams ir laikino apgyvendinimo paslaugos 
vaikams, laikinai netekusiems t÷vų, yra teikiamos Telšių vaikų globos namuose. Ilgalaik÷ 
socialin÷ globa vaikams teikiama Telšių vaikų globos namuose ir šeimose. 2008 m. pabaigoje 
182 vaikus globojo 132 šeimos. Telšių vaikų globos namuose paslaugos suteiktos 102 vaikams, 
iš kurių ilgalaik÷ globa nustatyta 84 vaikams, trumpalaik÷ globa – 18 vaikų. Laikinai 
apgyvendinti 27 vaikai, 11 vaikų laikinai apgyvendinti Regionin÷s Telšių ligonin÷s Vaikų ligų 
skyriuje. Pagal esamą situaciją, toks paslaugų poreikis patenkinamas, ir socialinių paslaugų 
infrastruktūra išvystyta.  

 

 

1.6.2.4. SOCIALINIS BŪSTAS 

Valstyb÷s parama būstui įsigyti ar išsinuomoti teikiama dviem būdais - vadovaujantis LR 
Vyriausyb÷s nutarimu patvirtintu valstyb÷s remiamų būsto kredito teikimo tvarkos aprašu 
teikiant valstyb÷s remiamus būsto kreditus bei pagal LR Vyriausyb÷s nutarimu patvirtintą 
asmens (šeimos) metinių pajamų ir turto apskaičiavimo tvarkos aprašą išnuomojant savivaldyb÷s 
socialinį būstą. Asmenys (šeimos) d÷l paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikia prašymus 
savivaldyb÷s administracijai. 

Vykdant Valstyb÷s paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams 
modernizuoti įstatymą, Telšių rajono savivaldyb÷s administracijos Turto valdymo skyriuje 
vykdomas valstyb÷s remiamų kreditų teikimas. L÷šų, skiriamų valstyb÷s remiamiems kreditams 
teikti, dinamika bei panaudojimas pateikti 1.6.2.4.1 lentel÷je. 

1.6.2.4.1. lentel÷. L÷šų, skirtų valstyb÷s remiamiems kreditams teikti, bei jų panaudojimas, 
2004–2009 m. 

Metai Eil. 
Nr. Rodiklio pavadinimas 

2005 2006 2007 2008 2009 

1. 
Valstyb÷s skirtų l÷šų 
remiamiems būsto kreditams 
įsigyti kiekis, tūkst. Lt 

2 020,0 2 090,0 2 440,0 3 405,0 3 500,0 

2. 
Valstyb÷s remiamais kreditais 
pasinaudojusių asmenų 

39 31 26 28 2 
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Metai Eil. 
Nr. Rodiklio pavadinimas 

2005 2006 2007 2008 2009 
skaičius 

 Iš jų:      
2.1. Suteikta 20 proc. subsidija  3 2 4 5 1 
2.2. Suteikta 10 proc. subsidija 22 21 16 16 1 
2.3. Apdrausti būsto kreditai 14 8 6 6 - 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracijos duomenys. 

Valstyb÷s paramos teikimą 2009 metais apsunkino šalies finansin÷s sistemos kriz÷ – 
jaunos šeimos, gal÷jusios pretenduoti į valstyb÷s paramą būstui įsigyti, persigalvojo imti 
kreditus, nes kreditai pabrango. Be to, bankai, siekdami apsisaugoti nuo galimų rizikų grąžinant 
paskolas, labai padidino reikalavimus, tod÷l šeimos persigalvodavo imti kreditus. 

Socialinio būsto laukiančių asmenų sąrašų kaita 2005–2009 metais pateikta 1.6.2.4.2 
lentel÷je. 

1.6.2.4.2. lentel÷. Socialinio būsto laukiančių asmenų sąrašų struktūra ir dinamika, 2005–
2009 m. 

Metai Eil. 
Nr. Rodiklio pavadinimas 

2005 2006 2007 2008 2009 

1. 
Socialinio būsto prašymų 
kiekis einamųjų metų 
sausio 1 d. (iš viso) 

196 231 269 312 382 

1.1. 1 sąrašas: jaunų šeimų 81 93 92 100 125 

1.2. 
2 sąrašas: šeimų, 
auginančių tris ar 
daugiau vaikų (įvaikių) 

* * 36 49 58 

1.3 
3 sąrašas: našlaičių ir 
likusių be t÷vų globos 
asmenų 

4 4 13 16 23 

1.4. 
4 sąrašas: neįgalių 
asmenų (šeimų) 

31 44 46 57 61 

1.5. 
5 sąrašas: bendrasis 
(visi, kurie nepatenka į 
1–4 sąrašus) 

71 76 71 81 106 

1.6. 

6 sąrašas: socialinio 
būsto nuomininkų, 
turinčių teisę į gyvenimo 
sąlygų pagerinimą 

9 14 11 9 9 

*Pastaba: tokio sąrašo nagrin÷jamu laikotarpiu nebuvo. 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracijos duomenys. 

2010 metų sausio 1 dienos duomenimis, Telšių rajono savivaldyb÷je prašymus 
išsinuomoti socialinius būstus iš viso buvo pateikusios 382 šeimos, o iš viso su šeimos nariais 
laukiančiųjų buvo 999 asmenys. 

Nors LR Vyriausyb÷ nustat÷ gana didelius pajamų ir turto apribojimus, norint pateikti 
prašymą išsinuomoti socialinį būstą, tačiau asmenų (šeimų), pateikiančių prašymus socialiniam 
būstui išsinuomoti, skaičius kasmet auga. Naujai pateiktų prašymų skaičiaus dinamika 2005–
2009 metais pateikta 1.6.2.4.3 lentel÷je. Šios lentel÷s duomenys taip pat iliustruoja, kad 
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išnuomojamų butų skaičius smarkiai atsilieka nuo savivaldybei naujai pateikiamų prašymų 
išnuomoti socialinį būstą skaičiaus. 

1.6.2.4.3. lentel÷. Naujai pateiktų prašymų išsinuomoti savivaldyb÷s socialinį būstą 
dinamika, 2005–2009 m. 

Metai Eil. 
Nr. Rodiklio pavadinimas 

2005 2006 2007 2008 2009 

1. 
Pateikta naujų prašymų 
išsinuomoti socialinį 
būstą (iš viso) 

48 49 71 74 93 

2. Tame skaičiuje:      
2.1. 1 sąrašas: jaunų šeimų 24 16 22 23 31 

2.2. 
2 sąrašas: šeimų, 
auginančių tris ar 
daugiau vaikų (įvaikių) 

* * 9 18 14 

2.3. 
3 sąrašas: našlaičių ir 
likusių be t÷vų globos 
asmenų 

2 1 10 6 13 

2.4. 
4 sąrašas: neįgalių 
asmenų (šeimų) 

10 13 10 11 8 

2.5. 
5 sąrašas: bendrasis 
(visi, kurie nepatenka į 
1–4 sąrašus) 

10 18 20 16 27 

2.6. 

6 sąrašas: socialinio 
būsto nuomininkų, 
turinčių teisę į gyvenimo 
sąlygų pagerinimą 

- 1 - - - 

3. Išnuomota socialinio 
būsto sąrašuose 
esantiems asmenims 
(šeimoms) per 
einamuosius metus 

11 8 20 12 12 

*Pastaba: tokio sąrašo nagrin÷jamu laikotarpiu nebuvo. 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracijos duomenys. 

2008 metais visi asmenų (šeimų), laukiančių išsinuomoti savivaldyb÷s socialinį būstą, 
prašymai suvesti į LR Aplinkos ministerijos įdiegtą respublikinę informacinę kompiuterinę 
programą „Parama“. Šios programos įdiegimas sudar÷ sąlygas iš sąrašų išbraukti asmenis, 
pateikusius prašymus kitose savivaldyb÷se arba deklaravusius gyvenamąją vietą kitame rajone, o 
ministerijai – tur÷ti operatyvią informaciją apie situaciją bet kurioje savivaldyb÷je. 2009 metais į 
šią programą suvesti 94 naujų šeimų ir jų narių duomenys, atlikta virš 50 jau esamų prašymų 
duomenų korekcijų. 

Nuo 2004 metų prad÷ta vykdyti valstyb÷s remiama Socialinio būsto pl÷tros programa. 
Min÷tos programos l÷šos skiriamos socialin÷s paskirties gyvenamųjų patalpų įsigijimui ir turimų 
socialin÷s paskirties gyvenamųjų patalpų remonto bei rekonstrukcijos, pritaikymo socialinei 
paskirčiai darbams. Pamin÷tina, kad 2009 metais Telšių rajono savivaldybei iš valstyb÷s 
biudžeto skirta daug mažesn÷ suma, nei ankstesniais metais. Ataskaitiniais metais min÷tos 
programos įgyvendinimui buvo skirta 404,0 tūkst. litų, kurie paskirti nuo gaisro nukent÷jusiems 
socialinio būsto gyventojams, gyvenusiems Respublikos g. 77 name, Telšiuose, butams nupirkti. 
Iš Vyriausyb÷s skirtų l÷šų už 389,0 tūkst. litų nupirkti 6 butai, likusius 15,0 tūkst. litų teko 
grąžinti į biudžetą, nes LR Finansų ministerija min÷tų l÷šų panaudoti kitiems tikslams neleido. 
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Esant sklandžiam finansavimui socialinio būsto pl÷tros programa s÷kmingai vykdoma, 
įsisavinamos visos iš Vyriausyb÷s skiriamos l÷šos, tačiau jų nepakanka, sprendžiant socialinio 
būsto aprūpinimo problemas, tod÷l čia ypač reikalingas savivaldyb÷s prisid÷jimas, tačiau 
savivaldyb÷s prisid÷jimo galimyb÷s labai ribotos, ją taip pat slegia finansin÷s problemos. Kyla 
reali gr÷sm÷, kad esant šiandieninei ekonominei situacijai l÷šų skyrimas socialinio būsto pl÷tros 
programos vykdymui gali būti visiškai sustabdytas. 

 

 

1.6.2.5. VAIKŲ IR JAUNIMO SOCIALIZACIJA 

Įgyvendinant jaunimo politiką savivaldyb÷je, pl÷tojamos dvi kryptys: 
1. Jaunimo interesų užtikrinimas atskirose viešosios politikos srityse.  
2. Darbas su jaunimu. Ši kryptis turi keletą formų: 

• nevyriausybinių jaunimo organizacijų veikla; 
• atviras darbas su jaunimu, kurį Telšių rajono savivaldyb÷je atlieka VšĮ 

Telšių jaunimo centras bei Varnių kultūros ir jaunimo centras ir jaunimo tarnybos (Jaunimo 
darbo centras ir pan.). 

Telšių rajone įregistruotos 193 nevyriausybin÷s organizacijos, iš jų daugiausia sporto 
klubų – 47, jaunimo ir su jaunimu dirbančios – 24. (2009 metų VĮ Registrų centro rugs÷jo m÷n. 
duomenys). Per 2009 m. įregistruota viena jaunimo organizacija. Tik÷tina, kad tai nulemia tiek 
sud÷tingi teisiniai, tiek finansiniai reikalavimai kuriant organizaciją, taip pat jaunų žmonių noras 
būti nepriklausomais, neįsipareigojusiais. Didžioji dalis jaunimo organizacijų veikia mieste, o 
kaimiškose vietov÷se jų tik keletas. Tam įtakos turi lyderių, jaunimo darbuotojų kaimo vietov÷se 
stoka, pakankamai didel÷ jaunimo migracija į didesnius miestus.  

Pagal 13 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų pateiktus duomenis, 2009 m. jų 
veikloje dalyvavo 1 049 nariai, iš kurių jaunimo – 586. Per 2009 metus iš organizacijos narių 
iš÷jo 118, naujai pri÷m÷ 179 narius.  

Jaunimo organizacijų vadovai mano, kad esmin÷s priežastys, d÷l kurių jaunimas 
pasitraukia iš veiklos – išvykimas studijuoti ar gyvenamosios vietos pakeitimas, laisvo laiko 
stoka, pastovus savęs ieškojimas įvairioje veikloje, draugų įtaka. Jaunimas, nedalyvaujantis 
organizacijų veikloje, dažnai teigia, kad n÷ra informacijos apie organizacijas, jų veikla 
nežinoma.  

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos 2008 m. 
atliko tyrimą, kuriame dalyvavo ir Telšių rajono savivaldyb÷. Tyrimu buvo siekiama atsakyti į 
klausimą, ar jaunimui tikrai trūksta informacijos apie dalyvavimo jaunimo organizacijų veikloje 
galimybes. Informavimo priemonių analiz÷ ir interviu su informavimo procese dalyvaujančiais 
veik÷jais leido tyr÷jams padaryti išvadą, kad informavimo darbas vyksta pakankamai ir 
informacijos jaunimui iš esm÷s netrūksta. Anot tyr÷jų, „jaunimo išreiškiamas informacijos 
trūkumas visų pirma atspindi jaunuolių motyvacijos dalyvauti jaunimo organizacijų veikloje 
trūkumą, nes jiems trūksta iniciatyvos ieškoti informacijos ir ja pasinaudoti.“ (2008 m. Jaunimo 
politikos pl÷tros savivaldyb÷se tyrimo II dalis „Jaunimo informavimo apie jaunimo politiką 
septyniose savivaldyb÷se tyrimo ataskaita“ http://www.jrd.lt/index.php?1608143337).  

Telšių rajono jaunimo nevyriausybin÷s organizacijos ir su jaunimu dirbančios 
organizacijos yra labai svarbios įgyvendinant jaunimo politiką savivaldyb÷je. Jos ne tik sukuria 
sąlygas prasmingam ir kryptingam jaunimo užimtumui, bet ir tarnauja kaip įvairialyp÷ ugdymo 
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priemon÷. Tačiau jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veikla dažnai apsiriboja vien tik 
funkcionavimu rengiant projektus.  

Pasteb÷jus jaunimo dalyvavimo organizacijose tendencingą maž÷jimą, dar 2006 m. buvo 
prad÷ta ieškoti kitų jaunimui patrauklių darbo formų t. y. įsteigiami atviro darbo su jaunimu 
centrai. Viešoji įstaiga Telšių jaunimo centras – Telšių rajono savivaldyb÷s įsteigtas pelno 
nesiekiantis ribotos civilin÷s atsakomyb÷s viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti 
viešuosius interesus vykdant švietimo, kultūrinę, sporto pl÷tojimo, socialin÷s pagalbos teikimo, 
jaunimo socializacijos ir integracijos į visuomenę, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.  

VšĮ Telšių jaunimo centras - atviro darbo su jaunimu centras, kuriame dirba du 
darbuotojai (1,5 etato). 2009 m. VšĮ Telšių jaunimo centre per dieną vidutiniškai apsilank÷ 23 
jaunuoliai. Palyginus su ankstesniais metais (2008 m. per dieną apsilankydavo 12 jaunuolių), 
lankytojų skaičius smarkiai išaugęs. Tik÷tina, kad tam tur÷jo įtakos jaunuolius pasiekianti 
teigiama informacija apie centrą. Taip pat nulemia ir pats darbo principas — gali ateiti 
kiekvienas, nereikia lankytis reguliariai, įsipareigoti, visada yra bendraamžių, su kuriais galima 
pabendrauti. Centro lankytojų amžius – nuo 7 iki 27 metų, tačiau didžiąją dalį besilankančiųjų 
sudaro 15–19 m. jaunimas. Pastebima, kad lankytojų skaičius smarkiai padid÷ja per mokyklines 
atostogas ir šaltuoju metų laiku.  

Vykdant atvirą darbą su jaunimu ypatingai didelis d÷mesys skiriamas tam, kad jaunuoliai, 
nenorintys ar d÷l įvairių priežasčių negalintys dalyvauti organizuojamuose centro užsi÷mimuose, 
tur÷tų galimybę tiesiog būti ir naudotis jaunimo centro patalpomis bei priemon÷mis: gerti arbatą, 
klausytis muzikos, bendrauti, tur÷ti prieigą prie interneto, žaisti stalo žaidimus, gauti jiems 
reikalingą informaciją (konsultaciją) iš jaunimo darbuotojo. Jaunimo centre vykdoma veikla: 
organizuojami mokymai jaunuoliams, norintiems užsiimti savanoriška veikla; muzikavimo 
užsi÷mimai; „Woba“ žurnalo kūrimas; dviračių žygis „Mynk pedalus - sok linciūga“; tarptautin÷ 
robinzoniška stovykla „Išlikimas“; teminiai vakarai, žaidimų turnyrai jaunimo centre ir 
picerijoje, dail÷s terapija. Vienas iš 2009 m. tikslų buvo viešinti jaunimo centrą ir jo veiklą 
informuojant visuomenę, jaunimą apie atvirą jaunimo centrą, naudojant jaunimui prieinamas ir 
patrauklias priemones (interneto puslapis, reklaminiai maišeliai, reklaminiai marškin÷liai, raktų 
pakabukai, pieštukai, skelbimai, skrajut÷s). Kūrimo procese dalyvavo 12 jaunuolių, buvo daromi 
maketai, ieškoma leidyklos, kuriamas naujas interneto svetain÷s www.tjc.lt dizainas, renkama, 
sisteminama medžiaga, reikalinga d÷ti į svetainę, jaunuoliai patys administruoja svetainę.  

Kitas centro tikslas – pritraukti probleminių rizikos šeimų jaunimą į jaunimo centrą. Šiuo 
metu jaunimo centre lankosi apie 15 rizikos grup÷s jaunuolių, apie 10 iš jų naudojasi atvira 
jaunimo centro erdve, t. y. ateina, būna, žaidžia žaidimus, naudojasi internetu, geria arbatą; 
likusieji 5 įsitraukia į tam tikras veiklas: stovyklas, išvykas, žygius, renginius, jaučiasi esantys 
jaunimo centro dalis, domisi, kas vyksta, labiau pasitiki kitais centro lankytojais, dalyvauja 
pokalbiuose. 

Atvirą darbą su jaunimu taip pat vykdo Telšių rajono Varnių seniūnijos Varnių kultūros ir 
jaunimo centras. Centre dirba 2 darbuotojai (po 0,5 etato). Varniuose jaunimo centrą per dieną 
lanko vidutiniškai 15 jaunuolių, iš jų 3–4 probleminiai jaunuoliai, dauguma vaikinai. Jaunimas 
centre mieliau renkasi penktadieniais. Vykdoma veikla: savigynos, sportinių šokių, rankdarbių 
užsi÷mimai, teminiai vakarai, valstybinių švenčių min÷jimas, žygiai. 

Galima įvardinti porą esminių priežasčių, kurios trukdo užtikrinti centrų veiklos 
efektyvumą. Viena iš jų – žmogiškųjų išteklių stoka, kita – materialin÷ baz÷ (didesnių, erdvesnių 
patalpų poreikis, priemonių trūkumas).  

Telšių rajono savivaldyb÷s skiriamas finansavimas jaunimo politikai įgyvendinti 
(projektų finansavimas, atviras darbas su jaunimu) nurodytas 1.6.2.5.1 pav. 
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1.6.2.5.1. pav. Telšių rajono savivaldyb÷s skiriamas finansavimas jaunimo politikai 
įgyvendinti, 2005–2010 m. (planas), tūkst. Lt  
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Šaltinis: Telšių rajono savivaldyb÷s administracijos duomenys. 

 

Analizuojant šios veiklos srities esamą būklę, tikslinga atlikti SSGG analizę (žr. 1.6.2.1 
lentelę): 

1.6.2.1. lentel÷. Socialin÷s rūpybos SSGG analiz÷ 

STIPRYBöS SILPNYBöS 
• Aiškiai nustatytos savivaldyb÷s socialinių 

paslaugų tikslin÷s grup÷s ir jų poreikiai. 
• Sutvarkyta socialinių išmokų mok÷jimo 

sistema – pinigin÷ parama teikiama per programinį 
finansavimą ir iš valstyb÷s biudžeto specialiosios 
tikslin÷s dotacijos l÷šų. Taip pat sistema 
įgyvendinama vieno langelių principu, kas 
palengvina jos įgyvendinimą ir kontrolę. 

• Tinkamai vystoma socialinių paslaugų 
infrastruktūra, plečiamos paslaugų rūšys, 
užtikrinamas profesionalus paslaugų teikimas. 

• Socialinių paslaugų teikimas 
decentralizuojamas ir priartinamas prie paslaugų 
gav÷jų kaimiškose vietov÷se. 

• Pakankamai išvystyta socialinių paslaugų 
infrastruktūra. 

• Biudžetin÷s įstaigos vykdo tradicinius 
socialinius projektus, pritraukdamos l÷šų iš r÷m÷jų. 

• Skatinama NVO veikla remiant vykdomą 
veiklą iš savivaldyb÷s biudžeto. Atskiros NVO 
veiklą vykdo ištisus metus, pritraukia nemažai l÷šų 
iš įvairių fondų. 

• Įgyvendinami projektai iš ES struktūrinių 
fondų, infrastruktūros pl÷tros l÷šų. 

• Geros Socialin÷s paramos ir rūpybos skyriaus 

• D÷l per didelių socialinių darbuotojų, dirbančių 
su socialin÷s rizikos šeimomis, krūvių socialinių 
paslaugų kokyb÷ n÷ra visavert÷ (vienam 
darbuotojui kaimo teritorijoje tenka vidutiniškai po 
14–16 šeimų, mieste – 20–30 šeimų. Tai trukdo 
dirbti ilgesnį laiką su šeima, darbas paviršutinis ir 
negali duoti laukiamų rezultatų). 

• Prasta Telšių senelių globos namų sanitarin÷-
higienin÷ aplinka, pastatas nepritaikytas šiai 
veiklai. 

• D÷l žmogiškųjų resursų ir finansinių galimybių 
stokos n÷ra galimybių teikti trumpalaik÷s socialin÷s 
globos paslaugas Krizių centre, nors tam sudarytos 
struktūrin÷s galimyb÷s. 

• Savivaldyb÷ nepatenkina visų tikslinių grupių 
poreikių, nes nesukurtos sąlygos toms paslaugoms 
teikti (pvz., n÷ra infrastruktūros, n÷ra teisinių 
galimybių ar pan.). 

• Nepakankamos ilgalaik÷s socialin÷s globos 
paslaugos asmenims, turintiems proto negalią, 
valstybin÷se socialin÷s globos įstaigose, yra 
asmenų eil÷ šioms paslaugoms gauti. 

• N÷ra įgyvendinamas komandinis socialin÷s 
globos paslaugų asmens namuose teikimas, tam 
n÷ra pasirengę medicinos sistemos darbuotojai. 

• NVO n÷ra pasirengusios teikti įvairesnių 
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sanitarin÷s-higienin÷s darbo sąlygos, nuosekliai 
turtinama materialin÷ technikos baz÷. 

• Įdiegta programa, kuri sudar÷ sąlygas iš sąrašų 
socialiniam butui gauti išbraukti asmenis, 
pateikusius prašymus kitose savivaldyb÷se arba 
deklaravusius gyvenamąją vietą kitame rajone, o 
ministerijai – tur÷ti operatyvią informaciją apie 
situaciją bet kurioje savivaldyb÷je. 

• Veikianti savivaldyb÷s jaunimo reikalų taryba. 
• Susiformavęs politikų teigiamas požiūris 

svarstant jaunimo klausimus, sprendžiant jaunimo 
problemas. 

• Dviejų atviro darbo su jaunimu centrų 
įsteigimas Varniuose ir Telšiuose. 

• Įgyvendinamas ES projektas jaunimo 
darbuotojų sertifikavimui ir jų kompetencijos 
didinimui. 

• Bendradarbiavimas su institucijomis, 
įgyvendinančiomis jaunimo politiką, regioniniu ir 
nacionaliniu lygmenimis. Taip pat tarptautinis 
bendradarbiavimas su Steinfurto apskritimi 
(Vokietija). 

• Užsienio ekspertų, specialistų geroji patirtis ir 
konsultacijos rengiant ilgalaik÷s pagalbos jaunimui 
planą. 

socialinių paslaugų atskiroms gyventojų grup÷ms, 
nekonkurencingos biudžetin÷ms įstaigoms, uždaros 
nuo visuomen÷s. Gaunamas valstyb÷s l÷šas veiklai 
vykdyti naudoja neefektyviai. Didesnę dalį 
gaunamų l÷šų skiria valdymo išlaidoms padengti, o 
ne paslaugoms suteikti. 

• Nepakankamos l÷šos, sprendžiant socialinio 
būsto aprūpinimo problemas, tod÷l ypač reikalingas 
savivaldyb÷s prisid÷jimas, tačiau jos galimyb÷s yra 
labai ribotos. 

• Silpnos jaunimo ir su jaunimu dirbančios 
organizacijos. Silpna jaunimo veiklos įvairov÷ 
kaimiškose vietov÷se; 

• Bendradarbiavimo stoka tarp pačių 
organizacijų. 

• Jaunimo lyderių stoka ir jaunimo migracija. 
Tiek jaunimo, tiek su jaunimu dirbančių asmenų 
įgūdžių, žinių, kompetencijos stoka. 

• Silpnas tarpžinybinis bendradarbiavimas. 
• Menkos savanoryst÷s tradicijos. 
• Silpna kai kurių įstaigų ir organizacijų 

materialin÷ baz÷, žmogiškųjų išteklių stoka 
neleidžia užtikrinti efektyvios jaunimo centrų 
veiklos. 

GALIMYB öS GRöSMöS 
• Siekti glaudaus socialinių darbuotojų, 

socialinių pedagogų ir kitų sričių specialistų 
veiklos koordinavimo dirbant su šeimomis, kuriose 
yra socialin÷s rizikos gr÷smių. Įtraukti į šią veiklą 
bendruomenę. 

• Skatinti darbuotojus kelti kvalifikaciją ir didinti 
įvairiapus÷s kompetencijos augimą, įvertinant per 
darbo užmokestį. 

• Didinti informacijos sklaidą visuomen÷je ir tuo 
stiprinti visuomen÷s savimonę. 

• Pl÷sti ir nuolat atnaujinti informacines 
technologijas seniūnijose. Įgyvendinti SPIS sistemą 
seniūnijose, tuo užtikrinant greitesnį ir efektyvesnį 
pinigin÷s paramos teikimą seniūnijose. 

• Siekti pakeisti NVO finansavimo tvarką 
valstyb÷s lygiu ir perduoti šiuos asignavimus 
savivaldybei projektinei veiklai vykdyti. 

• Aktyviau dalyvauti įvairiuose projektuose 
(įskaitant ES paramos l÷šomis finansuojamus 
projektus). 

• Glaudžiau bendradarbiauti su visomis 
institucijomis, teikiančiomis socialinę paramą 
šeimoms. 

• Gerinti mikroklimatą tiek tarp darbuotojų, tiek 
dirbant su klientais. 

• Mažinti socialinę atskirtį, gerinant paslaugų 
kokybę. 

• Nacionaliniu ir savivaldyb÷s lygiu vykdomos ir 

• Did÷ja poreikis atskiroms socialin÷ms 
paslaugoms, kurios savivaldyb÷s tiekiamos 
nepakankamai, did÷ja socialin÷ įtampa d÷l tikslinių 
grupių pagaus÷jimo. 

• Sensta visuomen÷, vis mažiau vaikų rūpinasi 
senyvo amžiaus t÷vais, d÷l to did÷ja socialinių 
paslaugų poreikis. Neteikiant dienos bei 
trumpalaik÷s socialin÷s globos paslaugų asmens 
namuose iškils gr÷sm÷ senyvo amžiaus asmenų 
gyvybiškiems poreikiams užtikrinti, tod÷l daliai jų 
bus būtina suteikti stacionarias socialin÷s globos 
paslaugas socialin÷se įstaigose. 

• Blog÷ja demografin÷ situacija – maž÷ja 
darbingo amžiaus žmonių, daug÷ja beglobių vaikų, 
nepilnų šeimų, did÷ja neįgaliųjų skaičius. 

• Vis mažiau išsilavinusių jaunų specialistų d÷l 
mažo atlyginimo ir sud÷tingų psichologinių sąlygų 
renkasi darbą socialin÷s apsaugos sistemoje net ir 
įgijus atitinkamą išsilavinimą, maž÷ja socialinių 
darbuotojų seniūnijose kvalifikacija. 

• Vis did÷jantis socialinio būsto poreikis, kurį 
savivaldybei darosi sunku patenkinti. 

• Did÷jantis nedarbas sparčiai didina socialin÷s 
paramos gav÷jų skaičių ir plečia jų ratą. 

• Nepakankama teisin÷ baz÷: nereglamentuota 
valstybin÷ (perduota savivaldyb÷ms) jaunimo teisių 
apsaugos funkcija; nereglamentuotas funkcijos 
vykdymas; nereglamentuotas atviras darbas su 
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remiamos programos darbui su jaunimu. 
Bendradarbiavimas tiek su NVO, tiek su kitomis 
institucijomis, sprendžiančiomis jaunimo 
problemas. 

• Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo pl÷tra. 
• Jaunimo darbuotojų kompetencijų didinimas ir 

sertifikavimas. 
• Jaunimo dalyvavimas formuojant savivaldyb÷s 

jaunimo politiką: daryti įtaką ne tik jaunimo 
laisvalaikio pasiūlai, bet ir dalyvauti priimant 
sprendimus d÷l socialinių, ekonominių, 
nusikalstamumo bei kitų problemų. 

• Didesn÷ jaunimo veiklos įvairov÷, orientuota į 
jaunimo poreikius ir prieinama kiekvienam 
norinčiam. 

• Atviro darbo su jaunimu ir atvirų erdvių 
jaunimui pl÷tojimas. 

• Inicijuojama ir palaikoma savanoriška jaunimo 
veikla. Jaunų žmonių motyvacijos didinimas 
tolimesnei veiklai. 

• Gerinama ir stiprinama jaunimo organizacijų 
veiklos kokyb÷. 

jaunimu, jaunimo darbuotojų sąvokos 
neapibr÷žtumas. 

• Jaunimo lyderių, esamos situacijos greita kaita. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis anksčiau pateikta medžiaga. 
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1.7. GYVENTOJŲ NUOMONöS TYRIMAS DöL SAVIVALDYB öS 
PRIORITETINI Ų VEIKLOS SRI ČIŲ 

2010 m. vasario–kovo m÷nesiais buvo atliktas gyventojų nuomon÷s tyrimas d÷l Telšių 
rajono savivaldyb÷s veiklos sričių, kurios tur÷tų būti prioritetin÷s. Tyrimą UAB „Lyderio 
akademija“ užsakymu atliko socialin÷ įmon÷ UAB „Eurotela“. Toliau pateikiama trumpa tyrimo 
ataskaita (pilna ataskaita su anketos pavyzdžiu pateikiama Plano Priede Nr. 2). 

1.7.1. lentel÷je pateikiamos Telšių rajono savivaldyb÷s gyventojų pageidaujamos 
savivaldyb÷s veiklos kryptys prioriteto maž÷jimo tvarka. 

1.7.1. lentel÷. Savivaldyb÷s veiklos kryptys prioriteto tvarka (gyventojų nuomon÷s 
apibendrinimas) 

Nr. Savivaldyb÷s veiklos kryptys Pritarian čiųjų, 
proc. 

1. 
Socialin÷ rūpyba ir sveikatos priežiūra – įskaitant organizacinių ir 
fizinių (materialinių) šių sistemų darbo aspektų vertinimus. 

35,37 

2. 
Verslo aplinkos gerinimas – įskaitant palankių sąlygų verslui kūrimo 
bei investicijų pritraukimo į rajoną poreikių ir galimybių vertinimus. 

22,30 

3. 
Gyvenamoji aplinka – įskaitant infrastruktūros gerinimo poreikius, 
saugumo didinimo poreikius, esamus ekologijos ir gamtosaugos 
vertinimus, poreikius visuomeninio transporto darbo gerinimui. 

12,27 

4. 

Savivaldyb÷s darbuotojų kontaktai su gyventojais – įskaitant 
informacijos apie savivaldyb÷je sprendžiamas aktualias problemas 
prieinamumą rajono gyventojams, aptarnavimo savivaldyb÷je 
vertinimus, rajono bendruomenių įtraukimo į sprendimo pri÷mimo 
procesą vertinimus. 

11,86 

5. 
Švietimas, kultūra, sportas – įskaitant organizacinių ir fizinių 
(materialinių) šių sistemų darbo aspektų vertinimus. 

9,32 

6. 
Rajono įvaizdžio kūrimo poreikis – įskaitant gyventojų požiūrį į 
rajono patrauklumą turistams, savivaldyb÷s pastangų formuojant rajono 
įvaizdį vertinimus. 

8,88 

Šaltinis: sudaryta remiantis tyrimo ataskaitos duomenimis. 

Bendrosios tyrimo išvados (pagal atskiras tyrimo kryptis): 

1. Tyrimo metodika. Būtinos imties dydis buvo nustatytas pagal miesto ir kaimo 
gyventojų ir vyrų ir moterų santykį. Šie parametrai pakankami, kad būtų įvertinta, kokį 
respondentų skaičių būtina apklausti. Buvo apklaustas pakankamas respondentų skaičius. Kitos 
demografin÷s apklaustųjų charakteristikos buvo panaudotos siekiant gauti pilnesnę informaciją 
apie atskirų rajono gyventojų grupių nuomonę tam tikrais klausimais. 

 
2. Bendras savivaldyb÷s veiklos vertinimas. Bendri Telšių rajono savivaldyb÷s 

veiklos vertinimai tiek miesto, tiek kaimo vietov÷se yra vidutiniškai teigiami. Aukščiausi 
savivaldyb÷s darbo vertinimai tarp Žar÷nų seniūnijos gyventojų, žemiausi – Ryšk÷nų, Luok÷s, 
Degaičių seniūnijose. Tačiau šie duomenys rodo tik tam tikras tendencijas, bet ne statistiškai 
pagrįstus vertinimus. Norint tiksliai įvertinti nuomonių skirtumus tarp seniūnijų, reik÷tų 
apklausti daugiau respondentų kiekvienoje seniūnijoje, tačiau toks palyginimas nebuvo šio 
tyrimo tikslas. 
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3. Socialin÷ rūpyba bei sveikatos priežiūra. Svarbiausia veiklos sritis, ties kuria, 

respondentų nuomone, savivaldyb÷ tur÷tų maksimaliai koncentruoti d÷mesį, tai socialin÷ rūpyba 
bei sveikatos priežiūra. Tačiau gyventojai, akcentuodami didžiulę socialin÷s rūpybos reikšmę 
savivaldyb÷s darbe, negali konkrečiai įvardinti esamų problemų arba vertina jas labai 
prieštaringai. Galima manyti, kad socialin÷s rūpybos, socialin÷s pagalbos ypatingos svarbos 
išk÷limas t÷ra tik rajono gyventojų reakcija į staiga pablog÷jusią ekonominę situaciją šalyje. 
Norima paramos ir pagalbos, tačiau neįvardijama, kam ir kokios pagalbos reikia.  

Tarp konkrečių, respondentų aiškiai įvardintų problemų – kvalifikuotų medikų 
trūkumas rajono sveikatos priežiūros įstaigose. Nematoma ir savivaldyb÷s pastangų vykdant 
sveikatingumo, sveiko gyvenimo būdo ar ligų profilaktikos programas. 

 
4. Verslo aplinkos gerinimas. Tai antroje vietoje pagal svarbą išskirta savivaldyb÷s 

veiklos kryptis. Kitos veikos sritys šiuo laikotarpiu respondentų vertinamos kaip daug mažiau 
svarbios nei pirmosios dvi. Pagrindin÷ problema – nedarbas. Kad tai didžiul÷ problema pasisako 
didžioji dauguma Telšių rajono gyventojų. Verslo aplinkos rajone gerinimas tur÷tų pad÷ti spręsti 
šią opią problemą. 

Verslo aplinkos gerinimo svarbą, investicijų pritraukimo svarbą ypač akcentuoja 
dirbantys respondentai.  

Rajono gyventojų dauguma mato perspektyvą pramon÷s įmonių vystyme, 
ūkininkų ir su žem÷s ūkiu susijusių įmonių veiklos vystyme, buitinių paslaugų pl÷troje, turizmo, 
kaimo turizmo ir su tuo susijusių paslaugų vystyme. Tam, kad į Telšių rajoną ateitų investicijos, 
apklaustųjų nuomone, būtina aktyvi savivaldyb÷s pozicija. 

 
5. Infrastrukt ūros gerinimas. Nors infrastruktūros problemos (gyvenamosios 

aplinkos vertinimai) daugumos respondentų šiuo metu matomos ne kaip svarbiausios, esamos 
pad÷ties vertinimai dažnai gana kritiški. Neigiamai vertinama rajoninių ir vietinių kelių, 
šaligatvių būkl÷, nepakanka dviračių takų. Dauguma miestų gyventojų mano, kad automobilių 
parkavimo rajono miestuose problemos sprendžiamos nepakankamai efektyviai, o, did÷jant 
automobilių srautams, parkavimo problemos jau darosi neatid÷liotinos. 

Teigiamai (dalinai) vertinamas tik vandentiekio bei nuotekų valymo sistemų bei 
centrinio šildymo tiekimo sistemų darbas rajono miestuose. 
 

6. Saugumo problemos. Respondentai savo gyvenamąją aplinką dažniau vertina 
kaip saugią nei kaip nesaugią. Nesaugesni jaučiasi kaimo vietovių gyventojai, kurie n÷ra 
patenkinti ir policijos pareigūnų, prižiūrinčių viešąją tvarką, darbu. Jie taip pat labiau skundžiasi 
nesaugumu keliuose. Matyt, kaimo vietovių gyventojų saugumo didinimas – svarbus uždavinys. 
Didžiosios dalies visų apklaustųjų nuomone, skiriamas nepakankamas d÷mesys nusikalstamumo 
mažinimo priemon÷ms. 
 

7. Ekologijos ir gamtosaugos problemos. Nors rajono gyventojai didžiuojasi savo 
apylinkių grožiu, ekologinių problemų sprendimas ar tiesiog d÷mesys joms nepakankamas. Oras 
tiek miesto, tiek kaimo gyventojų dažniau vertinamas kaip pakankamai švarus (neužterštas), 
tačiau respondentai neturi vienareikšmiškos nuomon÷s, ar pakankamai švarūs (neužteršti) rajono 
vandens telkiniai – dalis apklaustųjų mano, kad vandens telkiniai pakankamai švarūs, kita dalis, 
kad ne. Dauguma apklaustųjų (ypač miestų gyventojų) linkusi manyti, kad rajono miškai 
prižiūrimi nepakankamai gerai. 
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8. Atliek ų surinkimas. Dažniausiai manoma (ypač tarp kaimo vietovių gyventojų), 
kad buitinių atliekų surinkimui rajone skiriamas pakankamas d÷mesys. 
 

9. Visuomeninis transportas. Galimyb÷s nuvykti visuomeniniu transportu į 
didžiuosius šalies miestus (Vilnių, Kauną, Klaip÷dą, Šiaulius, Panev÷žį) vertinamos gerai, tačiau 
galimyb÷s visuomeniniu transportu susisiekti su kitais rajono miesteliais ar kaimais dažniau 
vertinamos neigiamai. Miestų gyventojai patenkinti esamu vietiniu susisiekimu. 
 

10. Savivaldyb÷s darbuotojų kontaktai su gyventojais. Dauguma respondentų 
mano, kad informacijos apie savivaldyb÷s sprendimus, paliečiančius kasdieninį žmonių 
gyvenimą, per vietinę žiniasklaidą (vietinius laikraščius, radiją) pateikiama nepakankamai. 
Nusiskundžiama ir kitais savivaldyb÷s darbuotojų bendravimo su rajono gyventojais aspektais – 
sunkumais patenkant pas atsakingus savivaldyb÷s darbuotojus, nepakankamą bendradarbiavimą 
su bendruomen÷mis, sprendžiant bendruomen÷ms svarbius klausimus. 
 

11. Švietimo problemos respondentų nelaikomos labai svarbiomis. Tai rodytų, kad 
šia sritimi rūpinamasi pakankamai.  

• Darbo ikimokyklinio ugdymo įstaigose kokyb÷ dažniau vertinama 
palankiai nei nepalankiai.  

• Respondentai labiau patenkinti nei nepatenkinti mokytojų kvalifikacija 
rajono bendrojo lavinimo mokyklose.  

• Manoma, kad mokykloms trūksta inventoriaus ir mokymo priemonių.  
• Dauguma respondentų mano, kad mokinių atvežimu į mokyklas iš 

tolimesnių gyvenviečių pasirūpinta pakankamai gerai.  
• Kitais švietimo sistemos klausimais (profesinis mokymas, neformalus 

mokymas) rajono gyventojų nuomon÷s nevienareikšmiškos ir prieštaringos – dalis respondentų 
profesinį ir neformalų mokymą rajone vertina teigiamai, kita dalis – neigiamai.  

 

12. Kult ūros problemos. Rajono gyventojai daugiau patenkinti nei nepatenkinti 
kultūros centrų darbu. Bibliotekų darbu (knygų pasirinkimo galimyb÷mis, galimybe naudotis 
internetu ir pan.) pakankamai patenkinti ir miestų, ir kaimo vietovių gyventojai. 
 

13. Kūno kultūra ir sportas. Rajono vaikų įtraukimas į sporto mokyklų, sporto 
klubų veiklą vertinamas kaip nepakankamas. Sporto infrastruktūros būkl÷ rajone taip pat 
vertinama neigiamai. 
 

14. Rajono įvaizdžio formavimas. Dauguma respondentų mano, kad Telšių rajonas 
turi savo išskirtinių bruožų, lankytinų vietų, gali būti patrauklus turistams d÷l savo gamtos 
grožio. Kaimo vietovių gyventojų nuomone lankytini objektai, vietos, kur galima atvykti 
pasigrož÷ti gamta, tvarkomi nepakankamai gerai. 
 

15. Gyvenimo kokyb÷. Gyvenimo kokyb÷ Telšių rajone (tiek miestuose, tiek kaimo 
vietov÷se) respondentų vertinama kaip vidutin÷. Bendras vertinimas – 6,51 balo pagal 10 balų 
vertinimo sistemą. Aukščiausiai gyvenimo kokyb÷ vertinama Varnių, Nevar÷nų, Degaičių 
seniūnijų gyventojų, žemiausiai – Gadūnavo, Upynos, Ryšk÷nų seniūnijose. Gyvenimo kokyb÷s 
vertinimai tiesiogiai priklauso nuo respondentų pajamų. Bedarbių vertinimai žemiausi.  
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1.8. PLöTROS PERSPEKTYVŲ NUSTATYMAS 

Numatant Telšių rajono savivaldyb÷s pl÷tros kryptis, analiz÷ buvo atliekama dviem 
lygiagrečiai vykdomais etapais: 

1. Atliekama esamos būkl÷s analiz÷ pagal išskirtas sritis (demografin÷ situacija; 
aplinkos apsauga ir infrastruktūra; ekonominis vystymas; švietimas, kultūra ir sportas; sveikata ir 
socialin÷ apsauga – kaip tai atlikta 1.1–1.6 šio Plano dalyse): analizuojami statistiniai rodikliai, 
bendradarbiaujama su atitinkamų sričių koordinatoriais savivaldyb÷je ir jai pavaldžiose įstaigose, 
atsižvelgiama į suinteresuotų grupių nuomonę. Pagal gaunamus duomenis identifikuojamos 
sritys, kuriose pasteb÷ti didžiausi skaitiniai atotrūkiai nuo atitinkamų apskrities, šalies rodiklių 
reikšmių. 

2. Atliekamas gyventojų nuomon÷s tyrimas d÷l Telšių rajono savivaldyb÷s veiklos 
sričių, kurios, gyventojų nuomone, yra prioritetin÷s: sudaryta anketa, atlikta gyventojų apklausa 
telefonu, suvesti ir apdoroti duomenys, parengta tyrimo ataskaita (kaip tai nurodyta šio Plano 1.7 
dalyje). 

Šių dviejų žingsnių įgyvendinimas leido identifikuoti šias prioritetines Telšių rajono 
savivaldyb÷s veiklos sritis (žr. 1.8.1 lentelę). 



1.8.1. lentel÷. Telšių rajono savivaldyb÷s prioritetin ÷s veiklos sritys (statistin÷s analiz÷s ir gyventojų nuomon÷s tyrimo apibendrinimas) 

Svar-
bos 

(prio-
riteto) 

Nr. 

Veiklos sritis Statistin÷s analiz÷s metu gauti duomenys Gyventojų nuomon÷s tyrimas 

I Socialin÷ rūpyba ir 
sveikatos priežiūra 

Pagrindin÷s identifikuotos silpnyb÷s, turinčios įtakos 
gyvenimo kokybei, gyvenamosios aplinkos patrauklumui: 
nepakankama socialinių paslaugų struktūra, kvalifikuotų 
gydytojų skaičius, silpnos jaunimo ir su jaunimu dirbančios 
organizacijos, silpna jaunimo veiklos įvairov÷ kaimiškose 
vietov÷se, bendradarbiavimo tarp įvairių socialines 
paslaugas tiekiančių įstaigų stoka, NVO organizacijų 
silpnumas. 

Svarbiausia veiklos sritis, ties kuria, beveik trečdalio Telšių 
rajono gyventojų nuomone, savivaldyb÷ tur÷tų maksimaliai 
koncentruoti d÷mesį, tai socialin÷ rūpyba bei sveikatos priežiūra. 
Didesnį prioritetą šiuo atveju tur÷tų sveikatos priežiūros sritis. 
Socialin÷s rūpybos srityje daugiau akcentuotinas d÷mesys į 
atliktus darbus, planus, viešinant šios srities aktualijas, naujienas 
ir pan. 

II Verslo aplinkos 
gerinimas 

Identifikuotos pagrindin÷s problemos: nepakankamas 
patrauklumas pramon÷s vystytojams (išskyrus 
identifikuotus stambius pramon÷s objektus), nepakankamas 
paslaugų sektoriaus išsivystymas, mažinantis rajono 
patrauklumą užsienio investicijoms, palyginti žemas darbo 
užmokestis darbuotojams. 

Antroje vietoje pagal svarbą (apie penktadalio visų apklaustųjų 
nuomone) – verslo aplinkos gerinimas. Rajono gyventojų 
dauguma mato perspektyvą pramon÷s įmonių vystyme, ūkininkų 
ir su žem÷s ūkiu susijusių įmonių veiklos vystyme, buitinių 
paslaugų pl÷troje, turizmo, kaimo turizmo ir su tuo susijusių 
paslaugų vystyme. Tam, kad į Telšių rajoną ateitų investicijos, 
apklaustųjų nuomone, būtina aktyvi savivaldyb÷s pozicija. 

III Gyvenamoji 
aplinka 

Akcentuojamos problemos: mobiliųjų šaltinių oro tarša, 
nepakankamas centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų 
šalinimo sistemų naudojimas, menkai išvystyta dviračių 
takų sistema, nepakankamai vykdomas atliekų rūšiavimas. 

Nors infrastruktūros problemos daugumos respondentų šiuo metu 
matomos ne kaip svarbiausios, esamos pad÷ties vertinimai 
dažniausiai gana kritiški. Neigiamai vertinama rajoninių ir 
vietinių kelių, šaligatvių būkl÷. Nepakanka dviračių takų. 
Teigiamai (dalinai) vertinamas tik vandentiekio bei nuotekų 
valymo sistemų bei centrinio šildymo tiekimo sistemų darbas 
rajono miestuose. Didesn÷ dalis miestų gyventojų mano, kad 
automobilių parkavimo rajono miestuose problemos 
sprendžiamos nepakankamai efektyviai. 
Nors rajono gyventojai didžiuojasi savo apylinkių grožiu, 
ekologinių problemų sprendimas ar tiesiog d÷mesys joms 
nepakankamas. 
Respondentai savo gyvenamąją aplinką dažniau vertina kaip 
saugią nei kaip nesaugią. Nesaugesni jaučiasi kaimo vietovių 
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Svar-
bos 

(prio-
riteto) 

Nr. 

Veiklos sritis Statistin÷s analiz÷s metu gauti duomenys Gyventojų nuomon÷s tyrimas 

gyventojai, kurie n÷ra patenkinti ir policijos pareigūnų, 
prižiūrinčių viešąją tvarką, darbu. Jie taip pat labiau skundžiasi 
nesaugumu keliuose. Didžiosios dalies visų apklaustųjų 
nuomone, skiriamas nepakankamas d÷mesys nusikalstamumo 
mažinimo priemon÷ms. 

IV Savivaldyb÷s 
darbuotojų 
kontaktai su 
gyventojais 

Nebuvo vertinama d÷l menkų galimybių palyginti rodiklių 
reikšmes su kitomis savivaldyb÷mis / apskritimi / Lietuva. 

Dauguma respondentų mano, kad informacijos apie savivaldyb÷s 
sprendimus, paliečiančius kasdieninį žmonių gyvenimą, per 
vietinę žiniasklaidą (vietinius laikraščius, radiją) pateikiama 
nepakankamai. Nusiskundžiama ir kitais savivaldyb÷s darbuotojų 
bendravimo su rajono gyventojais aspektais. 

V Švietimas, kultūra, 
sportas 

Daugiausia problemų pasteb÷ta sporto srityje: nepakankama 
ir netinkama sporto infrastruktūra, nepakankamas sporto 
aktyvumo ir veiklų pasirinkimas, per mažas gyventojų 
įsitraukimas į sporto ir sveikatingumo veiklas. Pasteb÷tos 
problemos ir kituose sektoriuose: pasenusi, neatitinkanti 
šiuolaikinių reikalavimų kultūros įstaigų (muziejų, 
bibliotekų, kultūros centrų) materialin÷ baz÷, nepakankamai 
prižiūrimi kultūros paveldo objektai. 

Švietimo, kultūros problemos nelaikomos labai svarbiomis. Tai 
labiausiai sietina su Telšių rajono savivaldyb÷s pakankamais 
veiksmais šiose srityse ir jų viešinimu galutiniams paslaugų 
gav÷jams. 
Daugumoje švietimo ir kultūros įstaigų veikla vertinama 
palankiai, didesnių nusiskundimų yra sporto srityje: rajono vaikų 
įtraukimas į sporto mokyklų, sporto klubų veiklą vertinamas kaip 
nepakankamas; sporto infrastruktūros būkl÷ rajone vertinama 
neigiamai. 

VI Rajono įvaizdžio 
kūrimo poreikis 

Neanalizuotas atskirai, tačiau gali būti laikomas svarbiu d÷l 
netiesioginių indikacijų: pagal trumpo rajono apibūdinimo 
išvadas, ekonominio vystymo rodiklius. 

Rajono gyventojų nuomone, savivaldyb÷s įvaizdžio kūrimas n÷ra 
didžiausias ir pirmiausias veiklos prioritetas, tačiau netiesiogin÷s 
indikacijos (turizmo pl÷tros perspektyvų, rekreacinių išteklių ir 
rajono turimų išteklių žinomumo už Telšių rajono ribų 
vertinimas) leidžia teigti, kad ilgalaik÷je perspektyvoje ši veiklos 
sritis gal÷tų būti svarstoma tarp prioritetinių. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis šio Plano 1.1–1.7 dalyse parengta informacija. 



Išvados. Remiantis statistinių duomenų analize, pokalbiais su atsakingais savivaldyb÷s ir 
jai pavaldžių įstaigų darbuotojais, atliktu gyventojų nuomon÷s tyrimu, Telšių rajono 
savivaldyb÷s veiklos sritys tur÷tų būti planuojamos ir įgyvendinamos tokia prioriteto maž÷jimo 
tvarka: 

1. Socialin÷ rūpyba ir sveikatos priežiūra. 
2. Verslo aplinkos gerinimas. 
3. Švietimas, kultūra, sportas. 
4. Gyvenamosios aplinkos kokyb÷s gerinimas ir patrauklumo didinimas (įskaitant 

rajono įvaizdžio kūrimą). 
5. Viešojo valdymo kokyb÷s gerinimas (savivaldyb÷s darbuotojų kontaktai su 

gyventojais, savivaldyb÷s funkcijų ir veiksmų viešinimas). 

Šios išvados sudaro pagrindą siūlyti tolimesnius šio Plano analiz÷s matmenis – 
prioritetus, priemones ir pan. 
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2. TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYB öS PLöTROS VIZIJA. 
STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMON öS 

Šiame skyriuje pateikiama Telšių rajono savivaldyb÷s pl÷tros vizija, strateginiai tikslai, 
uždaviniai ir priemon÷s. 

 

 

 



2.1. lentel÷. Telšių rajono savivaldyb÷s vizijos atnaujinimas 

Eil. 
Nr. 

Vizija ar jos dimensija 
(atnaujinamo Strateginio pl÷tros 

plano iki 2020 m. variantas) 
Analiz÷, koregavimo poreikio pagrindimas Vizijos dimensija (Strateginio pl÷tros plano 2011-

2020 m. variantas) 

1 

Telšiai – šiuolaikinis Europos 
miestas, Žemaitijos regiono 
administracinis, ekonominis, religinis 
ir švietimo centras.  
Telšių rajonas – klestintis kraštas, 
kurio pažangą lemia aktyvios 
bendruomen÷s, išsilavinę ir verslūs 
žmon÷s. 

Vizija (bent pirmasis jos sakinys) suformuota pritaikant 
tik Telšių rajono savivaldyb÷s administraciniam centrui – 
Telšių miestui, kas neatspindi visos teritorijos pl÷tros 
vizijos. Dirbant su Telšių rajono savivaldyb÷s Tarybos 
nariais darbo grup÷se, taip pat buvo konstatuota, kad 
Telšių rajono vizija iš esm÷s yra atitinkanti pokyčius ir 
siekinius, tačiau neatspindi vietov÷s išskirtinumo, 
savitumo ir kitų identitetą skatinančių veiksnių. 
Nuspręsta nežymiai koreguoti viziją, pirmiausiai 
akcentuojant Telšių rajono savivaldyb÷s viziją ir 
išryškinant su krašto savitumu susijusius aspektus. 

Telšių rajonas – klestintis kraštas, kurio pažangą lemia 
aktyvios bendruomen÷s, išsilavinę ir verslūs žmon÷s, 
išsaugoję žemaitišką dvasią ir kultūrą. 
Telšių miestas – šiuolaikinis Europos miestas, 
Žemaitijos sostin÷, regiono administracinis, 
ekonominis, religinis, kultūros ir švietimo centras. 

1.1 

Visuomen÷. Rajone veikia visų 
pakopų išsimokslinimo įstaigos. 
Labiausiai pl÷tojami meno ir dvasios 
mokslai. Įdiegta mokymosi visą 
gyvenimą sistema. Sukurta bendra, 
visiems gyventojams prieinama 
rajono informacin÷ sistema, 
užtikrinanti vietos valdžios institucijų 
ir ūkio subjektų efektyvią sąveiką. 
Veikia nepertraukiamų socialinių 
paslaugų sistema. Socialiai atskirti 
žmon÷s s÷kmingai integruojami į 
visuomenę. Aktyviai puosel÷jamos 
sveikos gyvensenos tradicijos. 
Kiekvienam lengvai prieinamos 
kvalifikuotos medicinin÷s paslaugos. 
Krašto bendruomen÷se saugomos ir 
pl÷tojamos etnokultūrin÷s tradicijos. 

Dirbant su Telšių rajono savivaldyb÷s Tarybos nariais 
darbo grup÷se bei padarius išvadas pagal Plano 1 dalyje 
pateiktą analizę, matyti, kad daugelis vizijos elementų yra 
pasiekta, visuomen÷s dimensijos vizija pasikeit÷ kartu su 
besikeičiančia visuomene, koreguojantis prioritetams ir 
atliktiems veiksmams (šiuo metu Telšių rajone darniai 
veikia visos švietimo pakopos, yra sąlygos rinktis dvasinę 
ir meno mokymo (-si) kryptis; yra įsteigtos bendruomen÷s, 
NVO taryba; veikia dienos centrai, ilgalaik÷s globos 
paslaugas teikiančios įstaigos, jaunimo centrai; atnaujinti 
medicinos punktai didesn÷se kaimo gyvenviet÷se; aktyviai 
reiškiasi etnokultūros organizacijos ir pan.). 
Nuspręsta iš dalies keisti viziją, padaryti ją labiau 
nukreiptą į iššūkį, akcentuojant dar nepasiektus aspektus. 
Pasteb÷tina, kad jau pasiekti rezultatai lieka ne kaip 
siekiniai, bet kaip aspektai, kuriuos būtina išlaikyti ir 
palaikyti. 

Visuomen÷. Kiekvienas Telšių rajono gyventojas – 
laisvas žmogus, besim÷gaujantis saviraiška, 
dalyvaujantis rajone vykstančiuose procesuose, 
besijaučiantis bendruomen÷s nariu: 
• sveika, išsilavinusi, kūrybinga ir versli 

bendruomen÷, besinaudojanti moderniomis 
informacin÷mis, komunikacin÷mis technologijomis; 
• pagarba istorin÷ms, dvasin÷ms ir kultūrin÷ms 

šaknims – žemaitiško paveldo išsaugojimas (kalba, 
papročiai), savitumo išlaikymas ir perdavimas 
vaikams, anūkams; 
• laisv÷ ir prieinamumas vaikams, neįgaliesiems, 

atskirtį patiriantiems asmenims; 
• aktyvus dalyvavimas ir iniciatyvos: bendruomen÷, 

NVO ir valdžia – lygiavert÷s partner÷s (dalyvavimas, 
įtraukimas, konsultavimasis). 

1.2 
Ekonomika. Rajone sukurta moderni, 
racionaliai išpl÷tota susisiekimo ir 

Dirbant su Telšių rajono savivaldyb÷s Tarybos nariais 
darbo grup÷se bei padarius išvadas pagal Plano 1 dalyje 

Ekonomika. Rajone sukurta moderni, racionaliai 
išpl÷tota susisiekimo ir inžinerin÷ infrastruktūra, 
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Eil. 
Nr. 

Vizija ar jos dimensija 
(atnaujinamo Strateginio pl÷tros 

plano iki 2020 m. variantas) 
Analiz÷, koregavimo poreikio pagrindimas Vizijos dimensija (Strateginio pl÷tros plano 2011-

2020 m. variantas) 

inžinerin÷ infrastruktūra, užtikrinanti 
pramon÷s ir verslų pl÷trą. Išvystyta 
statybos, tekstil÷s ir maisto 
perdirbimo pramon÷. Kaime 
dominuoja konkurencingi vidutinio 
dydžio ūkiai, orientuoti į ekologinę 
žemdirbystę. Dinamiškai vystosi 
amatai. Kultūros paveldas ir 
rekreaciniai ištekliai pritaikyti 
turizmo pl÷trai. 

pateiktą analizę, matyti, kad per strateginio pl÷tros plano 
galiojimo laiką buvo atlikti tam tikri veiksmai siekiant 
vizijoje apibr÷žtų aspektų, tačiau ne visi elementai buvo 
pasiekti ar buvo pasiekti tik iš dalies (rajono teritorijoje 
veikia / tvarkoma / įrengiama pakankamai stipri inžinerin÷ 
infrastruktūra, pažym÷ta teritorija plyno lauko 
investicijoms, tradiciškai išsivystę statybos, tekstil÷s, 
maisto perdirbimo sektoriai, kuriama ir palaikoma kaimo 
infrastruktūra, veikia r÷mimo programa amatininkams, 
kaimo r÷mimo fondas ir pan.). Analiz÷ taip pat akcentavo, 
kad tam tikri prioritetiniai elementai vizijoje tur÷tų išlikti. 
Nuspręsta nekeisti šios vizijos dimensijos.  

užtikrinanti pramon÷s ir verslų pl÷trą. Išvystyta 
statybos, tekstil÷s ir maisto perdirbimo pramon÷. 
Kaime dominuoja konkurencingi vidutinio dydžio 
ūkiai, orientuoti į ekologinę žemdirbystę. Dinamiškai 
vystosi amatai. Kultūros paveldas ir rekreaciniai 
ištekliai pritaikyti turizmo pl÷trai. 

1.3 

Aplinka. Telšių rajonas – ekologiškai 
švariausias Žemaitijos kraštas. 
Gamtinių išteklių puosel÷jimas 
derinamas su gyventojų ir svečių 
poreikiais. 

Dirbant su Telšių rajono savivaldyb÷s Tarybos nariais 
darbo grup÷se bei padarius išvadas pagal Plano 1 dalyje 
pateiktą analizę, matyti, kad vizija suformuota per siaurai, 
apima tik kelis galimus elementus, kiek abstrakti. 
Pasteb÷ta, kad net ir esant pakankamai siauram vizijos 
apibr÷žimui, yra pasiekti tam tikri rezultatai: savivaldyb÷s 
teritorijoje n÷ra stambių taršos objektų, dalis jautrių 
teritorijų saugoma Varnių regioninio parko apsaugos 
zonoje, rekreacin÷ms ir poilsio sąlygoms prad÷ti pritaikyti 
gamtiniai ištekliai ir pan. 
Nuspręsta iš dalies keisti viziją, padaryti ją labiau 
nukreiptą į iššūkį, akcentuojant dar nepasiektus aspektus. 
Pasteb÷tina, kad jau pasiekti rezultatai lieka ne kaip 
siekiniai, bet kaip aspektai, kuriuos būtina išlaikyti ir 
palaikyti. 

Aplinka. Tausojantis gamtos išteklių naudojimas, 
gyventojų poreikių ir gamtos apsaugos 
suderinamumas: 
• gamtos objektų tausojantis pritaikymas 

lankytojams (informacin÷s sistemos, šiukšliad÷žių, 
pav÷sinių ir kitų mažosios architektūros elementų, 
dviračių ir p÷sčiųjų takų įrengimas, kitos rekreacin÷s 
infrastruktūros įrengimas poilsio, lankytinose vietose); 
• visuomen÷s, poilsio ir rekreacijos infrastruktūros 

pritaikymas neįgaliesiems; 
• aktyvūs, savarankiški ir iniciatyvūs vaikai bei 

jaunimas: užimtumo infrastruktūros pl÷tra; 
• ekologiškumas ir švara: švarūs gruntiniai vandenys 

ir vandens telkiniai, ekologinio ūkininkavimo pl÷tra, 
ekologin÷s energijos panaudojimas; 
• gyventojų mobilumą užtikrinanti infrastruktūra: 

keliai pagerinta danga, vienodai palankus susisiekimas 
visoje rajono teritorijoje. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis atnaujinamo Strateginio pl÷tros plano informacija, darbo grupių analize ir darbo grup÷se rezultatais. 

 



Toliau pateikiami viziją apibr÷žiantys strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemon÷s. 

1 prioritetas. PALANKIOS PRAMONEI IR VERSLUI APLINK OS KŪRIMAS 
 

Prioritetas susijęs su investicinio klimato Telšių rajono savivaldyb÷je gerinimu – 
palankios verslo aplinkos kūrimu ir pl÷tra, paslaugų ir susijusios infrastruktūros verslui 
pl÷tojimu. Investicinio klimato didinimas kartu su gyventojų verslumo skatinimu užtikrintų 
ilgalaikį ekonominį efektą – kuriant ir išlaikant darbo vietas, skatinant socialiai atsakingo verslo 
pl÷trą ir pan. 

Prioritetas yra susijęs su II, III bei IV prioritetais, tod÷l I prioriteto apimtis siejama su ta 
prioritetine sritimi, kuri neturi tiesiogin÷s sąsajos su kitais prioritetais (pvz., visuomenin÷s 
paskirties pastatų modernizavimas, jei tai susiję su energetinių charakteristikų gerinimu, 
numatomas būtent prie I prioriteto priemonių, kadangi leidžia tik÷tis tam tikro ekonominio 
efekto. Tuo tarpu visuomenin÷s paskirties pastatų modernizavimas, jei tai susiję su neįgaliųjų 
poreikiais ir pan., numatomas prie III prioriteto priemonių). 

 
Prioriteto įgyvendinimui numatomi strateginiai tikslai, detalizuojantys prioritetą, bei juos 

apibūdinantys uždaviniai, priemon÷s. Atkreiptinas d÷mesys į šiuos pagrindinius aspektus: 
• priemon÷s yra matuojami ir realūs veiksmai, tod÷l Strateginiame pl÷tros plane 

numatomos pagrindin÷s priemon÷s, planuojamas jų įgyvendinimo laikotarpis, priežiūrą atliekanti 
institucija, pagrindiniai siektini rodikliai; 

• priemon÷s yra reikšmingi strateginio pobūdžio veiksmai, tod÷l priemon÷s 
neatspindi Telšių rajono savivaldyb÷s kasdienių atliekamų funkcijų ir / ar procesų (pvz., švietimo 
paslaugų teikimas, statybos leidimų išdavimas ir pan.); 

• prie priemonių nurodomi planuojami tiesioginiai pasiekimo rodikliai (produktai) 
bei nauda, kurios tikimasi įgyvendinus priemonę vidutiniu / ilguoju laikotarpiu; 

• konkrečių priemonių detalizavimas (pvz., išskaidymas etapais, konkrečių objektų 
įvardijimas bei pinigin÷ išraiška ir pan.) atliekama Strateginiame veiklos plane. 
 
 
1.1. TIKSLAS. UŽTIKRINTI EKONOMINĘ APLINKĄ, PALANKIĄ VERSLUI IR 
INVESTICIJOMS 
1.1.1. uždavinys Skatinti rajone verslui skirtų paslaugų pl÷trą ir jų pasiekiamumą. 
1.1.2. uždavinys Skatinti investicijas, pl÷tojant palankią verslui infrastruktūrą. 
1.1.3. uždavinys Ekonominio potencialo stiprinimas ir gyventojų užimtumo ir pajamų 

didinimas. 
 
 
1.2. TIKSLAS. MODERNIZUOTI IR PLöTOTI INŽINERINĮ APRŪPINIMĄ 
1.2.1. uždavinys Pagerinti susisiekimo sistemą. 
1.2.2. uždavinys Modernizuoti ir pl÷toti vandens tiekimo, melioracijos sistemas ir užtikrinti 

ekologinę pusiausvyrą. 
1.2.3. uždavinys Modernizuoti energetikos sistemą. 
 
 



                                                          

 

Strateginio pl÷tros plano atnaujinimas 

Telšių rajono savivaldyb÷s strateginis pl÷tros planas 

1.1. TIKSLAS. UŽTIKRINTI EKONOMINĘ APLINKĄ, PALANKIĄ VERSLUI IR 
INVESTICIJOMS 
 
1.1.1. uždavinys. Skatinti rajone verslui skirtų paslaugų pl÷trą ir jų pasiekiamumą. 
 

Eil. 
Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai, 

metais 
Pagrindiniai matuojami / 

pasiekiami rodikliai 
1.1.1.1. Išnaudoti kultūros, 

švietimo, meninio 
ugdymo įstaigų ir 
organizacijų 
kūrybinį 
potencialą, jį 
derinant su 
kūrybinio verslo 
pl÷tros 
galimyb÷mis. 

ESPI skyrius, 
Kultūros skyrius, 
Telšių menų 
inkubatorius. 

2010–2014 Įsteigtų bendradarbiavimo ryšių 
skaičius; sukurtų produktų ir paslaugų 
skaičius; parengtas Telšių regiono 
kūrybinių industrijų (kūrybinių 
verslų) žem÷lapis; įtrauktų įstaigų 
skaičius (pagerintos investavimo 
sąlygos4). 

1.1.1.2. Socialiai atsakingo 
verslo skatinimas. 

Telšių verslo 
inkubatorius. 

2010–2020 Susitikimų su verslo atstovais 
skaičius, NVO vykdytų mokymų, 
skatinimo veiksmų skaičius; Verslo 
subjektų įgyvendintų priemonių 
skaičius; įtrauktų subjektų skaičius; 
naudos gav÷jų skaičius (pagerintos 
investavimo sąlygos). 

1.1.1.3. Vietos 
bendruomenių 
verslumo 
skatinimas. 

ESPI skyrius, 
Telšių verslo 
inkubatorius, VVG. 

2010–2013 Asmenų, pagerinusių verslumo 
įgūdžius, skaičius, veiklą 
diversifikavusių asmenų skaičius, 
naudos gav÷jų skaičius, įgyvendintų 
projektų pagal LEADER programą 
skaičius (pagerintos investavimo 
sąlygos). 

 
 
1.1.2. uždavinys. Skatinti investicijas, pl÷tojant palankią verslui infrastruktūrą. 
 

Eil. 
Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai, 

metais 
Pagrindiniai matuojami / 

pasiekiami rodikliai 
1.1.2.1. „Plyno lauko“ 

įkūrimas. 
ESPI, 
Architektūros 
skyrius, Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius, Verslo 
inkubatorius. 

2010–2020 Zonos plotas, zonoje įsikūrusių 
subjektų skaičius; sukurtų ir išlaikytų 
darbo vietų skaičius; privačių 
investicijų vert÷ (pagerintos 
investavimo sąlygos). 

1.1.2.2. Parengti rajono 
savivaldyb÷s 
atskirų sričių 
specialiuosius 
planus. 

ESPI, 
Architektūros 
skyrius. 

2010–2015 Parengtų planų skaičius; apimtų sričių 
skaičius (pagerintos investavimo 
sąlygos). 

 

                                                 
4 Į šį rodiklį bendrai įtraukiami tokie rodikliai: naujai sukurtų / išlaikytų darbo vietų skaičius; verslumo lygio 
padid÷jimas; darbo užmokesčio lygio augimas. 



                                                          

 

Strateginio pl÷tros plano atnaujinimas 

Telšių rajono savivaldyb÷s strateginis pl÷tros planas 

1.1.3. uždavinys. Ekonominio potencialo stiprinimas ir gyventojų užimtumo ir pajamų 
didinimas. 
 

Eil. 
Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai, 

metais 
Pagrindiniai matuojami/ 

pasiekiami rodikliai 
1.1.3.1. Didinti gyventojų 

verslumą. 
Verslo 
inkubatorius, ESPI. 

2010–2020 Įsteigtų įmonių skaičius; jaunimo 
įkurtų įmonių skaičius; įmonių 
pasiskirstymas pagal dydį, apyvartą, 
verslo organizavimo formą, 
ekonominę sritį (pagerintos 
investavimo sąlygos). 

1.1.3.2. Šeimos ir darbo 
įsipareigojimų 
derinimo 
skatinimas. 

Verslo 
inkubatorius, ESPI. 

2010–2020 Įsteigtų / išlaikytų darbo vietų 
skaičius, įgyvendintų priemonių 
skaičius; naudos gav÷jams teikiamų 
paslaugų arba jų rūšių skaičius 
(padid÷jęs socialinis saugumas; 
pagerintos investavimo sąlygos). 

1.1.3.3. Šeimos verslo 
skatinimas. 

Verslo 
inkubatorius, ESPI. 

2010–2020 Įsteigtų / išlaikytų darbo vietų 
skaičius, įgyvendintų priemonių 
skaičius; naudos gav÷jams teikiamų 
paslaugų arba jų rūšių skaičius 
(padid÷jęs socialinis saugumas; 
pagerintos investavimo sąlygos). 

1.1.3.4. Kaimo sodybų 
pl÷tros skatinimas. 

Verslo 
inkubatorius, ESPI. 

2010–2020 Įsteigtų / išlaikytų darbo vietų 
skaičius, įgyvendintų priemonių 
skaičius; naudos gav÷jams teikiamų 
paslaugų arba jų rūšių skaičius 
(padid÷jęs socialinis saugumas; 
pagerintos investavimo sąlygos). 

1.1.3.5. Užtikrinti Telšių 
menų inkubatoriaus 
veiklą. 

Menų inkubatorius, 
ESPI. 

2010–2020 Įsteigtų / išlaikytų darbo vietų 
skaičius, įgyvendintų priemonių 
skaičius; naudos gav÷jams teikiamų 
paslaugų arba jų rūšių skaičius 
(pagerintos investavimo sąlygos). 

 
 
 
1.2. TIKSLAS. MODERNIZUOTI IR PLöTOTI INŽINERINĮ APRŪPINIMĄ 
 
1.2.1. uždavinys. Pagerinti susisiekimo sistemą. 
 

Eil. 
Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai, 

metais 
Pagrindiniai matuojami / 

pasiekiami rodikliai 
1.2.1.1. Didinti automobilių 

stov÷jimo vietų 
skaičių. 

Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius, 
Architektūros 
skyrius, 
verslininkai, 
daugiabučių namų 
savininkų 
bendrijos, NVO. 

2010–2020 Įrengtų papildomų / atnaujintų 
automobilių stov÷jimo aikštelių 
skaičius; automobilių stov÷jimo 
aikštelių skaičius 1 automobiliui, 
įrengtų vietų skaičius prie 
visuomenin÷s paskirties objektų 
(pager÷jusi gyvenamoji aplinka, 
pager÷jęs investicinis klimatas). 

1.2.1.2. Užtikrinti kelių 
infrastruktūros 

Statybos ir 
komunalinio ūkio 

2010–2020 Rekonstruotų kelių skaičius ir ilgis 
kilometrais; įdiegtų eismo saugos 



                                                          

 

Strateginio pl÷tros plano atnaujinimas 

Telšių rajono savivaldyb÷s strateginis pl÷tros planas 

Eil. 
Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai, 

metais 
Pagrindiniai matuojami / 

pasiekiami rodikliai 
kokybę (kelių 
rekonstrukcija, 
sankryžų įrengimas 
ir pan.). 

skyrius, 
Architektūros 
skyrius. 

priemonių skaičius; rekonstruotų 
sankryžų skaičius, avaringumo 
sumaž÷jimas (pager÷jusi gyvenamoji 
aplinka, pager÷jęs investicinis 
klimatas). 

1.2.1.3. Nutiesti Telšių 
miesto vakarin÷s 
dalies intensyvaus 
eismo magistralinę 
gatvę. 

Lietuvos 
automobilių kelių 
direkcija, Telšių 
rajono savivaldyb÷s 
administracija 
(Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius, 
Architektūros 
skyrius). 

2014–2020 Rekonstruotų kelių skaičius ir ilgis 
kilometrais; įdiegtų eismo saugos 
priemonių skaičius; rekonstruotų 
sankryžų skaičius, avaringumo 
sumaž÷jimas (pager÷jusi gyvenamoji 
aplinka, pager÷jęs investicinis 
klimatas). 

1.2.1.4. Pl÷toti p÷sčiųjų ir 
dviračių takus. 

Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius. 

2011–2017 Įrengtų ir rekonstruotų dviračių, 
p÷sčiųjų takų skaičius bei ilgis 
kilometrais, įrengtų susijusių 
infrastruktūrų – poilsio aikštelių, 
viešosios paskirties objektų ir pan. – 
skaičius (pager÷jęs viešųjų objektų ir 
gyvenviečių prieinamumas, 
pager÷jusi gyvenimo aplinka, 
pager÷jęs investicinis klimatas). 

1.2.1.5. Viešojo transporto 
paslaugų pl÷tra ir 
kokyb÷s gerinimas. 

Autobusų parkas. 2014–2020 Įrengtų ir rekonstruotų autobusų 
stov÷jimo aikštelių skaičius, 
atnaujintų transporto priemonių 
skaičius; visuomeninio transporto 
parko vidutinio amžiaus sumaž÷jimas 
(pager÷jęs viešųjų objektų ir 
gyvenviečių prieinamumas, 
pager÷jusi gyvenimo aplinka, 
pager÷jęs investicinis klimatas). 

 
 
1.2.2. uždavinys. Modernizuoti ir pl÷toti vandens tiekimo, melioracijos sistemas ir užtikrinti 
ekologinę pusiausvyrą. 
 

Eil. 
Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai, 

metais 
Pagrindiniai matuojami / 

pasiekiami rodikliai 
1.2.2.1. Statyti ir renovuoti 

melioracijos 
sistemas. 

Kaimo pl÷tros 
skyrius, Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius. 

2010–2020 Modernizuotų melioracijos sistemų ir 
įrenginių skaičius; naudos gav÷jų 
skaičius (pager÷jusi gyvenamoji 
aplinka; pager÷jęs investicinis 
klimatas). 

1.2.2.2. Pl÷sti bei 
modernizuoti 
vandentiekio ir 
nuotekų sistemas, 
gerinant geriamojo 
vandens kokybę, 
apsaugant 

Telšių rajono 
savivaldyb÷s 
administracija, 
UAB „Telšių 
vandenys“. 

2010–2020 Modernizuotų vandentiekio ir 
nuotekų sistemų ir įrenginių skaičius; 
naudos gav÷jų skaičius (pager÷jusi 
gyvenamoji aplinka; pager÷jęs 
investicinis klimatas). 



                                                          

 

Strateginio pl÷tros plano atnaujinimas 

Telšių rajono savivaldyb÷s strateginis pl÷tros planas 

Eil. 
Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai, 

metais 
Pagrindiniai matuojami / 

pasiekiami rodikliai 
paviršinius 
vandenis nuo 
taršos. 

1.2.2.3. Pl÷toti 
infrastruktūrą, 
užtikrinant 
reikiamą lietaus 
nuotekų išvalymą 
prieš išleidžiant į 
paviršinius vandens 
telkinius d÷l 
ekologin÷s 
pusiausvyros 
išlaikymo. 

Telšių rajono 
savivaldyb÷s 
administracija 
(skyriai – pagal 
kompetenciją). 

2010–2020 Modernizuotų lietaus sistemų ir 
įrenginių skaičius; naudos gav÷jų 
skaičius; gyvenviečių, kuriose 
atnaujinti lietaus nuotekų valymo 
įrenginiai procentais nuo visų 
gyvenviečių (pager÷jusi gyvenamoji 
aplinka; pager÷jęs investicinis 
klimatas). 

1.2.2.4. Atliekų tvarkymo 
infrastruktūros 
pl÷tra. 

Telšių regiono 
atliekų tvarkymo 
centras, Telšių 
rajono savivaldyb÷s 
administracija 
(skyriai – pagal 
kompetenciją). 

2011–2020 Įrengtų ir modernizuotų objektų 
skaičius, naudos gav÷jų skaičius; 
rūšiuojamų atliekų procentas 
(pager÷jusi gyvenamoji aplinka, 
pager÷jęs investicinis klimatas). 

1.2.2.5. Rizikos veiksnių 
padarinių 
pašalinimas: 
- aplinkos 
išsaugojimas (flora, 
fauna, 
kraštovaizdis); 
- ekologinio 
sąmoningumo 
ugdymas ir 
skatinimas. 

Telšių regiono 
atliekų tvarkymo 
centras, Telšių 
rajono savivaldyb÷s 
administracija 
(skyriai – pagal 
kompetenciją), 
NVO. 

2010–2020 Apsaugotų objektų skaičius, 
įgyvendintų apsaugos ir prevencinių 
priemonių skaičius, įgyvendintų 
ugdymo priemonių skaičius 
(pager÷jusi gyvenamoji aplinka, 
pager÷jęs investicinis klimatas). 

 
 
1.2.3. uždavinys. Modernizuoti energetikos sistemą. 
 

Eil. 
Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai, 

metais 
Pagrindiniai matuojami / 

pasiekiami rodikliai 
1.2.3.1. Skatinti 

alternatyvios ir iš 
atsinaujinančių 
energetinių šaltinių 
išgaunamos 
šilumos ir elektros 
energijos gavybą ir 
naudojimą. 

Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius, Kaimo 
pl÷tros skyrius. 

2010–2020 Energijos gavybos struktūros 
pokyčiai, įrengtų objektų skaičius, 
išduotų leidimų, atliktų suderinimų 
skaičius; energijos suvartojimo 
pokyčiai (pager÷jusi gyvenamoji 
aplinka; pager÷jęs investicinis 
klimatas). 

1.2.3.2. Viešosios paskirties 
objektų 
modernizavimas, 
didinant jų 
energetines 
charakteristikas. 

Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius, ESPI 
skyrius. 

2010–2020 Atnaujintų objektų skaičius; 
įgyvendintų energiją taupančių 
priemonių skaičius; naudos gav÷jų 
skaičius; sutaupytų energijos išteklių 
skaičius (pager÷jusi gyvenamoji 
aplinka). 



                                                          

 

Strateginio pl÷tros plano atnaujinimas 

Telšių rajono savivaldyb÷s strateginis pl÷tros planas 

2 prioritetas. KULT ŪROS, TURIZMO  IR  REKREACIJOS  SEKTORIAUS  PLöTRA 
 

Prioritetas susijęs su Telšių rajono savivaldyb÷s turimų kultūros, gamtos, rekreacinių 
išteklių panaudojimu kultūros ir turizmo skatinimui, sukuriant prielaidas susijusių verslo sričių 
pl÷trai. Prioritetas pabr÷žia pl÷totinus verslus ir paslaugas, identifikuoja naudotinus išteklius. 

Prioritetas yra susijęs su I, III bei IV prioritetais, tod÷l II prioriteto apimtis siejama su ta 
prioritetine sritimi, kuri neturi tiesiogin÷s sąsajos su kitais prioritetais (pvz., į šio prioriteto 
apimtį įtraukiamos priemon÷s, susijusios su gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimu – kas 
įtraukta ir i IV prioriteto priemones, tačiau II prioritete lieka tik tos priemon÷s, kurios turi 
akivaizdžių ekonomin÷s naudos požymių. Tuo tarpu IV prioritete nurodomos priemon÷s tokių 
požymių neturi arba jie yra ypatingai maži). 

 
Prioriteto įgyvendinimui numatomi strateginiai tikslai, detalizuojantys prioritetą, bei juos 

apibūdinantys uždaviniai, priemon÷s. Atkreiptinas d÷mesys į šiuos pagrindinius aspektus: 
• priemon÷s yra matuojami ir realūs veiksmai, tod÷l Strateginiame pl÷tros plane 

numatomos pagrindin÷s priemon÷s, planuojamas jų įgyvendinimo laikotarpis, priežiūrą atliekanti 
institucija, pagrindiniai siektini rodikliai; 

• priemon÷s yra reikšmingi strateginio pobūdžio veiksmai, tod÷l priemon÷s 
neatspindi Telšių rajono savivaldyb÷s kasdienių atliekamų funkcijų ir / ar procesų (pvz., švietimo 
paslaugų teikimas, statybos leidimų išdavimas ir pan.); 

• prie priemonių nurodomi planuojami tiesioginiai pasiekimo rodikliai (produktai) 
bei nauda, kurios tikimasi įgyvendinus priemonę vidutiniu / ilguoju laikotarpiu; 

• konkrečių priemonių detalizavimas (pvz., išskaidymas etapais, konkrečių objektų 
įvardijimas bei pinigin÷ išraiška ir pan.) atliekama Strateginiame veiklos plane. 
 
 
2.1. TIKSLAS. PLöTOTI KULTŪROS, REKREACINES IR TURIZMO PASLAUGAS 
2.1.1. uždavinys Sukurti sąlygas tradicinių regioninių renginių organizavimui bei turistų 

apgyvendinimui. 
2.1.2. uždavinys Vykdyti aktyvią Telšių krašto turizmo produktų ir paslaugų rinkodarą. 
2.1.3. uždavinys Pl÷toti rajono turizmo informacinę-techninę infrastruktūrą. 
 
 
2.2. TIKSLAS. SKLEISTI TELŠIŲ KRAŠTO KULTŪRINĮ IR GAMTINĮ SAVITUMĄ 
2.2.1. uždavinys Saugoti Telšių rajono savitumą, didinti jo patrauklumą (gyvenimui, verslui, 

kūrybai ir turizmui). 
2.2.2. uždavinys Tvarkyti vertingiausias gamtines teritorijas, pritaikant jas lankymui ir 

rekreacijai. 
 
 
 



                                                          

 

Strateginio pl÷tros plano atnaujinimas 

Telšių rajono savivaldyb÷s strateginis pl÷tros planas 

2.1. TIKSLAS. PLöTOTI KULTŪROS, REKREACINES IR TURIZMO PASLAUGAS 
 
2.1.1. uždavinys. Sukurti sąlygas tradicinių regioninių renginių organizavimui bei turistų 
apgyvendinimui. 
 

Eil. 
Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai, 

metais 
Pagrindiniai matuojami / 

pasiekiami rodikliai 
2.1.1.1. Sukurti prielaidas 

turizmo verslo 
vystymui. 

ESPI, 
Architektūros 
skyrius; Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius. 

2010–2015 Įrengtų ir modernizuotų objektų 
skaičius; pritrauktų turistų skaičius; 
naudos gav÷jų skaičius; pritrauktų 
privačių investicijų skaičius litais 
(pager÷jusi gyvenamoji aplinka; 
pager÷jęs investicinis klimatas). 

2.1.1.2. Biržuv÷nų dvaro 
sodybos ir parko 
pritaikymas poilsiui 
ir rekreacijai. 

ESPI, 
Architektūros 
skyrius; Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius. 

2010–2020 Įrengtų ir modernizuotų objektų 
skaičius; pritrauktų turistų skaičius; 
naudos gav÷jų skaičius; pritrauktų 
privačių investicijų skaičius litais 
(pager÷jusi gyvenamoji aplinka; 
pager÷jęs investicinis klimatas). 

2.1.1.3. Renovuoti 
Žemaičių 
vyskupyst÷s 
muziejų pritaikant 
jį turizmui. 

Žemaičių 
vyskupyst÷s 
muziejus. 

2011–2017 Įrengtų ir modernizuotų objektų 
skaičius; pritrauktų turistų skaičius; 
naudos gav÷jų skaičius; pritrauktų 
privačių investicijų skaičius litais 
(pager÷jusi gyvenamoji aplinka; 
pager÷jęs investicinis klimatas). 

2.1.1.4. Germanto vilos 
pritaikymas turistų 
poreikiams. 

ESPI, 
Architektūros 
skyrius; Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius, VšĮ 
„Germanto vila“. 

2014–2020 Įrengtų ir modernizuotų objektų 
skaičius; pritrauktų turistų skaičius; 
naudos gav÷jų skaičius; pritrauktų 
privačių investicijų skaičius litais 
(pager÷jusi gyvenamoji aplinka; 
pager÷jęs investicinis klimatas). 

 
 
2.1.2. uždavinys. Vykdyti aktyvią Telšių krašto turizmo produktų ir paslaugų rinkodarą. 
 

Eil. 
Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai, 

metais 
Pagrindiniai matuojami / 

pasiekiami rodikliai 
2.1.2.1. Naujų turizmo 

produktų pl÷tra 
(įskaitant 
regioninio lygio 
turizmo produktus). 

Telšių rajono 
savivaldyb÷s 
administracija, 
Žemaičių 
vyskupyst÷s 
muziejaus turizmo 
informacinis 
centras, ŽTIC, 
Varnių regioninio 
parko lankytojų 
centras. 

2012–2020 Naujų turizmo paslaugų skaičius; 
pritrauktų turistų skaičius; naudos 
gav÷jų skaičius; pritrauktų privačių 
investicijų skaičius litais (pager÷jusi 
gyvenamoji aplinka; pager÷jęs 
investicinis klimatas). 

2.1.2.2. Turizmo žem÷lapio 
sukūrimas ir 
rinkodara. 

Telšių rajono 
savivaldyb÷s 
administracija, 
ŽTIC, Varnių 
regioninio parko 
direkcija, Žemaičių 

2012–2015 Pritrauktų turistų skaičius; naudos 
gav÷jų skaičius; pritrauktų privačių 
investicijų skaičius litais (pager÷jusi 
gyvenamoji aplinka; pager÷jęs 
investicinis klimatas). 
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Eil. 
Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai, 

metais 
Pagrindiniai matuojami / 

pasiekiami rodikliai 
vyskupyst÷s 
muziejaus turizmo 
informacinis 
centras. 

 
 
2.1.3. uždavinys. Pl÷toti rajono turizmo informacinę-techninę infrastruktūrą. 
 

Eil. 
Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai, 

metais 
Pagrindiniai matuojami / 

pasiekiami rodikliai 
2.1.3.1. Tobulinti rajono 

turizmo 
informacinę 
sistemą. 

Telšių rajono 
savivaldyb÷s 
administracija, 
ŽTIC, Žemaičių 
vyskupyst÷s 
muziejaus turizmo 
informacinis 
centras. 

2011–2017 Įrengtų ir modernizuotų objektų 
skaičius; pritrauktų turistų skaičius; 
naudos gav÷jų skaičius; pritrauktų 
privačių investicijų skaičius litais 
(pager÷jusi gyvenamoji aplinka; 
pager÷jęs investicinis klimatas). 

2.1.3.2. Varnių regioninio 
parko 
infrastruktūros 
pl÷tra: 
- Šatrijos kalno 
sutvarkymas 
(automobilių 
stotel÷s, p÷sčiųjų 
takų sistemos su 
technine ir 
informacine 
sistema įrengimas 
ir pan.); 
- pri÷jimų prie 
lankytinų objektų 
sutvarkymas 
(lankytinų objektų 
prieinamumo 
didinimas). 

Telšių rajono 
savivaldyb÷s 
administracija, 
ŽTIC, Varnių 
regioninio parko 
direkcija. 

2011–2017 Įrengtų ir modernizuotų objektų 
skaičius; pritrauktų turistų skaičius; 
naudos gav÷jų skaičius; pritrauktų 
privačių investicijų skaičius litais 
(pager÷jusi gyvenamoji aplinka; 
pager÷jęs investicinis klimatas). 

 
 
 
2.2. TIKSLAS. SKLEISTI TELŠIŲ KRAŠTO KULTŪRINĮ IR GAMTINĮ SAVITUMĄ 
 
2.2.1. uždavinys. Saugoti Telšių rajono savitumą, didinti jo patrauklumą (gyvenimui, verslui, 
kūrybai ir turizmui). 
 

Eil. 
Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai, 

metais 
Pagrindiniai matuojami / 

pasiekiami rodikliai 
2.2.1.1. Parengti Telšių 

miesto 
senamiesčio, kaip 
urbanistinio 

Telšių rajono 
savivaldyb÷s 
administracija, 
ŽTIC, 

2011–2015 Įrengtų ir modernizuotų objektų 
skaičius; pritrauktų turistų skaičius; 
naudos gav÷jų skaičius; pritrauktų 
privačių investicijų skaičius litais 
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Eil. 
Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai, 

metais 
Pagrindiniai matuojami / 

pasiekiami rodikliai 
paminklo, bei 
Varnių miesto, kaip 
urbanistinio 
draustinio, 
pristatymo rajono 
svečiams ir 
turistams 
programą. 

Architektūros 
skyrius. 

(pager÷jusi gyvenamoji aplinka; 
pager÷jęs investicinis klimatas). 

2.2.1.2. Telšių rajono 
gyvenviečių 
urbanistinių 
vertybių, istorinių 
aikščių ir pan. 
atkūrimas ir 
pritaikymas 
bendruomen÷s 
interesams bei 
turizmo 
poreikiams.  

Telšių rajono 
savivaldyb÷s 
administracija. 

2011–2020 Įrengtų ir modernizuotų objektų 
skaičius; pritrauktų turistų skaičius; 
naudos gav÷jų skaičius; pritrauktų 
privačių investicijų skaičius litais 
(pager÷jusi gyvenamoji aplinka; 
pager÷jęs investicinis klimatas). 

2.2.1.3. Kultūros paveldo 
objektų 
išsaugojimas ir 
pritaikymas 
lankymui: 
- piliakalnių 
išsaugojimas ir 
pritaikymas 
lankymui; 
- Telšių Ješiboto 
pastato 
restauravimas. 

KPD, Varnių 
regioninio parko 
direkcija, kaimo 
bendruomen÷s, 
nevyriausybin÷s 
organizacijos, kiti 
kaimo vietov÷je 
įsteigti ir (arba) joje 
veikiantys 
juridiniai asmenys, 
savivaldyb÷s ir jų 
institucijos. 

2010–2017 Išsaugotų kultūros paveldo objektų 
skaičius; kultūros paveldo objektų, 
pritaikytų lankymui ir turizmui, 
skaičius (pager÷jusi gyvenamoji 
aplinka; pager÷jęs investicinis 
klimatas). 

2.2.1.4. Tradicinių amatų 
dirbtuvių, kiemelių 
kūrimas. 

Kaimo 
bendruomen÷s, 
nevyriausybin÷s 
organizacijos, kiti 
kaimo vietov÷je 
įsteigti ir (arba) joje 
veikiantys 
juridiniai asmenys, 
savivaldyb÷s ir jų 
institucijos. 

2010–2012 Pritrauktų amatininkų skaičius; 
renginių skaičius; parduotos 
produkcijos apimtis; pritrauktų 
privačių investicijų skaičius litais 
(pager÷jusi gyvenamoji aplinka; 
pager÷jęs investicinis klimatas). 

2.2.1.5. Žemaičių 
muziejaus „Alka“ 
Žemaitijos kaimo 
muziejaus 
ekspozicijos 
komplekso 
restauracija. 

Telšių rajono 
savivaldyb÷s 
administracija 
(skyriai – pagal 
kompetenciją), 
ŽTIC. 

2010–2013 Išsaugotų objektų skaičius, įrengtų ir 
modernizuotų objektų skaičius; 
pritrauktų turistų skaičius; naudos 
gav÷jų skaičius; pritrauktų privačių 
investicijų skaičius litais (pager÷jusi 
gyvenamoji aplinka; pager÷jęs 
investicinis klimatas). 
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2.2.2. uždavinys. Tvarkyti vertingiausias gamtines teritorijas, pritaikant jas lankymui ir 
rekreacijai. 
 

Eil. 
Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai, 

metais 
Pagrindiniai matuojami / 

pasiekiami rodikliai 
2.2.2.1. Masčio ežero 

pakrant÷s 
pritaikymas 
rekreacijai, poilsiui 
ir laisvalaikiui. 

ESPI, 
Architektūros 
skyrius, Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius. 

2010–2015 Sutvarkytas pakrant÷s ruožas 
kilometrais; įrengtų viešųjų objektų 
skaičius; teikiamų paslaugų skaičius; 
naudos gav÷jų skaičius; pritrauktų 
privačių investicijų skaičius litais 
(pager÷jusi gyvenamoji aplinka; 
pager÷jęs investicinis klimatas). 

2.2.2.2. Germanto ežero 
pakrant÷s 
pritaikymas 
rekreacijai, poilsiui 
ir laisvalaikiui. 

Telšių rajono 
savivaldyb÷s 
administracija, VĮ 
„Telšių miškų 
ur÷dija“, VšĮ 
„Germanto vila“. 

2010–2015 Sutvarkytas pakrant÷s ruožas 
kilometrais; įrengtų viešųjų objektų 
skaičius; teikiamų paslaugų skaičius; 
naudos gav÷jų skaičius; pritrauktų 
privačių investicijų skaičius litais 
(pager÷jusi gyvenamoji aplinka; 
pager÷jęs investicinis klimatas). 

2.2.2.3. Lūksto ežero 
pakrant÷s 
pritaikymas 
rekreacijai, poilsiui 
ir laisvalaikiui: 
- įrengti 
stovyklavietę 
Graužų kaime prie 
Lūksto ežero; 
- sutvarkyti 
pakrant÷s ruožą 
aktyviam poilsiui. 

Telšių rajono 
savivaldyb÷s 
administracija, 
Varnių regioninio 
parko direkcija. 

2011–2015 Sutvarkytas pakrant÷s ruožas 
kilometrais; įrengtų viešųjų objektų 
skaičius; teikiamų paslaugų skaičius; 
naudos gav÷jų skaičius; pritrauktų 
privačių investicijų skaičius litais 
(pager÷jusi gyvenamoji aplinka; 
pager÷jęs investicinis klimatas). 

2.2.2.4. Parkų tvarkymas, 
pritaikant juos 
lankymui. 

Telšių rajono 
savivaldyb÷s 
administracija. 

2012–2017 Įrengtų ir sutvarkytų objektų skaičius; 
naudos gav÷jų skaičius; pritrauktų 
privačių investicijų skaičius litais 
(pager÷jusi gyvenamoji aplinka; 
pager÷jęs investicinis klimatas). 

2.2.2.5. Virvyt÷s up÷s 
atkarpos ir 
tvenkinio, esančio 
Biržuv÷nų dvaro 
teritorijoje, būkl÷s 
pagerinimas ir 
pritaikymas 
rekreacijai. 

Telšių rajono 
savivaldyb÷s 
administracija. 

2011–2017 Įrengtų ir sutvarkytų objektų skaičius; 
naudos gav÷jų skaičius; pritrauktų 
privačių investicijų skaičius litais 
(pager÷jusi gyvenamoji aplinka; 
pager÷jęs investicinis klimatas). 
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3 prioritetas. SAUGIOS SOCIALINöS APLINKOS IR PALANKIOS ŽMOGAUS 
SVEIKATAI APLINKOS K ŪRIMAS 

 
Prioritetas susijęs su sveikatos ir socialin÷s priežiūros paslaugų kokyb÷s gerinimu ir 

prieinamumo didinimu visiems Telšių rajono gyventojams. Prioritetu siekiama užtikrinti saugią 
socialinę priežiūrą jautrioms socialin÷ms grup÷ms, mažinti socialinę atskirtį, didinant socialin÷je 
atskirtyje atsiduriančių asmenų integraciją. Įgyvendinant prioritetą taip pat siekiama pl÷toti 
žmogaus sveikatai palankią aplinką – gerinti visuomen÷s sveikatingumo rodiklius, propaguoti 
sveiką gyvenseną, sudaryti sąlygas kokybiškam sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Tai 
susiję ne tik su tiesioginiu paslaugų teikimu, tam būtina infrastruktūra, bet ir su gyvenamosios 
aplinkos kokybe, patrauklumo didinimu. 

Prioritetas yra susijęs su I, II bei IV prioritetais, tod÷l III prioriteto apimtis siejama su ta 
prioritetine sritimi, kuri neturi tiesiogin÷s sąsajos su kitais prioritetais (pvz., visuomenin÷s 
paskirties pastatų modernizavimas, jei tai susiję su energetinių charakteristikų gerinimu, 
numatomas prie I prioriteto priemonių, kadangi leidžia tik÷tis tam tikro ekonominio efekto. Tuo 
tarpu visuomenin÷s paskirties pastatų modernizavimas, jei tai susiję su neįgaliųjų poreikiais ir 
pan., numatomas prie III prioriteto priemonių). 

 
Prioriteto įgyvendinimui numatomi strateginiai tikslai, detalizuojantys prioritetą, bei juos 

apibūdinantys uždaviniai, priemon÷s. Atkreiptinas d÷mesys į šiuos pagrindinius aspektus: 
• priemon÷s yra matuojami ir realūs veiksmai, tod÷l Strateginiame pl÷tros plane 

numatomos pagrindin÷s priemon÷s, planuojamas jų įgyvendinimo laikotarpis, priežiūrą atliekanti 
institucija, pagrindiniai siektini rodikliai; 

• priemon÷s yra reikšmingi strateginio pobūdžio veiksmai, tod÷l priemon÷s 
neatspindi Telšių rajono savivaldyb÷s kasdienių atliekamų funkcijų ir / ar procesų (pvz., švietimo 
paslaugų teikimas, statybos leidimų išdavimas ir pan.); 

• prie priemonių nurodomi planuojami tiesioginiai pasiekimo rodikliai (produktai) 
bei nauda, kurios tikimasi įgyvendinus priemonę vidutiniu / ilguoju laikotarpiu; 

• konkrečių priemonių detalizavimas (pvz., išskaidymas etapais, konkrečių objektų 
įvardijimas bei pinigin÷ išraiška ir pan.) atliekama Strateginiame veiklos plane. 
 
 
3.1. TIKSLAS. UŽTIKRINTI SVEIKĄ VIEŠĄJĄ IR GYVENAMĄJĄ APLINKĄ 
3.1.1. uždavinys Atnaujinti ir pertvarkyti sveikatos apsaugos infrastruktūrą. 
3.1.2. uždavinys Visuomenin÷s paskirties pastatų ir jų aplinkos atnaujinimas, teritorijų 

tvarkymas, pritaikant bendruomenių poreikiams. 
3.1.3. uždavinys Gyvenamųjų pastatų atnaujinimas ir pl÷tra, jų viešosios aplinkos kūrimas, 

būsto kokyb÷s gerinimas. 
3.1.4. uždavinys Pl÷toti viešąsias, rekreacines ir sporto teritorijos bei gerinti jų priežiūrą. 
 
3.2. TIKSLAS. KURTI SAUGIĄ SOCIALINĘ APLINKĄ 
3.2.1. uždavinys Pl÷toti socialinių paslaugų tinklą. 
3.2.2. uždavinys Formuoti ir pl÷toti kompleksinių paslaugų šeimai sistemą. 
3.2.3. uždavinys Sukurti palankią aplinką jauno žmogaus pilnaverčiam gyvenimui ir 

savirealizacijai. 
 

Toliau pateikiamos uždavinius atitinkančios priemon÷s. 
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3.1. TIKSLAS. GERINTI RAJONO BENDRUOMENöS SVEIKATĄ 
 
3.1.1. uždavinys. Atnaujinti ir pertvarkyti sveikatos apsaugos infrastruktūrą. 
 

Eil. 
Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai, 

metais 
Pagrindiniai matuojami / 

pasiekiami rodikliai 
3.1.1.1. Įsteigti Visuomen÷s 

sveikatos biurą. 
Administracijos 
direktorius, 
Savivaldyb÷s 
gydytojas. 

2011–2012 Įsteigtas biuras, užtikrintas 
visuomen÷s sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimas (pager÷ję 
gyventojų sveikatingumo rodikliai). 

3.1.1.2. Skatinti ir inicijuoti 
steigti bendros 
praktikos gydytojų 
kabinetus (BPG 
kabinetai) 
ambulatorijų ir 
kaimo medicinos 
punktų patalpose.  

Savivaldyb÷s 
gydytojas. 

2010–2013 Įsteigtų BPG kabinetų skaičius 
(ger÷jantys gyventojų sveikatingumo 
rodikliai). 

3.1.1.3. Atnaujinti ir 
modernizuoti 
sveikatos priežiūros 
įstaigų pastatus bei 
įrangą: 
- užtikrinti 
Greitosios ir 
neatid÷liotinos 
medicinin÷s 
pagalbos skyriaus 
veiklą tam 
pritaikytose 
patalpose; 
- PSPC, 
ambulatorijų 
pastatų 
atnaujinimas, 
įrangos 
modernizavimas. 

Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius. 

2010–2017 Sutvarkytų ir renovuotų pastatų, 
įsigytos modernios įrangos skaičius 
(ger÷jantys gyventojų sveikatingumo 
rodikliai). 

3.1.1.4. Atnaujinti 
visuomen÷s 
sveikatos priežiūros 
kabinetus bendrojo 
lavinimo 
mokyklose. 

Savivaldyb÷s 
gydytojas, 
Visuomen÷s 
sveikatos biuras, 
PSPC, Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius, mokyklos. 

2011–2017 Atnaujintų kabinetų skaičius, įsigytų 
mokymo ir darbo priemonių skaičius; 
atnaujintų kabinetų ir kabinetų, 
turinčių pakankamai įrangos 
procentas nuo visų kabinetų 
(ger÷jantys gyventojų sveikatingumo 
rodikliai). 
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3.1.2. uždavinys. Visuomenin÷s paskirties pastatų ir jų aplinkos atnaujinimas, teritorijų 
tvarkymas, pritaikant bendruomenių poreikiams. 
 
Eil. 
Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai, 

metais 
Pagrindiniai matuojami / 

pasiekiami rodikliai 
3.1.2.1. Visuomenin÷s 

paskirties pastatų5 
rekonstravimas ir 
aplinkos 
sutvarkymas, 
materialin÷s baz÷s 
stiprinimas. 

Kaimo 
bendruomen÷s, 
nevyriausybin÷s 
organizacijos, kiti 
kaimo vietov÷je 
įsteigti ir joje 
veikiantys 
juridiniai asmenys, 
Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius. 

2010–2014 Atnaujintų visuomenin÷s paskirties 
pastatų skaičius, sutvarkytų 
visuomenin÷s paskirties pastatų 
teritorijų skaičius, įsigytos įrangos, 
įrenginių ir kito inventoriaus skaičius 
(pager÷jusi viešosios ir gyvenamosios 
aplinkos kokyb÷); paslaugų, teikiamų 
atskiroms gyventojų grup÷ms 
atnaujintose įstaigose, skaičius; 
parengtų projektų skaičius. 

3.1.2.2. Laisvalaikio ir 
užimtumo centrų 
kūrimas. 

Kaimo 
bendruomen÷s, 
nevyriausybin÷s 
organizacijos, kiti 
kaimo vietov÷je 
įsteigti ir joje 
veikiantys 
juridiniai asmenys, 
savivaldyb÷ ir jų 
institucijos. 

2011–2014 Įrengtų ir modernizuotų objektų 
skaičius, įsigytos įrangos ir baldų 
skaičius; paslaugų atskiroms 
gyventojų grup÷ms skaičius 
(sumaž÷jusi socialin÷ atskirtis, 
pager÷jusi viešosios ir gyvenamosios 
aplinkos kokyb÷). 

3.1.2.3. Visuomenin÷s 
paskirties ir 
gyvenamųjų namų 
pritaikymas 
neįgaliųjų 
poreikiams. 

Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius, 
Architektūros 
skyrius. 

2010–2015 Visuomenin÷s paskirties ir gyvenamų 
namų, pritaikytų neįgaliųjų 
poreikiams, skaičius bei procentas nuo 
visų pastatų (pager÷jusi viešosios ir 
gyvenamosios aplinkos kokyb÷). 

 
 
3.1.3. uždavinys. Gyvenamųjų pastatų atnaujinimas ir pl÷tra, jų viešosios aplinkos kūrimas, 
būsto kokyb÷s gerinimas. 
 
Eil. 
Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai, 

metais 
Pagrindiniai matuojami / 

pasiekiami rodikliai 
3.1.3.1. Socialinio būsto 

pl÷tra. 
Turto valdymo 
skyrius, Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius. 

2011–2015 Socialinių butų (ploto) skaičius; 
atnaujintų objektų skaičius (pager÷jęs 
apsirūpinimas būstu; pager÷jusi 
viešosios ir gyvenamosios aplinkos 
kokyb÷). 

3.1.3.2. Likviduoti arba 
renovuoti avarinius 
namus. 

Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius. 

2011–2017 Likviduotų arba renovuotų avarinių 
namų skaičius ir avarin÷s būkl÷s 
namų skaičius nuo visų namų 
procentais (pager÷jęs apsirūpinimas 
būstu; pager÷jusi viešosios ir 
gyvenamosios aplinkos kokyb÷). 

3.1.3.3. Skatinti Architektūros 2011–2015 Susitikimų, diskusijų skaičius, 

                                                 
5 Atkreiptinas d÷mesys, kad į šią priemonę neįeina pastatai, kuriuose teikiamos švietimo, socialin÷s paslaugos (tokie 
pastatai įtraukti į atitinkamos srities priemones). 



                                                          

 

Strateginio pl÷tros plano atnaujinimas 

Telšių rajono savivaldyb÷s strateginis pl÷tros planas 

Eil. 
Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai, 

metais 
Pagrindiniai matuojami / 

pasiekiami rodikliai 
daugiabučių 
gyvenamųjų namų 
statybą. 

skyrius. išduotų leidimų, atliktų suderinimų 
skaičius; pastatytų daugiabučių 
gyvenamųjų namų skaičius ir 
naudingas plotas 1 gyventojui 
(pager÷jęs apsirūpinimas būstu; 
pager÷jusi viešosios ir gyvenamosios 
aplinkos kokyb÷). 

3.1.3.4. Skatinti renovuoti 
daugiabučius 
gyvenamuosius 
namus. 

Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius, 
Architektūros 
skyrius, 
Daugiabučių namų 
renovavimo 
paramos fondas. 

2010–2017 Parengtų daugiabučių namų 
renovavimo projektų skaičius, išduotų 
leidimų ir atliktų suderinimų skaičius, 
renovuotų daugiabučių gyvenamųjų 
namų skaičius (pager÷jęs 
apsirūpinimas būstu; pager÷jusi 
viešosios ir gyvenamosios aplinkos 
kokyb÷). 

 
 
3.1.4. uždavinys. Pl÷toti viešąsias, sporto ir rekreacines teritorijas bei gerinti jų priežiūrą. 
 
Eil. 
Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai, 

metais 
Pagrindiniai matuojami / 

pasiekiami rodikliai 
3.1.4.1. Pritaikyti viešąsias 

rekreacines erdves 
laisvalaikiui 
(parkai, skverai, 
žaidimų aikštel÷s ir 
pan.). 

Architektūros 
skyrius, Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius, 
gyvenamųjų namų 
bendrijos, seniūnai. 

2010–2017 Įrengtų / atnaujintų / prapl÷stų 
objektų skaičius, naudos gav÷jų 
skaičius; rekreacinių erdvių plotas 
palyginti su gyvenviet÷s teritorija 
(pager÷jusi viešosios ir gyvenamosios 
aplinkos kokyb÷). 

3.1.4.2. Rekonstruoti Telšių 
miesto centrinį 
stadioną. 

Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius, 
Architektūros 
skyrius. 

2010–2015 Atnaujintų objektų skaičius; naudos 
gav÷jų skaičius; paslaugų ar jų rūšių 
skaičius (pager÷jusi viešosios ir 
gyvenamosios aplinkos kokyb÷). 

3.1.4.3. Pl÷toti kūno kultūrą 
ir sportą visiems, 
sudaryti palankią 
aplinką rajono 
gyventojų 
laisvalaikio 
užimtumui, 
fiziniam aktyvumui 
ir sveikatos 
stiprinimui: 
- universalios 
sporto sal÷s 
statyba; 
- Telšių sporto ir 
rekreacijos centro 
sporto salių 
rekonstrukcija; 
- sporto aikštynų 
seniūnijose 
rekonstrukcija. 

Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius, 
Architektūros 
skyrius. 

2011–2017 Atnaujintų sporto objektų skaičius; 
organizuotų akcijų ir renginių 
skaičius, naudos gav÷jų skaičius; 
paslaugų ar jų rūšių skaičius 
(pager÷jusi viešosios ir gyvenamosios 
aplinkos kokyb÷). 



                                                          

 

Strateginio pl÷tros plano atnaujinimas 

Telšių rajono savivaldyb÷s strateginis pl÷tros planas 

 
3.2. TIKSLAS. KURTI SAUGIĄ SOCIALINĘ APLINKĄ 
 
3.2.1. uždavinys. Pl÷toti socialinių paslaugų tinklą. 
 
Eil. 
Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai, 

metais 
Pagrindiniai matuojami / 

pasiekiami rodikliai 
3.2.1.1. Renovuoti Telšių 

rajono vaikų su 
negalia centrą. 

Telšių rajono vaikų 
su negalia centras, 
Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius. 

2012–2015 Renovuotas vaikų su negalia centras; 
asmenų, gaunančių paslaugas 
atnaujinus infrastruktūrą, skaičius 
(maž÷janti socialin÷ atskirtis, 
padid÷jęs socialinis saugumas6). 

3.2.1.2. Telšių rajono vaikų 
su negalia centro 
patalpų pritaikymas 
asmenims, 
turintiems 
kompleksinę 
negalią. 

Socialin÷s paramos 
ir rūpybos skyrius, 
Telšių rajono vaikų 
su negalia centras. 

2012–2015 Nestacionarių socialinių paslaugų 
vietų skaičius asmenims, turintiems 
kompleksinę negalią (maž÷janti 
socialin÷ atskirtis, padid÷jęs socialinis 
saugumas). 

3.2.1.3. Įsteigti grupinius 
gyvenimo namus 
asmenims, 
turintiems 
kompleksinę 
negalią. 

Socialin÷s paramos 
ir rūpybos skyrius, 
Telšių rajono vaikų 
su negalia centras. 

2014–2017 Stacionarių socialinių paslaugų pl÷tra 
asmenims, turintiems kompleksinę 
negalią, asmenų, turinčių proto 
negalią, kuriems teikiama 
trumpalaik÷ ir ilgalaik÷ socialin÷ 
globa namų aplinkoje, skaičius; 
(maž÷janti socialin÷ atskirtis, 
padid÷jęs socialinis saugumas). 

3.2.1.4. Pertvarkyti Telšių 
rajono senelių 
globos namų 
struktūrą 
suformuojant 
struktūrinius 
padalinius: 
Savarankiško 
gyvenimo namus, 
Grupinio gyvenimo 
namus ir Gedrimų 
dienos centrą. 

Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius, Socialin÷s 
paramos ir rūpybos 
skyrius. 

2010–2017 Savarankiško gyvenimo namų vietų 
skaičius; neįgalių asmenų, gaunančių 
susijusias socialines paslaugas, 
skaičius; stacionarių socialinių 
paslaugų pl÷tra asmenims, turintiems 
kompleksinę negalią, asmenų, 
turinčių proto negalią, kuriems 
teikiama trumpalaik÷ ir ilgalaik÷ 
socialin÷ globa namų aplinkoje, 
skaičius (maž÷janti socialin÷ atskirtis, 
padid÷jęs socialinis saugumas). 

3.2.1.5. Inicijuoti privačių 
(parapijinių) 
senelių namų 
steigimą. 

Socialin÷s paramos 
ir rūpybos skyrius, 
juridiniai asmenys. 

2011–2013 Vietų skaičius senelių globos 
įstaigose (maž÷janti socialin÷ 
atskirtis, padid÷jęs socialinis 
saugumas). 

3.2.1.6. Dienos centrų 
pl÷tra kaimiškose 
seniūnijose. 

Telšių socialinių 
paslaugų centras, 
Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius, Socialin÷s 
paramos ir rūpybos 
skyrius, NVO. 

2011–2017 Įsteigtų dienos centrų skaičius 
kaimiškose seniūnijose; paslaugų 
skaičius paslaugų vartotojams 
(maž÷janti socialin÷ atskirtis, 
padid÷jęs socialinis saugumas). 

3.2.1.7 Pagalbos į namus 
paslaugų apimties 

Telšių socialinių 
paslaugų centras, 

2011–2017 Naudos gav÷jų skaičius; faktinių 
gav÷jų skaičius palyginti su poreikiu 

                                                 
6 Socialinis saugumas suprantamas kaip visuomen÷s požiūris į socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą. 
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Telšių rajono savivaldyb÷s strateginis pl÷tros planas 

Eil. 
Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai, 

metais 
Pagrindiniai matuojami / 

pasiekiami rodikliai 
didinimas. Socialin÷s paramos 

ir rūpybos skyrius. 
(maž÷janti socialin÷ atskirtis, 
padid÷jęs socialinis saugumas). 

3.2.1.8. Psichologin÷s 
pagalbos paslaugų 
užtikrinimas. 

Socialin÷s paramos 
ir rūpybos skyrius, 
NVO, Krizių 
centras. 

2011–2017 Naudos gav÷jų skaičius; faktinių 
gav÷jų skaičius palyginti su poreikiu 
(maž÷janti socialin÷ atskirtis, 
padid÷jęs socialinis saugumas). 

3.2.1.9. Didinti pagalbos, 
teikiamos be t÷vų 
globos likusiems 
vaikams, 
efektyvumą: 
- šeimynų steigimo 
skatinimas; 
- įt÷vių (glob÷jų) 
rengimas ir 
skatinimas; 
- stacionarių vietų 
vaikų globos 
namuose 
mažinimas. 

Vaiko teisių 
apsaugos skyrius, 
Socialin÷s paramos 
ir rūpybos skyrius, 
VšĮ „Soneima“, 
Telšių vaikų globos 
namai, šeimynos. 

2010–2013 Globojamų vaikų Telšių vaikų globos 
namuose skaičiaus sumaž÷jimas, 
šeimynų skaičiaus padid÷jimas 
(maž÷janti socialin÷ atskirtis, 
padid÷jęs socialinis saugumas). 

 
 
 
 
3.2.2. uždavinys. Formuoti ir pl÷toti kompleksinių paslaugų šeimai sistemą. 
 
Eil. 
Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai, 

metais 
Pagrindiniai matuojami / 

pasiekiami rodikliai 
3.2.2.1. Gerinti ir pritaikyti 

infrastruktūrą 
šeimoms su mažais 
vaikais, 
neįgaliesiems. 

Architektūros, 
Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyriai. 

2011–2020 Visuomenin÷s paskirties objektų, 
pritaikytų šeimoms su mažais vaikais, 
neįgaliesiems, skaičius (pager÷jusi 
gyvenamoji aplinka, padid÷jęs 
socialinis saugumas). 

3.2.2.2. Gerinti šeimoms 
skirtų socialinių, 
edukacinių ir 
psichologinių 
paslaugų tinklą ir jo 
prieinamumą. 

Švietimo skyrius, 
PPT, Krizių 
centras, NVO. 

2011–2020 Paslaugų, teikiamų šeimoms, 
skaičius; atnaujintų objektų skaičius 
(pager÷jusi gyvenamoji aplinka, 
padid÷jęs socialinis saugumas). 

3.2.2.3. Kurti ir pl÷toti 
pasirengimo šeimai 
sistemą. 

Telšių vyskupijos 
jaunimo centras, 
Telšių vyskupijos 
šeimos centras, 
Civilin÷s 
metrikacijos 
skyrius. 

2011–2020 Suteiktų paslaugų skaičius (padid÷jęs 
socialinis saugumas). 

3.2.2.4. Sukurti ir 
įgyvendinti 
jaunoms šeimoms, 
jauniems asmenims 
būsto nuomos 
dalinio 

ESPI skyrius, 
Jaunimo reikalų 
koordinatorius. 

2014–2020 Sukurta programa; pasinaudojusių 
asmenų / šeimų skaičius; programos 
pagalba suteikto būsto skaičius 
(pager÷jęs apsirūpinimas būstu; 
padid÷jęs socialinis saugumas). 
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Telšių rajono savivaldyb÷s strateginis pl÷tros planas 

Eil. 
Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai, 

metais 
Pagrindiniai matuojami / 

pasiekiami rodikliai 
kompensavimo 
programą. 

 
 
3.2.3. uždavinys. Sukurti palankią aplinką jauno žmogaus pilnaverčiam gyvenimui ir 
savirealizacijai. 
 

Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai, 
metais 

Pagrindiniai matuojami / 
pasiekiami rodikliai 

3.2.3.1. Parengti ilgalaik÷s 
pagalbos jaunimui 
planą. 

Jaunimo reikalų 
koordinatorius, 
seniūnijos. 

2011 Parengtas planas, įskaitant priemonių 
planą. V÷liau planas integruojamas į 
Strateginio pl÷tros plano bei 
Strateginio veiklos plano sprendinius 
(padid÷jęs socialinis saugumas). 

3.2.3.2 Jaunų specialistų 
grįžimo ir 
pritraukimo 
skatinimas. 

Švietimo skyrius, 
Jaunimo reikalų 
koordinator÷. 

2014–2020 Grįžusių ir pritrauktų įvairių sričių 
specialistų skaičius; apsirūpinimas 
žmogiškaisiais ištekliais (pvz., 
sveikatos apsaugos ir pan. sferose) 
(pager÷jęs apsirūpinimas 
žmogiškaisiais ištekliais; padid÷jęs 
saugumas; pager÷jusi gyvenamoji 
aplinka). 

3.2.3.3 Pl÷toti kokybišką 
vaikų ir jaunimo 
užimtumo bei 
ugdymo sistemą. 

Jaunimo reikalų 
koordinatorius, 
Švietimo skyrius, 
Jaunimo reikalų 
taryba, NVO, VšĮ 
Telšių jaunimo 
centras, su jaunimu 
dirbančios 
organizacijos. 

2011–2015 Užimtumo bei ugdymo paslaugomis 
besinaudojančių vaikų ir jaunuolių 
skaičius (padid÷jęs socialinis 
saugumas; pager÷jusi gyvenamoji 
aplinka). 

 
 
 

4 prioritetas. IŠSILAVINUSIOS IR KULT ŪRĄ PUOSELöJANČIOS BENDRUOMENöS 
UGDYMAS(IS) 

 
Prioritetas susijęs su asmens arba asmenų grupių švietimo, kultūrinius, dvasinius 

poreikius atitinkančių paslaugų pl÷tra – paslaugų priartinimu prie gyventojo, paslaugų 
prieinamumo didinimu, kokybiškų universalių paslaugų teikimo užtikrinimu. Prioritetas 
akcentuoja švietimo paslaugų svarbą formuojant išsilavinusią, laisvą, verslią ir kūrybingą 
asmenybę. Prioritetu taip pat siekiama skatinti stiprų kultūros paslaugas teikiančių įstaigų 
bendradarbiavimą, kurį pl÷tojant tikimasi išsaugoti ir stiprinti kultūros branduolį, Žemaitijos 
identitetą ir pan. Tai susiję su tiesioginiu paslaugų teikimu, tam būtina infrastruktūra. 

Prioritetas yra susijęs su I, II bei III prioritetais, tod÷l IV prioriteto apimtis siejama tik su 
ta prioritetine sritimi, kuri neturi tiesiogin÷s sąsajos su kitais prioritetais (pvz., senov÷s amatų 
centrų steigimas ir pl÷tra numatoma prie I prioriteto priemonių, kadangi leidžia tik÷tis tam tikro 
ekonominio efekto, nors pati priemon÷ yra susijusi ir su vietos gyventojų kultūrinių, dvasinių 
poreikių tenkinimu). 
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Prioriteto įgyvendinimui numatomi strateginiai tikslai, detalizuojantys prioritetą, bei juos 
apibūdinantys uždaviniai, priemon÷s. Atkreiptinas d÷mesys į šiuos pagrindinius aspektus: 

• priemon÷s yra matuojami ir realūs veiksmai, tod÷l Strateginiame pl÷tros plane 
numatomos pagrindin÷s priemon÷s, planuojamas jų įgyvendinimo laikotarpis, priežiūrą atliekanti 
institucija, pagrindiniai siektini rodikliai; 

• priemon÷s yra reikšmingi strateginio pobūdžio veiksmai, tod÷l priemon÷s 
neatspindi Telšių rajono savivaldyb÷s kasdienių atliekamų funkcijų ir / ar procesų (pvz., švietimo 
paslaugų teikimas, statybos leidimų išdavimas ir pan.); 

• prie priemonių nurodomi planuojami tiesioginiai pasiekimo rodikliai (produktai) 
bei nauda, kurios tikimasi įgyvendinus priemonę vidutiniu / ilguoju laikotarpiu; 

• konkrečių priemonių detalizavimas (pvz., išskaidymas etapais, konkrečių objektų 
įvardijimas bei pinigin÷ išraiška ir pan.) atliekama Strateginiame veiklos plane. 
 
 

4.1.TIKSLAS. IŠSILAVINUSIOS BENDRUOMENöS UGDYMAS(IS) 
4.1.1. uždavinys Formuoti sąmoningai aktyvią ir pilietiškai atsakingą bendruomenę.  
4.1.2. uždavinys Kurti prieinamą, efektyviai veikiančią švietimo sistemą.  
4.1.3. uždavinys Stiprinti ir pl÷toti švietimo infrastruktūrą.  

 
 

4.2. TIKSLAS. KULTŪRĄ PUOSELöJANČIOS BENDRUOMENöS UGDYMAS(IS) 
4.2.1. uždavinys Skatinti kultūros paslaugų, atitinkančių gyventojų kultūrinius ir dvasinius 

poreikius, teikimą.  
4.2.2. uždavinys Stiprinti ir pl÷toti kultūros infrastruktūrą.  

 
Toliau pateikiamas priemonių sąrašas. 
 
 
4.1.TIKSLAS. IŠSILAVINUSIOS BENDRUOMENöS UGDYMAS(IS) 
 
4.1.1. uždavinys. Formuoti sąmoningai aktyvią ir pilietiškai atsakingą bendruomenę. 
 

Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai, 
metais 

Pagrindiniai matuojami / 
pasiekiami rodikliai 

4.1.1.1. Formuoti rajono 
švietimo įstaigų 
bendruomenių 
identitetą bei 
vidinio 
bendradarbiavimo 
kokybę. 

Švietimo skyrius, 
Švietimo įstaigų 
bendruomen÷s. 

2014–2017 Suformuotas švietimo įstaigų 
bendradarbiavimo tinklas (pager÷jusi 
švietimo paslaugų ir gyvenimo 
kokyb÷, pager÷jęs gyventojų 
vertinimas). 

4.1.1.2. Parengti ir įdiegti 
lyderių ugdymo 
sistemą. 

Švietimo skyrius, 
Švietimo įstaigos, 
Telšių švietimo 
centras, NVO. 

2014–2020 Parengta lyderių ugdymo sistema; 
parengtų lyderių skaičius, aukštesn÷s 
kokyb÷s paslaugų gyventojams 
skaičius (pager÷jusi gyvenimo 
kokyb÷, pager÷jęs gyventojų 
vertinimas). 

4.1.1.3. Skatinti pilietinį, 
tautinį, etninį 
sąmoningumą.  

Švietimo skyrius, 
Kultūros skyrius, 
Jaunimo reikalų 
koordinator÷, 

2011–2020 Įtrauktų įstaigų skaičius, įgyvendintų 
priemonių skaičius; asmenų, 
pasinaudojusių susijusiomis 
paslaugomis, skaičius (pager÷jusi 
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Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai, 
metais 

Pagrindiniai matuojami / 
pasiekiami rodikliai 

Švietimo įstaigos, 
NVO. 

gyvenimo kokyb÷, pager÷jęs 
gyventojų vertinimas). 

4.1.1.4. Pl÷toti vaikų ir 
jaunimo 
socializaciją. 

Švietimo skyrius, 
Kultūros skyrius, 
Jaunimo reikalų 
koordinator÷, 
NVO, Švietimo 
įstaigos. 

2011–2020 Įtrauktų organizacijų skaičius, 
asmenų, pasinaudojusių esamomis ir 
naujai sukurtomis paslaugomis, 
skaičius (pager÷jusi gyvenimo 
kokyb÷, pager÷jęs gyventojų 
vertinimas). 

 
 
4.1.2. uždavinys. Kurti prieinamą, efektyviai veikiančią švietimo sistemą. 
 

Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai, 
metais 

Pagrindiniai matuojami / 
pasiekiami rodikliai 

4.1.2.1. Įgyvendinti 
mokyklų tinklo 
optimizavimo iki 
2012 m. planą, 
parengti ir 
įgyvendinti 2013–
2020 m. mokyklų 
tinklo 
optimizavimo 
planą. 

Švietimo skyrius, 
Švietimo įstaigos. 

2010–2012; 
2013–2020 

Įgyvendintas mokyklų tinklo 
optimizavimo iki 2012 m. planas; 
parengtas 2013–2020 m. mokyklų 
tinklo optimizavimo planas; mokinių 
skaičius tenkantis 1 mokytojui 
skirtingose mokymo pakopose; 
įtrauktų įstaigų skaičius (pager÷jusi 
švietimo ir ugdymo paslaugų 
kokyb÷, pager÷jęs gyventojų 
vertinimas). 

4.1.2.2. Didinti 
priešmokyklinio ir 
ikimokyklinio 
ugdymo 
prieinamumą. 

Švietimo skyrius, 
Švietimo įstaigos, 
NVO. 

2011–2013 Įsteigtų priešmokyklinio ir 
ikimokyklinio ugdymo vietų 
skaičius; vaikų, lankančių 
priešmokyklinio ir ikimokyklinio 
ugdymo įstaigas, skaičius palyginti 
su vaikų skaičiumi procentais; 
priešmokyklinio ir ikimokyklinio 
ugdymo vietų skaičius 1 vaikui 
(pager÷jusi švietimo ir ugdymo 
paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas, 
pager÷jęs gyventojų vertinimas). 

4.1.2.3. Gerinti specialiųjų 
poreikių mokinių 
ugdymosi 
galimybes. 

Švietimo skyrius, 
Švietimo įstaigos. 

2011–2015 Specialiųjų poreikių mokinių, 
gaunančių poreikius atitinkančias 
ugdymo paslaugas procentas nuo 
bendro specialiųjų poreikių mokinių 
skaičiaus (pager÷jusi švietimo ir 
ugdymo paslaugų kokyb÷ ir 
prieinamumas, pager÷jęs gyventojų 
vertinimas). 

4.1.2.4. Sukurti 
pasirenkamojo 
vaikų švietimo 
sistemą. 

Švietimo skyrius, 
Švietimo įstaigos, 
Jaunimo reikalų 
koordinator÷, 
NVO. 

2012–2020 Sukurta pasirenkamojo vaikų 
švietimo sistema; sukurta vaikų 
pasirenkamojo ugdymo sistema; 
vaikų, pasinaudojusių paslaugomis, 
skaičius (pager÷jusi švietimo ir 
ugdymo paslaugų kokyb÷ ir 
prieinamumas, pager÷jęs gyventojų 
vertinimas). 

4.1.2.5. Užtikrinti Švietimo skyrius, 2011–2020 Išpl÷tota mokymosi visą gyvenimą 



                                                          

 

Strateginio pl÷tros plano atnaujinimas 
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Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai, 
metais 

Pagrindiniai matuojami / 
pasiekiami rodikliai 

mokymosi visą 
gyvenimą paslaugų 
prieinamumą. 

NVO, Telšių 
švietimo centras. 

paslaugų sistema; paslaugomis 
pasinaudojusių asmenų skaičius; 
susijusių įstaigų skaičius (pager÷jusi 
švietimo paslaugų kokyb÷ ir 
prieinamumas, pager÷jęs gyventojų 
vertinimas). 

 
 
4.1.3. uždavinys. Stiprinti ir pl÷toti švietimo infrastruktūrą. 
 

Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai, 
metais 

Pagrindiniai matuojami / 
pasiekiami rodikliai 

4.1.3.1. Švietimo centro 
infrastruktūros 
pl÷tra. 

ESPI skyrius, 
Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius, Švietimo 
centras. 

2014–2017 Teikiamų paslaugų skaičius; naudos 
gav÷jų skaičius (pager÷jusi švietimo 
paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas, 
pager÷jęs gyventojų vertinimas). 

4.1.3.2. Pritaikyti kaimo 
mokyklų patalpas 
daugiafunkcinei 
veiklai (universalių 
daugiafunkcinių 
centrų kaimo 
vietov÷se steigimas 
ir pl÷tra). 

Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius, Švietimo 
skyrius, ESPI 
skyrius. 

2011–2015 Universalių daugiafunkcinių centrų 
skaičius; naudos gav÷jų skaičius, 
įvairių paslaugų rūšių skaičius 
(pager÷jusi švietimo paslaugų 
kokyb÷ ir prieinamumas, pager÷jęs 
gyventojų vertinimas). 

4.1.3.3. Sudaryti sąlygas 
pasirenkamojo 
švietimo 
poreikiams 
tenkinti. 

Švietimo skyrius, 
ESPI skyrius, 
Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius. 

2014–2017 Švietimo įstaigų, atnaujinusių 
neformaliojo švietimo infrastruktūrą, 
skaičius; švietimo įstaigų, 
atnaujinusių pasirenkamojo švietimo 
infrastruktūrą, skaičius nuo visų 
švietimo įstaigų, teikiančių 
pasirenkamojo švietimo paslaugas; 
naudos gav÷jų skaičius (pager÷jusi 
švietimo paslaugų kokyb÷ ir 
prieinamumas, pager÷jęs gyventojų 
vertinimas). 

4.1.3.4. Mokyklų pastatų 
atnaujinimas ir 
aplinkos 
tvarkymas. 

Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius, ESPI 
skyrius. 

2011–2015 Atnaujintų mokyklų pastatų skaičius; 
naudos gav÷jų skaičius (pager÷jusi 
švietimo paslaugų kokyb÷, pager÷jęs 
gyventojų vertinimas). 

4.1.3.5. Mokyklų 
informacinių 
komunikacinių 
technologijų baz÷s 
atnaujinimas ir 
pl÷tra. 

Švietimo skyrius, 
Finansų skyrius, 
Švietimo įstaigos. 

2011–2017 Atnaujintų kabinetų skaičius, 
kompiuterių ir mokinių skaičiaus 
santykis, IKT pagalba sujungtų 
įstaigų skaičius, įsigytos įrangos 
skaičius; naudos gav÷jų skaičius, 
palyginti su visais potencialiais 
naudos gav÷jais (pager÷jusi švietimo 
paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas, 
pager÷jęs gyventojų vertinimas). 

4.1.3.6. Mokyklų 
aprūpinimas 
baldais ir mokymo 

Švietimo skyrius, 
Finansų skyrius, 
Švietimo įstaigos. 

2011–2017 Įstaigų, kuriose atnaujintas 
inventorius, skaičius, įsigyto 
inventoriaus vienetų skaičius; įstaigų, 
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Telšių rajono savivaldyb÷s strateginis pl÷tros planas 

Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai, 
metais 

Pagrindiniai matuojami / 
pasiekiami rodikliai 

priemon÷mis. atitinkančių higienos normas, 
procentas nuo visų švietimo įstaigų 
(pager÷jusi švietimo paslaugų 
kokyb÷, pager÷jęs gyventojų 
vertinimas). 

4.1.3.7. Skatinti edukacinių 
/ laisvalaikio / 
pažinimo paslaugų 
pl÷trą: 
- stacionarių vaikų 
vasaros poilsio 
stovyklų steigimas; 
- Gamtos 
mokykl÷l÷s 
steigimas. 

Švietimo skyrius, 
Varnių regioninio 
parko direkcija. 

2011–2017 Naujų paslaugų skaičius; vaikų, 
pasinaudojusių naujomis 
paslaugomis, skaičius (per metus); 
pager÷jusi vaikų socializacija, 
pager÷jusi švietimo paslaugų kokyb÷. 

 
 
 
4.2. TIKSLAS. KULTŪRĄ PUOSELöJANČIOS BENDRUOMENöS UGDYMAS(IS) 
 
4.2.1. uždavinys. Skatinti kultūros paslaugų, atitinkančių gyventojų kultūrinius ir dvasinius 
poreikius, teikimą. 
 

Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai, 
metais 

Pagrindiniai matuojami / 
pasiekiami rodikliai 

4.2.1.1. Kultūros įstaigų 
(bibliotekos, 
kultūros centrų, 
muziejų ir kt.) 
bendradarbiavimo 
stiprinimas. 

Kultūros skyrius, 
Kultūros centras, 
Viešoji biblioteka, 
muziejai, NVO, 
bendruomen÷s, 
Jaunimo reikalų 
koordinator÷. 

2011–2020 Parengta jungtin÷ programa, įskaitant 
veiksmų planą; bendrųjų renginių ir 
jų dalyvių skaičius; įtrauktų įstaigų ir 
organizacijų skaičius (pager÷jusi 
kultūros paslaugų kokyb÷; pager÷jęs 
gyventojų vertinimas). Rodikliai 
nurodomi parengus programą. 

4.2.1.2. Bibliotekos 
vaidmens 
stiprinimas. 

Kultūros skyrius, 
Viešoji biblioteka. 

2011–2020 Parengtų programų pagal gyventojų 
grupes skaičius; paslaugų ar jų 
porūšių skaičius; naudos gav÷jų 
skaičius (pager÷jusi kultūros 
paslaugų kokyb÷; pager÷jęs 
gyventojų vertinimas). 

4.2.1.3. Žemaitijos 
identiteto 
stiprinimas. 

Kultūros skyrius, 
Kultūros centras, 
Viešoji biblioteka, 
muziejai, NVO, 
bendruomen÷s. 

2011–2020 Parengtos priemon÷s, gyventojų 
nuomon÷s apklausa d÷l savęs 
priskyrimo žemaičių kraštui 
(pager÷jęs gyventojų vertinimas). 

4.2.1.4. Kultūros renginių ir 
meno kolektyvų 
stiprinimas, 
vaidmens 
tarptautiniu mastu 
didinimas. 

Kultūros skyrius, 
Kultūros centras, 
Viešoji biblioteka, 
muziejai, NVO, 
bendruomen÷s. 

2011–2020 Renginių pagal organizavimo mastą 
ir jų dalyvių skaičius; įtrauktų 
organizacijų skaičius; naudos gav÷jų 
skaičius (pager÷jusi kultūros 
paslaugų kokyb÷; pager÷jęs 
gyventojų vertinimas). 
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4.2.2. uždavinys. Stiprinti ir pl÷toti kultūros infrastruktūrą. 
 

Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai, 
metais 

Pagrindiniai matuojami / 
pasiekiami rodikliai 

4.2.2.1. Kultūros centro (su 
filialais) 
pritaikymas 
bendruomen÷s 
kultūriniams 
poreikiams. 

Kultūros skyrius, 
Kultūros centras, 
Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius. 

2010–2015 Renovuotų objektų skaičius; 
inventoriumi aprūpintų objektų 
skaičius; atnaujintų objektų skaičius, 
palyginti su Kultūros centro 
struktūroje esančių objektų 
skaičiumi; naudos gav÷jų skaičius; 
paslaugų ar jų rūšių skaičius 
(pager÷jusi kultūros paslaugų 
kokyb÷; pager÷jęs gyventojų 
vertinimas). 

4.2.2.2. Bibliotekos (su 
filialais) 
modernizavimas. 

Kultūros skyrius, 
Viešoji biblioteka, 
Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius. 

2010–2017 Renovuotų objektų skaičius; 
inventoriumi aprūpintų objektų 
skaičius; atnaujintų objektų skaičius, 
palyginti su Bibliotekos struktūroje 
esančių objektų skaičiumi; naudos 
gav÷jų skaičius; paslaugų ar jų rūšių 
skaičius (pager÷jusi kultūros 
paslaugų kokyb÷; pager÷jęs 
gyventojų vertinimas). 

4.2.2.3. Teatro 
infrastruktūros 
stiprinimas. 

Kultūros skyrius, 
Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius. 

2014–2017 Atnaujintų objektų skaičius; naudos 
gav÷jų skaičius; paslaugų ar jų rūšių 
skaičius (pager÷jusi kultūros 
paslaugų kokyb÷; pager÷jęs 
gyventojų vertinimas). 

4.2.2.4. Muziejų 
infrastruktūros 
gerinimas: 
- Žemaičių 
muziejaus „Alka“ 
ekspozicijų fondų 
prieinamumo 
didinimas; 
- Žemaičių 
muziejaus „Alka“ 
tarnybinių patalpų 
(pastato) 
rekonstrukcija.  

Kultūros skyrius, 
Statybos ir 
komunalinio ūkio 
skyrius. 

2010–2017 Atnaujintų objektų skaičius; naudos 
gav÷jų skaičius; paslaugų ar jų rūšių 
skaičius (pager÷jusi kultūros 
paslaugų kokyb÷; pager÷jęs 
gyventojų vertinimas). 
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5 prioritetas. DIDINTI VALDYMO IR ATSTOVAVIMO SAVIV ALDYB öS 
GYVENTOJAMS BEI J Ų GRUPöMS EFEKTYVUM Ą 

 
Prioritetas susijęs su Telšių rajono savivaldyb÷s ir jai pavaldžių įstaigų valdymo kokyb÷s 

tobulinimu – paslaugų gyventojams stiprinimu, paslaugų teikimo procesų gerinimu. Prioritetas 
akcentuoja savivaldyb÷s ir jai pavaldžių įstaigų veiklos svarbą atstovaujant gyventojų ir jų 
grupių interesus, kompleksiškai sprendžiant savivaldyb÷s problemas, procesų valdymą 
atsižvelgiant į funkcijas ES erdv÷je. Prioritetas taip pat susijęs su dalies paslaugų perk÷limu į 
elektroninę erdvę, didinant paslaugų prieinamumą, mažinant laukimo eiles ir priartinant 
paslaugas kuo arčiau gyventojų jiems patogiomis priemon÷mis. 

Prioritetas yra susijęs su I–IV prioritetais, kadangi apjungia visą valdymo sistemą, 
tarpsektorinį ir tarpžinybinį bendradarbiavimą sprendžiant kompleksines problemas. 

 
Prioriteto įgyvendinimui numatomi strateginiai tikslai, detalizuojantys prioritetą, bei juos 

apibūdinantys uždaviniai, priemon÷s. Atkreiptinas d÷mesys į šiuos pagrindinius aspektus: 
• priemon÷s yra matuojami ir realūs veiksmai, tod÷l Strateginiame pl÷tros plane 

numatomos pagrindin÷s priemon÷s, planuojamas jų įgyvendinimo laikotarpis, priežiūrą atliekanti 
institucija, pagrindiniai siektini rodikliai; 

• priemon÷s yra reikšmingi strateginio pobūdžio veiksmai, tod÷l priemon÷s 
neatspindi Telšių rajono savivaldyb÷s kasdienių atliekamų funkcijų ir / ar procesų (pvz., švietimo 
paslaugų teikimas, statybos leidimų išdavimas ir pan.); 

• prie priemonių nurodomi planuojami tiesioginiai pasiekimo rodikliai (produktai) 
bei nauda, kurios tikimasi įgyvendinus priemonę vidutiniu / ilguoju laikotarpiu; 

• konkrečių priemonių detalizavimas (pvz., išskaidymas etapais, konkrečių objektų 
įvardijimas bei pinigin÷ išraiška ir pan.) atliekama Strateginiame veiklos plane. 
 
 
5.1.TIKSLAS. VALDYMO PROCESŲ EFEKTYVUMO DIDINIMAS  
5.1.1. uždavinys Valdymo sistemos tobulinimas.  
5.1.2. uždavinys Ugdyti savivaldyb÷s darbuotojų geb÷jimus, reikalingus dirbant ES 

sąlygomis.  
 
 
5.2.TIKSLAS. VISUOMENöS ATSTOVAVIMO STIPRINIMAS 
5.2.1. uždavinys Kurti ir palaikyti aktualaus turinio elektronines paslaugas visuomenei. 
5.2.2. uždavinys Skatinti tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą sprendžiant aktualius 

klausimus. 
 
 
5.1.TIKSLAS. VALDYMO PROCESŲ EFEKTYVUMO DIDINIMAS  
 
5.1.1. uždavinys. Valdymo sistemos tobulinimas. 
 

Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai, 
metais 

Pagrindiniai matuojami / 
pasiekiami rodikliai 

5.1.1.1. Vidaus 
administravimo ir 
veiklos valdymo 
gerinimas.  

Bendrasis skyrius, 
ESPI skyrius (kiti 
skyriai – pagal 
kompetenciją). 

2010–2015 Atliktas tyrimas; nustatyti 
efektyvumo didinimo kriterijai; 
atlikti papildomi tyrimai ir apklausos 
(pager÷jęs gyventojų vertinimas). 
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Telšių rajono savivaldyb÷s strateginis pl÷tros planas 

Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai, 
metais 

Pagrindiniai matuojami / 
pasiekiami rodikliai 

5.1.1.2. Ilgalaikio ir 
trumpalaikio 
strateginio 
planavimo 
tobulinimas. 

ESPI skyrius. 2010; 2013; 
2015 

Parengtų ir atnaujintų planų skaičius; 
įgyvendintų strategijų ir / ar 
priemonių skaičius; panaudotų l÷šų 
efektyvumo analiz÷ (pager÷jęs 
gyventojų vertinimas). 

 
 
5.1.2. uždavinys. Ugdyti savivaldyb÷s darbuotojų geb÷jimus, reikalingus dirbant ES sąlygomis. 
 

Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai, 
metais 

Pagrindiniai matuojami / 
pasiekiami rodikliai 

5.1.2.1. Tobulinti Telšių 
rajono 
savivaldyb÷s 
politikų 
kompetencijas. 

Bendrasis skyrius, 
ESPI skyrius. 

2011–2013 Organizuotų mokymų ir jų dalyvių 
skaičius, valandų skaičius; asmenų, 
patobulinusių kvalifikaciją, procentas 
nuo visos tikslin÷s grup÷s (pager÷jęs 
gyventojų vertinimas). 

5.1.2.2. Tobulinti Telšių 
rajono 
savivaldyb÷s 
administracijos 
darbuotojų 
kompetencijas. 

Bendrasis skyrius, 
ESPI skyrius. 

2011–2013 Organizuotų mokymų ir jų dalyvių 
skaičius, valandų skaičius; asmenų, 
patobulinusių kvalifikaciją, procentas 
nuo visos tikslin÷s grup÷s (pager÷jęs 
gyventojų vertinimas). 

5.1.2.3. Tobulinti Telšių 
rajono savivaldybei 
pavaldžių įstaigų 
kompetencijas. 

Bendrasis skyrius, 
ESPI skyrius. 

2011–2013 Organizuotų mokymų ir jų dalyvių 
skaičius, valandų skaičius; asmenų, 
patobulinusių kvalifikaciją, procentas 
nuo visos tikslin÷s grup÷s (pager÷jęs 
gyventojų vertinimas). 

 
 
5.2.1. uždavinys. Kurti ir palaikyti aktualaus turinio elektronines paslaugas visuomenei. 
 

Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai, 
metais 

Pagrindiniai matuojami / 
pasiekiami rodikliai 

5.2.1.1. Elektroninio turinio 
paslaugų pl÷tra: 
- e-demokratijos 
paslaugų 
užtikrinimas; 
- e-sveikatos 
formavimas ir 
vykdymas. 

Bendrasis skyrius, 
kompiuterinio 
tinklo specialistai, 
Savivaldyb÷s 
gydytojas. 

2010–2015 Gyventojams teikiamų elektroninių 
paslaugų skaičius; viešinamų 
projektų skaičius; viešinamų viešųjų 
pirkimų skelbimų skaičius; 
viešinamų Tarybos sprendimų 
projektų skaičius; piliečių laiškų – 
gautų ir atsakytų – elektronin÷je 
erdv÷je skaičius (pager÷jęs gyventojų 
vertinimas). 

5.2.1.2. Savivaldyb÷s ir jai 
pavaldžių įstaigų 
kompiuterizavimas. 

Bendrasis skyrius, 
kompiuterinio 
tinklo specialistai. 

2010–2015 Gyventojams teikiamų elektroninių 
paslaugų skaičius; įsigytos įrangos 
skaičius; įstaigų, kuriose atnaujinta 
kompiuterin÷ technika, procentas 
(pager÷jęs gyventojų vertinimas). 
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5.2.2. uždavinys. Skatinti tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą sprendžiant aktualius 
klausimus. 
 

Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai, 
metais 

Pagrindiniai matuojami / 
pasiekiami rodikliai 

5.2.2.1. Įkurti forumo, kaip 
bendravimo su 
gyventojais, formą 
sprendžiant 
aktualius 
klausimus. 

Skyriai – pagal 
kompetenciją. 

2011–2013 Įvykdytų forumų ir juose gvildentų 
klausimų skaičius; dalyvavusių 
asmenų skaičius; susijusių priimtų 
sprendimų skaičius (pager÷jęs 
gyventojų vertinimas). 

5.2.2.2. Sukurti institucinio 
ir tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo 
gerosios patirties 
sklaidos sistemą. 

Švietimo skyrius, 
Kultūros skyrius, 
NVO, Verslo 
sektorius, Jaunimo 
reikalų 
koordinator÷, 
Telšių švietimo 
centras.  

2010–2020 Sukurta sistema; įtrauktų įstaigų 
skaičius; sukurtų produktų (pvz., 
metodikų, projektų ir pan.) skaičius 
(pager÷jęs gyventojų vertinimas). 

5.2.2.3. Planuoti ir vykdyti 
įvairių socialinių 
partnerių ir 
nevyriausybinių 
organizacijų 
bendras veiklas. 

Švietimo skyrius, 
Jaunimo reikalų 
koordinator÷, 
Socialin÷s paramos 
ir rūpybos skyrius, 
NVO, Švietimo 
įstaigos. 

2011–2013 Įtrauktų įstaigų skaičius; sukurtų 
produktų (pvz., metodikų, projektų, 
įgyvendintų renginių ir pan.) skaičius 
(pager÷jęs gyventojų vertinimas). 

5.2.2.4. Skatinti 
bendruomen÷s 
dalyvavimą 
nevyriausybinio 
sektoriaus veikloje 
ir pl÷toti 
savanoriškos 
veiklos priemones.  

Jaunimo reikalų 
koordinator÷, 
Švietimo skyrius, 
NVO. 

2011–2015 Įtrauktų įstaigų skaičius; sukurtų 
produktų (pvz., metodikų, projektų, 
įgyvendintų renginių ir pan.) skaičius 
(pager÷jęs gyventojų vertinimas). 
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3. STEBöSENOS SISTEMA 

Telšių rajono savivaldyb÷s strateginio pl÷tros plano įgyvendinimo steb÷senos (priežiūros, 
monitoringo) sistema – tai sisteminis aplinkos, susietos su patvirtinto strateginio plano 
įgyvendinimo metu atsirandančiais kiekybiniais ir kokybiniais pokyčiais, steb÷jimo ir vertinimo 
procesas, kurio metu periodiškai parengiama strateginio plano įgyvendinimo ataskaita. 

Telšių rajono savivaldyb÷s SPP įgyvendinimo priežiūros sistema skirta strateginio pl÷tros 
plano įgyvendinimui koordinuoti ir kontroliuoti, vertinti poveikį savivaldybei. Telšių rajono 
savivaldyb÷s SPP įgyvendinimo priežiūros institucinę struktūrą sudaro trys lygmenys: politinis, 
administracinis ir visuomeninis. Pagrindin÷s šių lygmenų funkcijų pateikiamos 3.1 lentel÷je. 

3.1. lentel÷. Telšių SPP įgyvendinimo priežiūros institucin÷ struktūra ir funkcijos 

Eil. 
Nr. 

Institucinis lygmuo Pagrindin÷s funkcijos 

1 Politinis lygmuo (PL) 
Savivaldyb÷s taryba 

Telšių rajono savivaldyb÷s SPP pagrindinių ataskaitų 
peržiūra ir tvirtinimas, Plano koregavimas ir pildymas 
(tvirtinimas). 

2 Administracinis lygmuo (AL) 
Savivaldyb÷s administracijos 
padaliniai, savivaldyb÷s 
įsteigtos įstaigos ir įmon÷s 

Steb÷senos ataskaitoms būtinos informacijos 
surinkimas, apdorojimas ir sisteminimas; Plano 
metinių ataskaitų rengimas ir pristatymas; Plano 
papildymo ir koregavimo nustatymas, pateikimas 
svarstyti politiniam lygmeniui. 

3 Visuomeninis (VL) 
(socialiniai ekonominiai 
partneriai – vietos 
bendruomen÷s, 
nevyriausybin÷s organizacijos 
ir pan.) 

Pastabų, rekomendacijų teikimas d÷l Telšių SPP 
papildymo ar koregavimo; papildomos informacijos 
teikimas, įvairių socialinių ir kitų visuomeninių 
iniciatyvų siūlymas. 

Savivaldyb÷s administracijos padaliniai, savivaldyb÷s įsteigtos įstaigos bei įmon÷s ir 
kitos plano įgyvendinime dalyvaujančios institucijos savo kompetencijos ribose renka 
informaciją, ją apdoroja ir parengia bendrą Plano metinę ataskaitą. Ataskaitoje pateikiama ši 
pagrindin÷ informacija: 

• ataskaitinis laikotarpis; 
• ataskaitinio laikotarpio duomenys: tikslai, uždaviniai, priemon÷s; 
• apibr÷žiami pagrindiniai įgyvendinti pokyčiai (priemonių įgyvendinimo lygis, 

panaudotos l÷šos, pasiekti rodikliai ir pan.); 
• pateikiama išor÷s veiksnių, tur÷jusių įtakos Plano įgyvendinimui ataskaitiniu 

laikotarpiu, analiz÷; 
• nurodoma, kurias strateginio plano dalis reikia taisyti ar papildyti d÷l išor÷s ar 

vidinių veiksnių nulemtų pokyčių. 

AL parengtą ataskaitą pristato PL ir viešai paskelbia VL aptarimui, svarstymui. Gavus 
pastabų ir pasiūlymų, metin÷ ataskaita koreguojama, jos galutinis variantas tvirtinamas PL. 
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Telšių rajono savivaldyb÷s SPP yra besikeičiantis dokumentas, kadangi jo įgyvendinimas 
priklauso nuo besikeičiančios aplinkos (ekonomin÷s, socialin÷s, politin÷s). Telšių rajono 
savivaldyb÷s SPP įgyvendinimo priežiūra užima svarbią vietą įgyvendinant Plane numatytus 
veiksmus. Telšių rajono savivaldyb÷s SPP priežiūros sistema pagrįsta žemiau išvardintais 
pagrindiniais principais: 

• Pastovumas. Paskiriamas už Plano nuolatinę (kasmetinę) priežiūrą atsakingas 
vienas Telšių rajono savivaldyb÷s padalinys, kuris surenka informaciją iš kitų struktūrinių 
padalinių, pavaldžių įstaigų, kitų plano įgyvendinime dalyvaujančių institucijų. Atitinkami 
skyriai ir įstaigos šiam padaliniui teikia būtiną informaciją ataskaitai sudaryti. 

• Tęstinumas. Atliekant Plano įgyvendinimo priežiūrą, renkami ir sisteminami 
panašūs duomenys, kad analiz÷ būtų atliekama giminingiems duomenims ir reiškiniams – 
renkami panašios apimties duomenys, kurie gali būti lyginami per visą Plano įgyvendinimo ir 
galiojimo laikotarpį. 

• Išmatuojamumas. Telšių rajono savivaldyb÷s SPP įgyvendinimui numatomos 
priemon÷s, kurias galima kokybiškai ir kiekybiškai išmatuoti – pritaikyti rodiklių sistemą, 
analizuoti jos pokyčius. 

• Viešumas ir partneryst÷. Plano pokyčiai fiksuojami ir prieinami viešai, 
sudaromos sąlygos su Plano ataskaitomis susipažinti, teikti pastabas, rekomendacijas ir pan. 
Nepamirštamas socialinių-ekonominių partnerių įtraukimas į Telšių rajono savivaldyb÷s SPP 
įgyvendinimo priežiūros procesą. 

• Papildomumas. Laikomasi strateginio planavimo dokumentų hierarchijos – 
Plane numatytos priemon÷s perkeliamos į savivaldyb÷s trimetį strateginį veiklos planą, kad būtų 
užtikrintas ilgalaik÷s strategijos įgyvendinimas. 

• Nuoseklumas. Telšių rajono savivaldyb÷s SPP nekeičiamas ir nepildomas 
neparengus Plano priežiūros ataskaitos, neišanalizavus svarbių pokyčių ir jų priežasčių. Šiuo 
principu siekiama nuoseklaus mechanizmo „planavimas – įgyvendinimas – priežiūra ir kontrol÷ 
– koregavimas“ įgyvendinimo. 

Numatant konkrečių veiksmų mechanizmą tikslinga nustatyti atskirą skirtingų lygių 
steb÷senos sistemą (steb÷senos sistema su pildomų dokumentų pavyzdžiais pateikiama kaip 
atskiras dokumentas). 
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Priedas Nr. 1 

 

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEK Ų VALYMO KOKYB öS GERINIMO PROJEKTAI 
TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYB öS TERITORIJOJE 

 
Projekto pavadinimas:  
 
VENTOS - LIELUP öS UPöS BASEINO INVESTICIN öS PROGRAMOS 1 ETAPO, 1 
FAZöS PROJEKTAS 
Projekto duomenys 
 
Šiaurin÷je Lietuvos dalyje s÷kmingai vykdomas Ventos - Lielup÷s up÷s baseino investicin÷s 
programos I etapo, I faz÷s projektas Nr. 2006/LT/16/C/PE/001, kurio pagrindinis tikslas yra 
pagerinti geriamojo vandens kokybę, pasirūpinti nuotekų bei vandentiekio tinklų sistema. 
Projekto įgyvendinimas padalintas į dvi fazes. Šiuo metu įgyvendinama pirmoji faz÷. Į projekto 
teritoriją patenka Akmen÷s, Biržų, Joniškio, Rokiškio, Pasvalio, Šiaulių ir Telšių rajonai. Ventos 
- Lielup÷s up÷s baseino projektas – viena iš Lietuvos Respublikos vandentvarkos ūkio pl÷tros 
įgyvendinamų investicin÷s programos dalių, kurią iš dalies finansuoja Europos Sąjungos 
Sanglaudos fondas.  
Baigiama nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, nuotekų tinklų pl÷tra Rainių gyvenviet÷je ir 
Telšių mieste. 2009 m. kovo 20 d. UAB „Telšių vandenys“ pristatyta Aplinkos apsaugos 
agentūros patvirtinta Telšių rajono savivaldyb÷s, UAB „Telšių vandenys“ ir jungtin÷s veiklos 
grup÷s – UAB „V÷trūna“, „Ecofluid group“, s.r.o., „Inekon Group“, a.s., „OHL ŽS“, a. s. – 
pasirašyta rangos darbų sutartis „Telšių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“. Šiuo metu 
Telšių nuotekų valykloje yra atlikta beveik 80 proc. darbų. Pastatytas bioreaktorius, vyksta 
bandomieji darbai.  
2009 m. liepos 13 d. UAB „Telšių vandenys“ pristatyta Aplinkos apsaugos agentūros patvirtinta 
Telšių rajono savivaldyb÷s, UAB „Telšių vandenys“ ir jungtin÷s veiklos grup÷s – UAB 
„Ežerūna“, UAB „Elektrovoltas“ – pasirašyta rangos darbų sutartis „Nuotekų tinklų pl÷tra 
Rainių gyvenviet÷je ir Telšių mieste“. 2010 m. rugpjūčio m÷n. darbai baigti. Rekonstruota 
perpumpavimo stotis, paklota spaudimin÷ linija Telšiai–Rainiai, baigti automatikos derinimo 
darbai, pakloti savitakiniai nuotekų tinklai Tryškių gatv÷je, pastatyta perpumpavimo stotis.  
Atlikus šiuos rangos darbus atsirado galimyb÷ prie nuotekų tinklų prisijungti Tryškių g. ir 
Neringos g. gyventojams.  
Taip pat vykdoma nuotekų tinklų pl÷tra Ryšk÷nų gyvenviet÷je. 2010 m. sausio 28 d. UAB 
„Telšių vandenys“ pristatyta Aplinkos apsaugos agentūros patvirtinta Telšių rajono savivaldyb÷s, 
UAB „Telšių vandenys“ ir įmon÷s UAB „Panev÷žio ryšių statyba“ pasirašyta rangos darbų 
sutartis „Nuotekų tinklų pl÷tra Ryšk÷nų gyvenviet÷je ir Telšių mieste“. Šiuo metu iš viso atlikta 
beveik 80 proc. visų planuojamų darbų. Įgyvendinus šį projektą prie nuotekų tinklų gal÷s 
prisijungti ir Naujamiesčio gyventojai, tai bus įgyvendinta tolesniuose etapuose.  
Remiantis projekto fizinių indikatorių suvestine, bus pasiekti šie rodikliai: pastatyta 4 buitinių 
nuotekų siurblin÷s, rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai bei nuotekų siurblin÷s, nutiesta apie 
11 kilometrų tinklų. Projekto statybos darbų vert÷ pagal Europos komisijos sprendimą – 44 420 
000,00 Lt be PVM.  
Ventos - Lielup÷s up÷s baseino investicin÷s programos I etapo I faz÷s projektas atitinka 
ekonominio gyvybingumo kriterijus ir turi teigiamą įtaką Ventos - Lielup÷s baseino vandens 
valymo sistemai. Tai duos naudą žmonių sveikatai ir šio baseino ekosistemoms. Įgyvendinus šį 
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projektą bus sumažintas aglomeracijų išmetamų teršalų kiekis, išvalytos miesto nuotekos prieš 
išleidžiant jas į vandens telkinius vadovaujantis ES ir Lietuvos nustatytais standartais.  
Naujų nuotekų valymo įrenginių statyba bei esamų įrenginių modernizavimas tur÷s teigiamą 
poveikį aplinkai, taip pat nuotekų šalinimo tinklų išpl÷timas ir rekonstrukcija duos teigiamą 
poveikį išsklaidytos taršos mažinimui. Gyvenamųjų namų bei ūkių prisijungimas prie nuotekų 
šalinimo sistemos sumažins gruntinių vandenų taršos lygį ir tur÷s nemažą antrinį poveikį 
visuomen÷s sveikatai, nes didžiausia tarša vyksta paskleidžiant nuotekas aplinkoje ir netinkamai 
eksploatuojant nuotekų kauptuvus. Galime pasidžiaugti, kad ši itin svarbi problema artimiausiu 
metu bus išspręsta, ir mes bei mūsų vaikai gal÷sime vartoti švarų ir mūsų sveikatai naudingą 
vandenį, nesibaimindami, kad nuotekos gali pakenti aplinkai, kurioje mes gyvename. 
Projekto pavadinimas: 
 
VANDENS TIEKIMO IR NUOTEK Ų TVARKYMO INFRASTRUKT ŪROS PLöTRA 
TELŠIUOSE (NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-007) 
Projekto duomenys 
 
UAB „Telšių vandenys“ nuo 2009 m. birželio m÷n. iki 2012 m. spalio m÷n. įgyvendina vieną iš 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros projektų Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-
007 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tra Telšiuose“, kuriuo siekiama:  

• išpl÷sti nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklus; 
• įgyvendinti ES geriamojo vandens direktyvos 98/63/EEB nustatytus reikalavimus; 
• sumažinti taršą, patenkančią į Ventos - Lielup÷s baseino hidrologinį upių tinklą su 

buitin÷mis ir pramonin÷mis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių, tuo pačiu mažinant taršą 
tenkančią Ventos, Lielup÷s up÷ms ir Baltijos jūrai; 

• sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos 
riziką projekto teritorijoje; 

• išpl÷sti centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir 
pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę; 

• pad÷ti mažinti regioninius ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos 
Sąjungos piliečių ir pačių Lietuvos rajonų. 
 
Projektą bendrai finansuoja:  

• Europos Sąjungos Sanglaudos fondas – 9,8 mln. Lt; 
• Lietuvos Respublika – 1,2 mln. Lt; 
• Telšių rajono savivaldyb÷ – 0,6 mln. Lt. 

Per 2010 metus UAB „Telšių vandenys“ jau nuties÷ 1,9 km vandentiekio tinklų Telšių mieste 
pagal rangos sutartį Nr. S-20090601 „Magistralin÷s vandentiekio trasos nuo S. Daukanto ir 
Pasvaig÷s gatvių sankryžos iki bioetanolio gamyklos nauja statyba“ (Rangovas – UAB „Šiaulių 
dujotiekio statyba“). Darbai pagal šią rangos sutartį jau yra baigti ir nuo 2010 m. rugpjūčio 3 d. 
tęsiasi pranešimo apie defektus laikotarpis (12 m÷nesių).  
Šiuo metu įgyvendinama rangos sutartis Nr. S-2010/07/30 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų 
statybos darbai Telšių m., Rainių, Degaičių ir Ryšk÷nų k.“ (Rangovas – UAB „Ežerūna“). 
Darbai prad÷ti vykdyti 2010 m. rugpjūtį ir numatomi baigti 2012 m. vasario m÷n. Per šį 
laikotarpį bus paklota apie 8 km vandentiekio tinklų, 12 km nuotekų tinklų ir 0,5 km sl÷ginių 
nuotekų tinklų bei pastatytos 2 nuotekų siurblin÷s. Techninę statybos darbų priežiūrą vykdo VšĮ 
„Projektų vadybos grup÷“.  
Atlikus rangos sutartyse numatytus darbus Telšių m., Rainių, Degaičių ir Ryšk÷nų k., gyventojai 
gal÷s prisijungti prie naujai paklotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, taip gaudami geresn÷s 
kokyb÷s vandenį, užtikrindami efektyvesnį nuotekų valymą ir tokiu būdu mažindami taršą, 
patenkančią paviršiniams dirvožemio ir gruntiniams vandenims.  
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Projekto pavadinimas: 
 
TELŠIŲ DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINI Ų STATYBA (NR. VP3-3.1-AM-01-V-01-
028) 
Projekto duomenys 
 
UAB „Telšių vandenys“ nuo 2009 m. gruodžio m÷n. iki 2013 m. balandžio m÷n. įgyvendina dar 
vieną iš vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros projektų - Nr. VP3-3.1-
AM-01-V-01-028 „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, kuriuo siekiama:  
Sukurti reikiamus komunalinius nuotekų dumblo tvarkymo paj÷gumus Telšiuose, kurie apdoros 
nuotekų dumblą, susidarantį Telšių, Plung÷s ir Rietavo valymo įrenginiuose. 
Projektą bendrai finansuoja:  

• Europos Sąjungos Sanglaudos fondas – 19,97 mln. Lt; 
• Lietuvos Respublika – 2,35 mln. Lt; 
• Telšių rajono savivaldyb÷ – 2,49 mln. Lt. 

 

 

 


