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1. SAVIVALDYBĖS STRUKTŪRA IR TERITORIJOS  

 

1.1. Telšių miestas 

 

Telšiai – Žemaitijos sostinė, Telšių apskrities, rajono, Žemaitijos katalikybės centras. Tai 

miestas, įsikūręs ant septynių kalvų, iš rytų ir vakarų supantis legendomis pagarsėjusį Masčio 

ežerą. Vardą miestui davė mažytis Telšės upelis, įtekantis į Mastį. Legenda pasakoja, kad Telšius 

įkūrė karžygys Džiugas dar vadinamas Telšiu.  

Istoriniuose šaltiniuose Telšiai minimi nuo 1450 metų. Pirmoji žinutė apie Telšius 

randama L. Jucevičiaus paminėtame žemaičių seniūno Jono Kęsgailaičio Telšių aprašyme. Nuo 

1450 m. šaltiniuose minimas Telšių valstybinis dvaras, prie kurio ilgainiui išaugo Telšių 

miestelis; pastarasis apie XVI a. pradžią tapo valsčiaus centru. 1536 m. įsteigta katalikiška Telšių 

parapija. 

Seniausieji archeologiniai radiniai Telšių miesto teritorijoje yra iš akmens amžiaus. 

Ryškesnis apylinkių centras ankstyvaisiais viduramžiais buvo Džiuginėnų piliakalnis su 

gyvenvieta bei senkapiu. Manoma, kad vėliau ši gyvenvietė galėjo persikelti į Telšių teritoriją. 

XIX a. pabaigą Telšių miestas plėtėsi ir didėjo. 1876 m. jau buvo įsisteigusi skolinamoji - 

taupomojo kasa, 1878 m. pradėjo veikti ugniagesių komanda, 1881 m. – Goldnerio vaistinė. 

1890 m. atidarytas savotiškas teatras. 1908 m. Telšiuose įvyko pirmas lietuviškas koncertas – 

spektaklis. 

Nepriklausomybės laikais Telšiai išaugo į žymiausią Žemaičių švietimo – kultūros centrą. 

Veikė berniukų gimnazija, 1912 m. mergaičių gimnazija gavo progimnazijos vardą, 1914 m. 

atidaryti žemės ūkio kursai, 1915 m. pradėjo veikti lietuvių progimnazija, paskui Saulės 

draugijos gimnazija, pavadinta Motiejaus Valančiaus vardu. Nuo 1922 m. veikė mokytojų 

seminarija. Veikė viena garsiausių pasaulyje rabinų mokykla Ješiva, į kurią atvykdavo studijuoti 

iš viso pasaulio. 1931 m. įsteigta vidurinė amatų mokykla. 1931 m. Pr. Genys suorganizavo 

Žemaičių senovės mėgėjų draugiją “Alka”, įkūrė “Alkos” muziejų ir pastatė jam naujus rūmus. 

1916 m. Telšiuose suorganizuotas kanklių draugijos choras. 1920 m. suorganizuota 

moksleiviams remti draugija “Ateitis”, atgaivinta scenos ir dailės mėgėjų draugija “Kanklės”, 

įkurta Žemaičių švietimo draugija “Minija”. Mieste atidarytas Centrinės valstybinės bibliotekos 

skyrius, Valančiaus vardo liaudies universitetas, veikė teatro mėgėjų draugija “Kaukė”. Didelį 

kultūrinį vaidmenį vaidino Žemaičių Meno ir Mokslo centras, Telšių teatras. Pavasarininkai 

turėjo dūdų orkestrą. Aktyviai buvo leidžiama spauda. Sporto srityje pažymėtinas šaulių sporto 

klubas “Džiugas”.  



TELŠIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 
I  etapas. Esamos būklės analizė 

VGTU Teritorijų planavimo institutas 
 

6 

1935 m. Telšiai įteisinti kaip pirmaeilis Lietuvos miestas. Jie tapo apskrities 

administraciniu centru. Nepriklausomybės laikais pakilo miesto ūkis: sutvarkyta kelių sistema, 

pravestas geležinkelis, įkurtas lininių audinių fabrikas “Mastis”, kojinių fabrikas, veikė 2 

malūnai, elektros jėgainė, 3 lentpjūvės, pieninė. Atsigavo prekyba, veikė Žemaitijos žemės ūkio 

draugijų sąjunga „Žemaitūkis“, pastatyta 140 lovų ligoninė.  

1926 įkurta Telšių vyskupija, o Telšiai tapo jos sostine. Jos teritoriją sudarė buvusios 

Žemaičių vyskupijos dalis – Žemaičių kraštas. 1927 m. Telšiuose įkurta kunigų seminarija, 

uždaryrta 1940 m. bolševikų okupacinės vadžios. 1929 m. Telšiuose pastatyti vyskupų rūmai, 

kuriuose šiuo metu veikia Vyskupijos kurija.  

Telšių miestas yra Telšių rajono savivaldybės (1.1 pav.) ir Telšių apskrities centras. 

 

 

 

1.1 pav. Telšių rajono savivaldybė 

 

Pagal gyventojų skaičių 2006 m. Telšių miestas Telšių apskrityje yra antras po Mažeikių 

(1.1 lentelė). 
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1.1. lentelė. Telšių apskrities savivaldybių centrų duomenys 

  Teritorija,  
km2 

Gyventojų 
skaičius 

Gyventojų 
tankis, 

gyv./km2 

    Mažeikiai 14 44367 3169 

    Plungė 11,78 23137 1964 

    Rietavas - 3897 - 

    Telšiai 16,4 31663 1928 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Tarp 60 šalies savivaldybių centrų Telšių miestui pagal gyventojų skaičių tenka 11 vieta. 

1985 – 1990 m. laikotarpiu Telšiai buvo priskirtini aukštesnio rango miestų centrui (1.2 

pav.). 

 

 

1.2 pav. Faktinė gyvenviečių sistema 1985-1990 metais 

Šaltinis: schemą parengė prof. P. Juškevičius 

1 – žemiausio rango centrai (miestai, miesteliai, kaimai) ir jų suformuotų posistemių ribos 

2 – aukštesnio rango centrai (miesto) ir jų posistemių ribos 

3 – aukščiausio rango centrai (didmiesčiai) ir jų posistemių ribos 
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Nuo 1960 metų Telšių miesto gyventojų skaičius nuolat augo, kai tuo tarpu rajone – 

mažėjo. 

Siekdami tinkamai įvertinti padėtį Telšių rajono savivaldybėje ir Telšių mieste, Vilniaus 

Gedimino Technikos universiteto Teritorijų planavimo mokslo instituto darbuotojai atliko Telšių 

rajono savivaldybės gyventojų apklausą (toliau – apklausa) apie naudojimąsi transporto 

priemonėmis. Jos metu buvo apklausta 268 Telšių rajono savivaldybės gyventojai, kurių 

daugumą (93%) sudarė 25 – 65 metų amžiaus asmenys. 90% apklaustųjų Telšių rajono 

savivaldybėje gyvena nuo pat gimimo arba daugiau nei 10 metų. Kaip matyti iš 1.3 pav., 

populiariausia Telšių gyventojų transporto priemonė automobilis. Dėl palyginus nedidelių 

atstumų mieste ar kaimo gyvenvietėse, į darbą, parduotuves, kultūros renginius ar net svečius 

nemaža dalis apklaustųjų eina pėsčiomis.  
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1.3 pav. Telšių rajono gyventojų pasiskirstymas pagal naudojamą transporto priemonę 

Šaltinis: VGTU Teritorijų planavimo mokslo instituto vykdyta Telšių rajono gyventojų apklausa 

 

1.2. Išvados  

1. Telšių mieste 2006 m. gyveno 31,6 tūkst. gyventojų. Telšių apskrityje pagal gyventojų 

skaičių Telšius lenkia tik Mažeikiai. 
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2. SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖ IR EKONOMINĖ APLINKA 

 

2.1. Gyventojai 

 

2.1.1. Gyventojų skaičiaus dinamika 

2006 m. Telšiuose gyveno 31633 gyventojai, arba 3,4% mažiau, nei 2001 m., kai mieste 

gyveno 32765 gyventojai (2.1 pav.). Palyginimui per tą patį laikotarpį Lietuvoje gyventojų 

skaičius sumažėjo 5,9%, Telšiuose – 3,5%, Mažeikiuose – 4,1%, Rietave – 2,1%, Plungėje – 

1,3%.  Gyventojų mažėjimo tendencija nors ir yra mažesnė nei šalies vidurkis, tačiau ilgalaikėje 

perspektyvoje gali neigiamai įtakoti socialinę – ekonominę plėtrą. 
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2.1 pav. Gyventojų skaičius Telšių mieste 2001 – 2006 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Nagrinėjant 1960 – 1980 m. laikotarpį (2.2 pav.), galima konstatuoti spartų urbanizacijos 

lygio didėjimą Telšių rajono savivaldybėje. 1960 m. Telšių mieste gyveno 14,1 tūkst. gyventojų, 

tuo tarpu kaimo vietovėse bei miesteliuose – 38,5 tūkst. 
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2.2 pav. Telšių rajono savivaldybės urbanizacijos lygio dinamika 1960 – 1980 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

1960 m. mieste Telšiuose bei Varniuose gyveno apie 15 tūkst. gyventojų, kai tuo tarpu 

rajono kaimo vietovėse – 2,5 karto daugiau, arba apie 38 tūkst. (2.3 pav.) 1960 – 1980 m. 

laikotarpiu Telšių rajono kaimo ir miesto gyventojų struktūra smarkiai pakito: miesto gyventojų 

skaičius pastoviai augo, o rajono kaimo vietovėse – mažėjo. Maždaug 1978 m. miesto ir kaimo 

gyventojų skaičius susilygino. 

 

 

2.3 pav. Telšių rajono savivaldybės miesto ir kaimo gyventojų skaičius 1960 – 1980 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 
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2.1.2. Gyventojų tankumas 

Telšių mieste vidutinis gyventojų tankis 2006 m. buvo 1997 gyv./km2 (2.4 pav.), 

palyginimui Vilniuje – 1351 gyv./ km2, Kaune – 2391 gyv./ km2. Pastaruosius kelerius metus dėl 

mažėjančio gyventojų skaičiaus sumažėjo ir gyventojų tankis.  
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2.4 pav. Gyventojų tankis Telšių mieste 2001 – 2006 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 
 

2.1.3. Demografinė struktūra ir procesai 

2.1 lentelėje yra pateikiami 2001 m. surašymo metu gauti duomenys apie Telšių miesto 

bei rajono gyventojų demografinę struktūrą. Vertinant suvestinius duomenis, matyti, kad Telšių 

mieste mažiau nei vidutiniškai rajono kaimo gyvenvietėse yra vaikų iki 15 metų bei pensinio 

amžiaus asmenų. Tuo tarpu darbingo amžiaus asmenų Telšiuose yra apie 4,5% daugiau nei 

rajono gyvenvietėse, kas iš esmės yra susiję su didesne darbo pasiūla.  

 

2.1 lentelė. Telšių miesto, rajono ir Lietuvos gyventojų amžiaus grupių palyginimas 
 

iš jų: 
palyginti su bendru skaičiumi, 

% 
Regionas Iš viso 

0-15 
metų 

darbingo 
amžiaus 

pensinio 
amžiaus 

0-15 
metų 

darbingo 
amžiaus 

pensinio 
amžiaus 

Telšių mieste 32839 7437 18680 6722 22,6% 56,9% 20,5% 

Telšių r. 24904 6339 13052 5513 25,5% 52,4% 22,1% 

Telšių r. sav. 57743 13776 31732 12235 23,9% 55,0% 21,2% 

Lietuvos r. 3486998 742843 2019388 724767 21,3% 57,9% 20,8% 

Šaltinis: 2001 m. surašymo duomenys 
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Žvelgiant į gimstamumo ir mirtingumo rodiklius, Telšių miesto natūralus gyventojų 

prieaugis yra teigiamas. Gimusių asmenų skaičius pastaruosius penkerius metus yra daugmaž 

stabilus, nežymiai didėja mirusių skaičius (2.5 pav.). 
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2.5 pav. Gimusių ir mirusių skaičius Telšių mieste 2000 – 2006 m. 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyrius 

 

2.6 pav.  pateikiamas Telšių miesto ir Lietuvos natūralaus gyventojų prieaugio, tenkančio 

1000 gyventojų, palyginimas. Lietuvoje šis rodiklis yra neigiamas ir pastaraisiais metais 

nuosekliai prastėja, tuo tarpu Telšiuose jis yra teigiamas, nors per pastaruosius 2 metus irgi 

galima įžvelgti neigiamą tendenciją.  
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2.6 pav. Natūralaus gyventojų prieaugio 1000 gyventojų palyginimas Telšių mieste ir Lietuvoje 

2001 – 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas, Telšių rajono savivaldybės administracijos civilinės 
metrikacijos skyrius 
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Telšių miesto ir kaimų gyventojų struktūros pagal amžiaus grupes skirtumai statistiškai 

nėra labai žymūs (2.2 lentelė), tačiau juos išanalizavus galima daryti keletą išvadų: 

1. Miestuose statistiškai daugiau darbingo 20 – 49 metų amžiaus gyventojų. Čia jų dalis 

yra 5,7 procentiniais punktais didesnė nei kaime. Iš esmės tai yra logiška nes 

dauguma Telšių rajono savivaldybės įmonių, tame tarpe ir didžiosios bendrovės, 

veikia Telšiuose, mieste žymiai lengviau nei kaime susirasti darbą. 

2. Kaimuose gyventojų iki 14 metų dalis yra didesnė 3,1%, bei 2,9% daugiau asmenų, 

vyresnių nei 50 metų. 

Šioms tendencijoms išliekant bei toliau stiprėjant, ateityje gali susidaryti aktyvių ir 

neaktyvių gyventojų disproporcijos miestuose ir kaimuose. 

 
2.2 lentelė. Telšių miesto gyventojų struktūra pagal amžių 

Gyventojų struktūra, % 
Amžius 

miesto (m) kaimo (k) 

Struktūros 
skirtumai 

(m–k), 
punktai 

0–4 5,26% 6,17% -0,91% 

5–9 7,09% 8,40% -1,31% 

10–14 8,20% 9,15% -0,95% 

15–19 8,02% 7,62% 0,40% 

20–29 13,40% 11,85% 1,55% 

30–39 14,98% 13,16% 1,82% 

40–49  14,15% 11,85% 2,30% 

50–59 10,31% 10,48% -0,17% 

60–69 9,48% 10,70% -1,22% 

70 ir daugiau 9,12% 10,63% -1,51% 

Šaltinis: 2001 m. surašymo duomenys 
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2.1.4. Išsilavinimas 

Telšių miesto ir Lietuvos gyventojų pasiskirstymo pagal išsilavinimą palyginimas rodo 

kelis skirtumus: Telšiuose statistiškai mažiau gyventojų turi aukštąjį, tačiau nežymiai daugiau – 

aukštesnįjį bei vidurinį išsilavinimą (2.7 pav.). Atsižvelgiant į darbo biržos prognozes dėl 

paklausiausių specialybių, galima teigti, kad statistiškai didesnė gyventojų dalis su aukštesniuoju 

ar profesiniu išsilavinimu yra miesto privalumas, nes šiuo metu labiausiai trūksta darbuotojų 

būtent su tokiu išsilavinimu. 
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2.7 pav. Gyventojų išsilavinimo palyginimas Lietuvoje ir Telšiuose 

Šaltinis: Gyventojų surašymo duomenys (2001 m.) 
 

Tarp turinčių pradinį išsilavinimą Telšiuose didelę dalį – 33,7% – sudaro dar 

besimokantys pagal pradinio ugdymo programas mokyklinio amžiaus vaikai, 40% –  vyresni nei 

60 metų amžiaus žmonės.  

Išsilavinimo skirtumai dar didesni tarp Telšių miesto ir rajono gyventojų: aukštąjį bei 

aukštesnįjį išsilavinimą turinčių asmenų kaimo vietovėse yra atitinkamai 5,9% bei 7% mažiau 

nei miestuose, o pradinį arba jokio išsilavinimo – 7,5% ir 4,1% daugiau (2.3 lentelė). 

 
2.3 lentelė. Telšių miesto ir rajono gyventojų išsilavinimo palyginimas  

  aukštasis aukštesnysis vidurinis pagrindinis pradinis 
neturi pradinio, 

nenurodė 

mieste 9,9% 20,6% 27,5% 15,4% 20,8% 5,7% 

kaime 3,9% 13,7% 25,1% 19,2% 28,3% 9,8% 

skirtumas 5,9% 7,0% 2,4% -3,7% -7,5% -4,1% 

Šaltinis: Gyventojų surašymo duomenys (2001 m.) 
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Remiantis 2001 m. gyventojų surašymo duomenimis, galima daryti kelias išvadas. 

Palyginus 25 – 29 metų amžiaus grupę su 35 – 39 metų amžiaus grupe, t.y. su grupe, kuri prieš 

10 metų taip pat priklausė 25 – 29 metų amžiaus grupei (2.4 lentelė), matyti, kad gyventojų su 

aukštuoju (19,8%) ir su aukštesniuoju išsilavinimu (37%) dalis sumažėjo iki 9,6% ir 27,7%. 

Tačiau čia būtina pridurti, kad aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą ne visi įgyją iš karto po 

mokyklos baigimo – nemaža dalis gyventojų mokslus tęsia vėliau. Be to, 15 – 19 metų amžiaus 

grupėje, esančioje ties aktyvios socialinės, ekonominės veiklos pradžia, didelę dalį sudaro 

asmenys, turintys tik pagrindinį ir pradinį išsilavinimą. 

 

2.4 lentelė. Telšių miesto gyventojų išsilavinimo struktūra %, amžiaus grupėse 

Iš viso 
pagal 
amžių 

Aukšta-
sis 

Aukšt-
es- 

nysis 
Vidurinis 

Pagrindi- 
nis 

Pradinis 
Neturi 

pradinio 

Raštingi 
(nelankė 

mokyklos) 
Neraštingi 

Nenu-
rodė 

10-14 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 75,2% 24,6% 0,0% 0,1% 0,1% 

15-19 0,0% 0,4% 13,3% 44,5% 40,9% 0,4% 0,0% 0,3% 0,3% 

20-24 2,9% 9,8% 52,0% 30,8% 3,6% 0,2% 0,0% 0,2% 0,5% 

25-29 9,6% 27,7% 43,3% 17,5% 1,1% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 

30-34 18,7% 33,6% 41,7% 5,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 

35-39 19,8% 37,0% 38,2% 4,2% 0,3% 0,1% 0,0% 0,1% 0,3% 

40-44 17,5% 37,2% 39,6% 4,8% 0,5% 0,1% 0,0% 0,2% 0,2% 

45-49 17,5% 35,0% 35,5% 10,3% 1,5% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 

50-54 14,3% 30,8% 33,1% 17,7% 3,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 

55-59 9,8% 24,5% 24,4% 25,1% 14,6% 1,2% 0,1% 0,3% 0,1% 

60-64 9,8% 18,6% 18,1% 21,6% 28,2% 2,9% 0,3% 0,3% 0,1% 

65-69 6,6% 11,2% 12,5% 18,1% 39,8% 9,2% 1,7% 0,7% 0,1% 

70-74 6,4% 12,5% 8,2% 14,5% 44,2% 12,1% 2,0% 0,2% 0,1% 

75-79 3,4% 6,1% 10,3% 9,3% 50,4% 16,1% 3,7% 0,4% 0,2% 

80-84 2,4% 4,1% 10,0% 7,4% 48,1% 20,6% 6,0% 1,0% 0,5% 

85+ 0,9% 1,5% 18,5% 3,6% 41,7% 16,4% 14,6% 2,4% 0,6% 

Nenurodė 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Šaltinis: Gyventojų surašymo duomenys (2001 m.) 
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2.1.5. Gyventojų migracija 

Telšių miesto gyventojų migraciją galima išskirti į 2 grupes: 

1) migraciją Lietuvos viduje; 

2) migraciją į užsienį.  

Pagal galiojantį Lietuvos Respublikos Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą1 

asmenys pildo gyvenamosios vietos deklaracijas tik išvykstant iš šalies. Į kitą rajoną persikėlę 

gyventi asmenys per 7 darbo dienas deklaruoja naują gyvenamąją vietą tos teritorijos migracijos 

tarnyboje. Iš 2.8 pav. pateikiamų duomenų matyti, kad Telšių rajono savivaldybėje (duomenų tik 

apie Telšių miestą Lietuvos respublikos departamentas nepateikia), kad vidaus migracijos saldo 

pastaraisiais metais yra neigiamas. 
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2.8 pav. Vidaus migracija Telšių rajono savivaldybėje 2002 – 2006 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 
 

2.9 pav. pateikiami užsienio migracijos mastai. Tačiau būtina pabrėžti, kad faktiniai 

migracijos į užsienį mastai gali ženkliai skirtis nuo oficialiai pateikiamų duomenų. Pagal 

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą, „Lietuvos Respublikos 

piliečiai gyvenamąją vietą privalo deklaruoti atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 

183 dienoms per metus, keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar išvykstantys iš 

Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui“. Tačiau išvykęs uždarbiauti į 

užsienį gyvenamąją vietą deklaruoja retas gyventojas, todėl galima daryti prielaidą, kad oficiali 

statistika parodo tik mažesnę realios emigracijos dalį.  

 

                                                 
1 1998 m. liepos 2 d. Nr. VIII-840, Vilnius, Žin., 1998, Nr. 66-1910 
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2.9 pav. Tarptautinė migracija Telšių rajono savivaldybėje 2002 – 2006 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 
 

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija prognozuoja, kad darbuotojų 

emigracijos į užsienį tendencija gali tęstis iki 2010 metų. Pernai atliktos gyventojų nuomonės 

apklausos metu 90% apklaustųjų nurodė, kad pagrindinė Lietuvos piliečių emigracijos priežastis 

yra nepasitenkinimas gaunamu darbo užmokesčiu. Tačiau pastaraisiais metai Lietuvoje stebima 

darbo jėgos pasiūlos mažėjimo tendencija. 2006 metais, palyginti su ankstesniais metais, 

besikreipiančių į darbo biržą bedarbių skaičius sumažėjo 20%. 2006 m. sausio 1 d. teritorinėse 

darbo biržose įregistruoti bedarbiai sudarė 4% šalies darbingo amžiaus gyventojų. Darbo jėgos 

paklausa priešingai – didėja. Vidutiniškai per mėnesį registruojama per 10 tūkst. laisvų darbo 

vietų. Nedarbo problemą Lietuvoje pamažu keičia kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas. Tačiau 

šalies ekonomika bei darbo užmokestis kyla ir yra tikimasi, kad emigracijos į užsienį procesas 

ilgai netruks bei nestabdys šalies bei rajonų ekonominės plėtros. 

Remiantis apklausos duomenimis (2.10 pav.), keisti gyvenamąją vietą per artimiausius 5 

metus planuoja 7% Telšių rajono gyventojų. Dažniausiai minimos gyvenamosios vietos keitimo 

priežastys – ketinimai įsigyti nuosavą būstą, psichologinis diskomfortas, kenksminga aplinka bei 

ekonominiai motyvai.  
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2.10 pav. Telšių rajono gyventojų migracijos priežastys (ketinančių keisti gyvenamąją vietą) 

Šaltinis: VGTU Teritorijų planavimo mokslo instituto vykdyta Telšių rajono gyventojų apklausa 
 

2.1.6. Išvados 

1. 2006 m. Telšiuose gyveno 31,6 tūkst. gyventojų, arba 3,4% mažiau, nei 2001 m., kai 

mieste gyveno 32,7 tūkst. gyventojai. Gyventojų mažėjimo tendencija yra truputį 

mažesnė nei šalies vidurkis. Urbanizacijos lygis Telšių rajone pastaraisiais metais 

praktiškai nekito. 

2. Telšių mieste vidutinis gyventojų tankis 2006 m. buvo 1997 gyv./km2. Kaimo 

vietovėse gyventojų tankis svyruoja nuo 13,1 iki 29,2 gyv./km2.  

3. Dėl didesnės įmonių koncentracijos bei geresnių galimybių susirasti darbą, Telšiuose 

darbingų 20 – 49 metų amžiaus gyventojų yra 5,7% daugiau nei rajone. Kaimo 

gyvenvietėse atitinkamai daugiau pensinio amžiaus žmonių. 

4. Telšiuose statistiškai mažiau nei Lietuvoje gyvena žmonių su aukštuoju išsilavinimu, 

bei daugiau – su aukštesniuoju ir viduriniu. Tačiau šie skirtumai nėra itin ryškūs. 

Ženklūs išsilavinimo skirtumai stebimi tarp Telšių miesto ir rajono gyventojų: 

aukštąjį bei aukštesnįjį išsilavinimą turinčių asmenų kaimo vietovėse yra atitinkamai 

5,9% bei 7% mažiau nei miestuose. Kartu su stebima amžiaus diferenciacija tai 

sukuria prielaidas stiprėti miesto ir kaimo socialinio ir ekonominio vystymosi 

disproporcijomis. 
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2.2. Užimtumas, ekonominė bazė 

 

Analizuojant 2001 m. gyventojų surašymo duomenimis yra matyti, kad Telšių gyventojų 

užimtumas2 yra žemesnis nei vidutiniškai šalyje, mieste taip pat yra daugiau neaktyvių gyventojų 

(2.11 pav.). 
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2.11 pav. Lietuvos respublikos miestų ir Telšių gyventojų užimtumas, % 

Šaltinis: Gyventojų surašymo duomenys (2001 m.) 
 
Bendroje Telšių rajono gyventojų struktūroje užimti gyventojai sudaro 32,1%, tame tarpe 

mieste 35,6%, o kaime tik 27,4% (2.5 lentelė). Neaktyvių gyventojų dalis (15 metų ir vyresnių 

grupėje) sudarė atitinkamai mieste 33,2%, kaime – 41%.  

 
2.5 lentelė. Telšių rajono savivaldybės gyventojų užimtumas 

15 metų ir vyresni 
 

Viso 
gyventojų Darbo jėga Užimti Bedarbiai Neaktyvūs Nenurodo 

1 2 3 4 5 6 7 

Mieste 32765 14919 11665 3254 10866 287 

%  45,5% 35,6% 9,9% 33,2% 0,9% 

Kaime 24978 8660 6842 1818 10232 107 

%  34,7% 27,4% 7,3% 41,0% 0,4% 

Skirtumas 
(miestas - 

kaimas), % 
 10,9% 8,2% 2,7% -7,8% 0,4% 

Bendras 57743 23579 18507 5072 21098 394 

%  40,8% 32,1% 8,8% 36,5% 0,7% 

Šaltinis: Gyventojų surašymo duomenys (2001 m.) 

                                                 
2 Užimtų gyventojų rodiklis skaičiuojamas 15-64 m. amžiaus gyventojams 



TELŠIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 
I  etapas. Esamos būklės analizė 

VGTU Teritorijų planavimo institutas 
 

20 

Užimtų gyventojų tarpe didžiausią dalį – 79,9% – sudaro samdomi darbuotojai.  

2.12 pav. pavaizduotas Lietuvos Respublikos nedarbo žemėlapis. Iš jo yra matyti, kad 

Telšių rajono savivaldybėje  nedarbo lygis yra mažesnis nei vidutiniškai šalyje. 

 

 

2.12 pav. Lietuvos nedarbo lygio žemėlapis 

Šaltinis: Lietuvos darbo birža 
 

Atsigaunanti ekonomika bei nemažėjanti emigracija smarkiai pakoregavo bedarbių 

skaičių. Remiantis Telšių darbo biržos duomenimis, 2006 m, pabaigoje Telšių darbo biržoje 

buvo registruoti 897 bedarbiai, arba daugiau nei 2 kartus mažiau nei 2000 m. Bedarbių skaičius 

Telšiuose mažėja nuo 2003 m. (2.13 pav.). Tačiau vertinant Telšių darbo biržos skelbiamus 

duomenis reiktų atsižvelgti ir į tai, kad dalis neturinčių darbo žmonių nesiregistruoja darbo 

biržoje arba nesinaudoja jos paslaugomis, o ieško darbo kitais būdais – per pažįstamus ir 

giminaičius, per privačias įdarbinimo agentūras, skelbimus laikraščiuose, tiesiogiai kreipdamiesi 

į darbdavius ir pan. Todėl realus bedarbių skaičius gali būti šiek tiek didesnis. 2007 08 01 d. 

Telšių Darbo biržoje buvo registruoti 886 bedarbiai, iš jų 615 (69,4%) – moterys, 94 (10,6%) – 

jaunesni kaip 25 metai bedarbiai. 
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2.13 pav. Bedarbių skaičius Telšių mieste 2000 – 2006 m. 

Šaltinis: Telšių darbo birža 
 

Telšių darbo biržos duomenimis, nedarbo lygis3 Telšiuose 2006 m. pabaigoje siekė 3,2%. 

Nedarbo lygis Telšių mieste nuolat mažėja nuo 2000 m. (2.14 pav.). 
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2.14 pav. Nedarbo lygis Telšių mieste 2000 – 2006 m. 

Šaltinis: Telšių darbo birža 
 

Bedarbių, turinčių profesines kvalifikacijas, įregistruota 31,4%. Turinčių aukštąjį 

išsimokslinimą bedarbių buvo įregistruota 13,2%. Palyginus su ankstesniais mėnesiais, bedarbių 

su aukštuoju išsilavinimu dalis truputį padidėjo. Vis labiau trūkstant darbininkiškų profesijų 

asmenų, aiškėja tendencija, kad aukštojo mokslo, kaip garantijos rasti gerai apmokamą darbą, 

pozicijos po truputį silpnėja. 44,2% įregistruotų bedarbių neturi jokios profesijos (2.15 pav.). Per 

                                                 
3 Darbo biržos skelbiamas nedarbo lygis – tai registruotų bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais 
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2007 m. liepos mėn. įdarbinti 182 asmenys nuolatiniam darbui ir 10 terminuotam darbui. 

44,2%

13,2%
11,2%

31,4%

nekvalifikuoti su aukštuoju išsilavinimu

su aukštesniuoju išsilavinimu su profesiniu pasirengimu

 

2.15 pav. Telšių darbo biržoje registruoti bedarbiai pagal išsilavinimą 2007 m. liepos mėn. 

Šaltinis: Lietuvos darbo birža 
 

2007 m. daugiausiai kreipėsi į darbo biržą: 

1. Turintieji aukštąjį išsilavinimą: 

� pradinio ugdymo pedagogas; 

� dailės ir darbų mokytojas; 

� kineziterapeutas. 

2. Turintieji aukštesnįjį išsilavinimą: 

� agronomas; 

� zootechnikas; 

� hidromelioracijos inžinierius; 

� buhalteris; 

� trikotažo technologas; 

� bendrosios praktikos slaugytojas; 

� muzikos pedagogas. 

3. Turintieji pagrindinį arba vidurinį su profesine kvalifikacija išsilavinimą: 

� apskaitininkas; 

� siuvėjas; 

� vairuotojas; 

� pardavėjas; 

� stalius; 

� mūrininkas; 

� kirpėjas; 

� apdailininkas. 
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Pažymėtina, kad per  2007 m. sausio – liepos mėnesius į Telšių darbo birža kreipėsi 809 

bedarbiai, neturintys jokios profesijos. Tokių asmenų įdarbinimas yra gana sudėtingas, jiems 

dažniausiai yra siūlomi įvairūs pagalbiniai darbai.  

2007 m. daugiausiai laisvų darbo vietų užregistruota: 

1. Turintiems aukštąjį išsilavinimą: 

� buhalteris; 

� statybos inžinierius; 

� socialinis darbuotojas; 

� užsienio kalbų mokytojas; 

� padalinio vadovas. 

2. Turintiems aukštesnįjį išsilavinimą: 

� projekto administratorius; 

� pardavimų vadybininkas; 

� verslo vadybininkas; 

� socialinis darbuotojas. 

3. Turintiems pagrindinį arba vidurinį su profesine kvalifikacija išsilavinimą: 

� pardavėjas; 

� virėjas; 

� padavėjas; 

� siuvėjas; 

� suvirintojas; 

� apdailininkas; 

� dažytojas; 

� vairuotojas; 

� stalius; 

� šaltkalvis. 

Įvertinus darbdavių apklausos rezultatus, darbo rinkos tendencijas, Telšių darbo birža 

prognozuoja, kad 2007 metais Telšių darbo biržoje bus užregistruota apie 1500 naujų darbo 

vietų, bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų metų pabaigoje gali siekti 3,8%.  

Telšių darbo birža taip pat prognozuoja, kad 2007 m. daugiausia darbo vietų bus sukurta 

asmenims su profesiniu išsilavinimu – 49%, su aukštuoju ir aukštesniuoju – 40%, 

nekvalifikuotiems darbuotojams – 11% (2.16 pav.). Susirūpinimą kelia tai, kad Lietuvoje net 

44% abiturientų4 pasirenka studijas aukštosiose mokyklose, profesinį rengimą pasirenka 30% 

                                                 
4 šaltinis: http://www.studijos.lt/index.php?topic=news&id=156  
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moksleivių5, (Europoje šis rodiklis siekia 50%), kai tuo tarpu yra prognozuojama, kad 

daugiausiai laisvų darbo vietų bus sukurta būtent asmenims su profesiniu išsilavinimu. Situacijai 

nesikeičiant, greitu laikotarpiu gali susidaryti ženklus darbo jėgos pasiūlos bei paklausos 

neatitikimas, o tai gali daryti neigiamą įtaką ekonomikos vystymuisi.  

 

38%

2%
49%

11%

aukštasis aukštesnysis profesinis nekvalifikuoti

 

2.16 pav. Darbo jėgos paklausos prognozė 2007 metams pagal išsilavinimą 

Šaltinis: Lietuvos darbo birža 
 

Pastaruoju metu vis daugiau Lietuvos, o taip pat ir Telšių miesto įmonių susiduria su 

kvalifikuotų darbuotojų trūkumu. Tai pamažu tampa neigiamu reiškiniu, stabdančiu įmonių 

plėtrą. Telšių darbo birža prognozuoja, kad 2007 metais Telšių rajono savivaldybėje labiausiai 

augs kvalifikuotų darbininkų paklausa pramonės, statybos ir paslaugų sektoriuose, o daugiausiai 

atsilaisvinusių darbo vietų numatoma siuvimo pramonėje ir prekyboje (didieji prekybos centrai). 

Didžiausia paklausa Telšių rajone išliks statybinio profilio kvalifikuotiems darbininkams 

(tinkuotojams, mūrininkams, statybų apdailininkams, plytelių klojėjams, statybos dažytojams) ir 

lengvų rūbų siuvėjams ir siuvėjams – operatoriams6.   

2.6 lentelėje pateikta Telšių miesto ir Lietuvos Respublikos miestų gyventojų užimtumo 

pagal ekonominės veiklos sritis struktūra (%). Kaip matyti iš pateiktų duomenų, didžiausias 

skirtumas stebimas statybų sektoriuje – čia dirba kas dešimtas Telšių miesto užimtas gyventojas, 

arba 4,6% daugiau nei vidutiniškai šalyje. Žemės ūkio, medžioklės bei miškininkystės sektoriuje 

dirba 4,46% užimtųjų, arba net 1,2% daugiau nei vidutiniškai šalyje. Kitas ryškesnis neatitikimas 

– beveik visuose paslaugų sektoriuose (finansinis tarpininkavimas, viešbučių ir restoranų veikla, 

didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas ir sandėliavimas, nekilnojamojo turto paslaugos) 

dirba procentiškai mažesnė Telšių miesto gyventojų dalis nei vidutiniškai Lietuvos miestuose. 

                                                 
5 šaltinis: http://www.veidas.lt/lt/leidinys.nrfull/42b29343d3550?veidas=58a9ee0d993c7b1  
6 šaltinis: http://www.ldb.lt/telsiai/fr_prognozes03.html  



TELŠIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 
I  etapas. Esamos būklės analizė 

VGTU Teritorijų planavimo institutas 
 

25 

2.6 lentelė. Telšių rajono savivaldybės gyventojų užimtumo pagal ekonominės veiklos sritis struktūra  

Telšiai Lietuva (tik miestai) 
  Bendras 

sk. 
% 

Bendras 
sk. 

% 

Skirtumas 
(Telšiai - 
Lietuva), 

% 

Iš viso pagal 
ekonominę veiklą 

11665 100,00% 951289 100,00%   

Žemės ūkis, medžioklė 
ir miškininkystė 

520 4,46% 30869 3,24% 1,21% 

Žuvininkystė 1 0,01% 1109 0,12% -0,11% 

Kasyba ir karjerų 
eksploatavimas 

2 0,02% 1674 0,18% -0,16% 

Apdirbamoji pramonė 2298 19,70% 188570 19,82% -0,12% 

Elektros, dujų ir 
vandens tiekimas 

335 2,87% 26486 2,78% 0,09% 

Statyba 1171 10,04% 51147 5,38% 4,66% 

Didmeninė ir 
mažmeninė prekyba; 
variklinių transporto 
priemonių, motociklų 
remontas ir t.t. 

1613 13,83% 144669 15,21% -1,38% 

Viešbučiai ir restoranai 157 1,35% 17890 1,88% -0,53% 

Transportas, 
sandėliavimas ir 
nuotoliniai ryšiai 
(telekomunikacijos) 

489 4,19% 63852 6,71% -2,52% 

Finansinis 
tarpininkavimas 

105 0,90% 12507 1,31% -0,41% 

Nekilnojamasis turtas, 
nuoma ir kita verslo 
veikla 

258 2,21% 40917 4,30% -2,09% 

Viešasis valdymas ir 
gynimas; privalomasis 
socialinis draudimas 

662 5,68% 62488 6,57% -0,89% 

Švietimas 1323 11,34% 101584 10,68% 0,66% 

Sveikatos priežiūra ir 
socialinis darbas 

929 7,96% 72052 7,57% 0,39% 

Kita komunalinė, 
socialinė ir asmeninė 
aptarnavimo veikla 

482 4,13% 39086 4,11% 0,02% 

Privačių namų ūkių, 
turinčių samdininkų, 
veikla 

5 0,04% 438 0,05% 0,00% 

Tarptautinių 
organizacijų ir jų 
padalinių veikla 

0 0,00% 325 0,03% -0,03% 

Nenurodė 1315 11,27% 95626 10,05% 1,22% 

Šaltinis: Gyventojų surašymo duomenys (2001 m.) 
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Valstybės įmonės Registrų centras duomenimis, 2007 m. sausio 1 d. Telšių mieste buvo 

registruoti 1165 juridiniai asmenys. Palyginus su 2004 m., juridinių asmenų skaičius sumažėjo, 

didžiąja dalimi, dėl sumažėjusio individualių įmonių skaičiaus (2.17 pav.). Šioje vietoje reikia 

pabrėžti, kad veikiančių ūkio subjektų skaičius yra mažesnis, tačiau Lietuvos Respublikos 

Statistikos departamentas duomenų tik apie Telšių mieste veikiančius ūkio subjektus nepateikia. 

Visoje Telšių rajono savivaldybėje 2006 m. veikė 848 ūkio subjektai7. 
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2.17 pav. Juridinių asmenų skaičius Telšių mieste 2004 – 2007 m. 

Šaltinis: Valstybės įmonė Registrų centras 

 

71% visų Telšių rajono savivaldybės juridinių asmenų įregistruoti būtent Telšių mieste, ši 

proporcija pastaraisiais metais išlieka stabili (2.18 pav.). Verslo įmonių telkimasis miestuose yra 

gana natūralus reiškinys: čia lengviau rasti darbo jėgos, patogesnis susisiekimas, investicijoms 

parengti sklypai su komunikacijomis, taip pat čia įsikūrusios valstybės institucijos, su kuriomis 

tenka bendrauti (pvz. Valstybinė mokesčių inspekcija, SODRA), bei bankai. 

 

                                                 
7 šaltinis: Lietuvos Respublikos Statistikos departamentas  
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2.18 pav. Telšių miesto juridinių asmenų dalis (%) rajono savivaldybėje 

Šaltinis: Valstybės įmonė Registrų centras 
 

Vidutiniškai 1000-čiui Telšių miesto gyventojų tenka apie 38 veikiančius ūkio subjektus, 

ES vidurkis, įskaitant miesto ir kaimo gyventojus – apie 55 įmones, todėl galima teigti, kad 

Telšių miesto gyventojų verslumas dar nesiekia ES lygio ir, kad nepakankamai išnaudojamos 

nuosavo verslo kūrimo galimybės. Lietuvoje smulkus ir vidutinis verslas sukuria daugiau nei 

pusę BVP. Daugiausia veikiančių mažų ir vidutinių įmonių (1000-čiui gyventojų) – mažiausio 

nedarbo apskrityse, nes smulkus ir vidutinis verslas – pagrindinis darbo vietų steigėjas, todėl jo 

skatinimas turėtų būtų vienas prioritetinių uždavinių ir Telšių mieste. 

2.19 paveiksle pateikiama Telšių rajono gyventojų nuomonė, kokius verslus reikėtų 

vystyti, siekiant ekonominės plėtros bei naujų darbo vietų kūrimo. 30% respondentų minėjo 

paslaugų verslą, po 19% – statybas ir kaimo turizmą. 
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30%

turizmą kaimo turizmą

žemės ūkį kavinių, restoranų veiklą

statybas smulkių paslaugų verslą

 

2.19 pav. Telšių rajono gyventojų nuomonė apie vystytinus verslus 

Šaltinis: VGTU Teritorijų planavimo mokslo instituto vykdyta Telšių rajono gyventojų apklausa 
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2.2.1. Išvados 

1. Telšių gyventojų užimtumas yra žemesnis nei vidutiniškai šalyje, mieste taip pat 

neaktyvių gyventojų yra daugiau. 

2. Telšių darbo biržos duomenimis, nedarbo lygis Telšių mieste 2006 m. pabaigoje siekė  

tik 3,2%, o tai yra žemiausias rodiklis nuo 2000 metų. 

3. Nors iki šiol geresnes įsidarbinimo garantijas suteikdavo aukštasis išsilavinimas, 

pastaraisiais metais ryškėja tendencija, kad vis daugiau laisvų darbo vietų siūloma 

asmenims su profesiniu išsilavinimu. Auganti šalies ekonomika smarkiai padidino 

darbų pasiūlą, tačiau didžiąja dalimi dėl didelių emigracijos mastų pastaruoju metu 

Telšių miesto įmonėms tampa vis sunkiau susirasti kvalifikuotų darbuotojų.  

4. Telšių darbo birža prognozuoja, kad 2007 metais Telšių rajono savivaldybėje 

labiausiai augs kvalifikuotų darbininkų paklausa pramonės, statybos ir paslaugų 

sektoriuose. 

5. Apie 41% bedarbių, besikreipiančių į Telšių darbo biržą, neturi jokios profesijos, o jų 

įdarbinimas kelia daugiausiai sunkumų. Siekiant juos efektyviai integruoti į darbo 

rinką, reiktų aktyviai įgyvendinti kvalifikacijos bei profesijos suteikimo programas ir 

kursus, atsižvelgiant į paklausiausias specialybes bei prognozuojamas ūkio sritis, 

kuriose ateityje bus sukurta daugiausiai darbo vietų.  
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2.3. Pragyvenimo šaltiniai, darbo užmokestis 

 
Telšių miesto gyventojų pragyvenimo šaltiniai, palyginus su Lietuvos miestų gyventojų 

pragyvenimo šaltinių pasiskirstymu, turi keletą esminių skirtumų (2.7 lentelė). Visų pirma, darbo 

užmokesčio pajamos neprilygsta šalies rodikliams, tačiau pajamos iš nuosavo verslo atitinka 

šalies lygį. Antra tendencija – rajone daugiau nei vidutiniškai šalyje asmenų yra priklausomi nuo 

pašalpų, pensijų, šeimos ar kitų asmenų išlaikymo. Apibendrinant Telšių miesto gyventojų 

pragyvenimo šaltinius galima būtų konstatuoti didesnę priklausomybę nuo įvairių pašalpų, 

pensijų ar kitų asmenų išlaikymo bei mažesnę priklausomybę nuo darbo užmokesčio.  

 

2.7 lentelė. Telšių miesto gyventojų pragyvenimo šaltinių palygimas su Lietuvos miestų gyventojų 

pragyvenimo šaltiniais 

 Pragyvenimo 
šaltinis 

Lietuvoje 
(l) 

Telšiuose 
(t) 

skirtumas: 
(l)-(t) 

Darbo užmokestis 34,0% 28,6% 5,4% 

Pajamos iš nuosavo 
verslo 

1,7% 1,7% 0,0% 

Pajamos iš žemės 
ūkio veiklos 

0,2% 0,3% -0,1% 

Pajamos iš 
nuosavybės ar 
investicijų 

0,1% 0,0% 0,0% 

Pensija 19,0% 21,1% -2,0% 

Pašalpa 3,2% 3,7% -0,4% 

Stipendija 1,2% 0,8% 0,3% 

Valstybės išlaikomas 0,9% 0,7% 0,2% 

Šeimos ir/ar kitų 
asmenų išlaikomas 

33,0% 34,9% -1,9% 

Kitas pragyvenimo 
šaltinis 

2,2% 4,0% -1,7% 

Nenurodytas 4,6% 4,3% 0,3% 

Šaltinis: Gyventojų surašymo duomenys (2001 m.) 

 

Lyginant miesto ir kaimo gyventojų pragyvenimo šaltinius (2.8 lentelė),  iš esmės 

situacija panaši, kaip ir lyginant Lietuvos miestų bei Telšių duomenis: miesto gyventojų 

pagrindiniai pragyvenimo šaltiniai dažniau susiję su darbo užmokesčiu bei pajamomis iš nuosavo 

verslo, tuo tarpu kaimo gyventojai labiau priklausomi nuo pašalpų, pensijų, yra valstybės 

išlaikomi ar gauna pajamas iš žemės ūkio veiklų.  
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2.8 lentelė. Telšių rajono savivaldybės miesto ir kaimo gyventojų pragyvenimo šaltiniai  

Gyventojų skaičius, % 

Pragyvenimo šaltinis  miesto 

(m) 
kaimo (k) 

skirtumas, kartais 

(k/m) 

Darbo užmokestis 28,57% 14,21% 0,50 

Pajamos iš nuosavo verslo 1,74% 0,65% 0,37 

Pajamos iš žemės ūkio veiklos 0,27% 10,60% 38,63 

Pajamos iš nuosavybės ar 

investicijų 
0,05% 0,06% 1,24 

Pensija 21,05% 23,88% 1,13 

Pašalpa 3,66% 7,29% 1,99 

Stipendija 0,84% 0,68% 0,81 

Valstybės išlaikomas 0,69% 1,83% 2,66 

Šeimos ir/ar kitų asmenų 

išlaikomas 
34,88% 36,47% 1,05 

Kitas pragyvenimo šaltinis 3,99% 3,75% 0,94 

Nenurodytas 4,25% 0,58% 0,14 

Šaltinis: Gyventojų surašymo duomenys (2001 m.) 

 

Daug didesni pragyvenimo šaltinių skirtumai tarp užimtų ir kitų gyventojų. Čia išryškėja 

tokios pagrindinės tendencijos:  

1. Užimtų gyventojų tarpe darbo užmokestis ir pajamos iš nuosavo verslo bei žemės 

ūkio veiklų sudaro 84,4%. 

2. Bedarbių tarpe pašalpos, šeimos ar kitų asmenų išlaikymas ir bei kiti pragyvenimo 

šaltiniai sudaro 93,3%. 

3. Neaktyvių gyventojų tarpe pensijos, pašalpos ir šeimos bei kitų asmenų išlaikymas 

siekia 92%. 

 

Telšių rajono savivaldybėje vidutinis darbo užmokestis 2005 m. siekė 1086 Lt., o tai 

sudarė 85,1 % šalies ir 87 % Telšių apskrities vidurkio. Duomenų tik apie Telšių miesto 

gyventojų darbo užmokestį Lietuvos Respublikos Statistikos departamentas nepateikia. 

Analizuojant vidutinio darbo užmokesčio dydžio dinamiką pastarąjį dešimtmetį, galima išskirti 3 

etapus: 
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1. Darbo užmokesčio augimą 1995 – 1999 m. 

2. Nedidelį darbo užmokesčio mažėjimą 2000 – 2002 m. 

3. Darbo užmokesčio augimą 2003 – 2005 m. Pastaruosius ketverius metus vidutinis 

darbo užmokestis Telšių rajono savivaldybėje kasmet išaugdavo vidutiniškai apie 9%. 

Remiantis įvairių institucijų prognozėmis, darbo užmokesčio augimas tęsis ir kelis 

artimiausius metus.  

Iš esmės, vidutinio darbo užmokesčio svyravimai atitinka šalies tendencijas. Darbo 

užmokesčio mažėjimo periodas susijęs su Rusijos krizės pasekmėmis ir po to sekusiu šalies ūkio 

smukimu. Tačiau pastaraisiais metais, šalies ekonomikai augant dideliais tempais, stebimas gana 

spartus darbo užmokesčio kilimas. Lietuvos Respublikos Finansų ministerija prognozuoja, kad 

2007 m. vidutinis darbo užmokestis augs 14,3%8 

Neturint tikslių duomenų apie Telšių miesto ir rajono gyventojų vidutinį darbo užmokestį 

bei pajamas, tenkančias vienam namų ūkio nariui, bet atsižvelgiant į įvairių tyrimų metu gautus 

duomenis, galima daryti išvadą, kad Telšių miesto gyventojų pajamos viršija rajone gyvenančių 

asmenų pajamas. Lietuvos Respublikos Statistikos departamento atlikto tyrimo „Gyvenimo lygis 

ir skurdas 2005 m.“ duomenimis, miesto gyventojų pajamos viršijo kaimo gyventojų pajamas 

27%.9 Didžiausias santykinio skurdo lygis buvo kaime, mažiausias – didžiuosiuose miestuose. 

Žemiau santykinio skurdo ribos 2005 m. gyveno 29,5% kaimo ir 7,7% didžiųjų miestų 

gyventojų. Žemiau santykinio skurdo ribos esančių kaimiečių vidutinės vartojimo išlaidos, 

skaičiuojant ekvivalentiniam vartotojui, buvo 27,5%, miestiečių – 20,9% mažesnės už skurdo 

ribą. Tarp skurstančiųjų kaimo gyventojai sudarė 58% (tarp visų gyventojų – 33%). Palyginti su 

2004 m., kaimo gyventojų dalis tarp skurstančiųjų padidėjo 5%.10 

Nesant duomenų apie Telšių miesto bei rajono gyventojų vidutines išlaidas, vėlgi galima 

būtų remtis atliktais tyrimais. Lietuvos Respublikos Statistikos departamento atlikto „Gyvenimo 

lygis ir skurdas 2005 m.“ tyrimo duomenimis, kaimo gyventojų išlaidos buvo 31% mažesnės nei 

mieste gyvenančių žmonių. Be to, miesto gyventojų 93% visų išlaidų sudarė piniginės išlaidos, 

kai tuo tarpu kaime gyvenančių asmenų – 75%. 

                                                 
8 Šaltinis: Lietuvos respublikos Finansų ministerija  
http://www.finmin.lt/finmin/content/document.jsp?doclocator=web%2Fstotis_inf.nsf%2F0%2F39A4825BC9EABF
D7C2257230004490BD  
9 Šaltinis: Lietuvos Respublikos Statistikos departamento tyrimas „Gyvenimo lygis ir skurdas 2005“ 
10 Šaltinis: http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=1333  
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2.3.1. Išvados 

1. Išanalizavus Telšių miesto gyventojų pragyvenimo šaltinius galima būtų konstatuoti 

didesnę priklausomybę nuo įvairių pašalpų, pensijų ar kitų asmenų išlaikymo bei 

mažesnę priklausomybę nuo darbo užmokesčio.  

2. Telšių miesto gyventojų pagrindiniai pragyvenimo šaltiniai dažniau susiję su darbo 

užmokesčiu bei pajamomis iš nuosavo verslo, tuo tarpu kaimo gyventojai labiau 

priklausomi nuo pašalpų, pensijų, yra valstybės išlaikomi ar gaunamų pajamų iš 

žemės ūkio veiklų. 

3. Kaip ir šalies, taip ir Telšių rajono savivaldybės gyventojų vidutinis darbo 

užmokestis pastaraisiais metais gana sparčiai augo, ir 2005 m. siekė 1086 Lt. Tai 

sudaro 85% šalies vidurkio. Tikslių duomenų tik apie Telšių miesto gyventojų darbo 

užmokestį Lietuvos Respublikos Statistikos departamentas nepateikia, tačiau 

remiantis atliktais tyrimais galima daryti prielaidą, kad Telšių miesto gyventojų 

pajamos lenkia bendrą savivaldybės vidurkį. 
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2.4. Investicijos 

 
Investicijų skatinimo programos įgyvendinimas kuria Lietuvos, kaip patrauklios 

investicijoms ir verslui, aukštos kokybės produkcijos gamintojos, įvaizdį, didėja tiesioginių 

užsienio ir vietinių investicijų skaičius, diegiamos pažangios gamybos ir verslo valdymo 

technologijos, kuriamos naujos kvalifikuoto darbo vietos. Tiesioginės užsienio investicijos11 yra 

perspektyvių, naujomis technologijomis besiremiančių šakų plėtros bei eksporto potencialo 

didinimo pagrindas. 

Pastaraisiais metais tiesioginių užsienio investicijų srautas Telšių mieste didėja. Tačiau 

pažymėtina, kad pastaruosius 2 metus visos savivaldybės tiesioginės užsienio investicijos teko 

Telšių miestui. Tiesioginių investicijų dinamika 2004 – 2006 m. pateikiama 2.20 pav.  
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2.20 pav. Tiesioginių užsienio investicijų dinamika Telšių rajono savivaldybėje ir Telšiuose 2004 

– 2006 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 
 

Vienam gyventojui tenkančių tiesioginių užsienio investicijų rodiklis tiksliau atspindi 

investicijų įtaką vietos ūkiui. 2006 m. vienam Telšių miesto gyventojui teko 198 litai tiesioginių 

užsienio investicijų, arba 43 kartus mažiau nei vidutiniškai Lietuvoje (2.21 pav.). Tiesioginės 

užsienio investicijos yra labai svarbus ekonominio vystymosi veiksnys, jų dėka pritraukiamos 

papildomos lėšos, naujos technologijos bei sudaromos sąlygos verslo konkurencingumo 

didinimui. Toks netolygus jų pasiskirstymas šalyje gali tik dar labiau pagilinti regioninius 

skirtumus bei turėti neigiamą įtaką tolesnei Telšių miesto ir rajono socialinei ekonominei plėtrai.  

                                                 
11 Tiesiogine užsienio investicija pagal Tarptautinio valiutos fondo metodiką, Europos Sąjungos statistikos tarnybos bei EBPO 
metodinius nurodymus yra laikoma tokia investicija, kurios pagrindu susiformuoja ilgalaikiai ekonominiai finansiniai santykiai ir 
interesai tarp tiesioginio užsienio investuotojo ir tiesioginio investavimo įmonės. 
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2.21 pav. Tiesioginių užsienio investicijų dinamika Lietuvoje ir Telšiuose 2004 – 2006 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 
 

Materialinės investicijos12 Telšių mieste 2005 m. siekė 55 mln. Lt. Palyginus su 2004 m., 

kai jos sudarė 79,6 mln. Lt, jų suma sumažėjo 30%. Vienam Telšių rajono gyventojui 2005 m. 

teko 1736 Lt. materialinių investicijų, arba 2,2 karto mažiau nei vidutiniškai Lietuvoje.  

  

2.4.1. Išvados 

1 Faktiškai visos tiesioginės užsienio investicijos, pasiekiančios Telšių rajono 

savivaldybę, tenka miestui. 2006 m. vienam Telšių miesto gyventojui teko 198 litai 

tiesioginių užsienio investicijų, arba 43 kartus mažiau nei vidutiniškai Lietuvoje.  

2 Materialinės investicijos, tenkančios 1 gyventojui, Telšiuose irgi nesiekia šalies 

rodiklių. Ir nors tiesioginės bei materialinės investicijos nėra vienintelis ekonomikos 

augimo veiksnys, tačiau tokios jų apimtys nesudaro labai gerų prielaidų ūkio plėtrai, 

inovacijų diegimų ir įmonių konkurencingumo didinimui. 

                                                 
12 ataskaitinio laikotarpio išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui, kuris bus naudojamas daugiau nei vienerius metus, įsigyti, su-
kurti ir esamam ilgalaikiam materialiajam turtui atnaujinti (rekonstravimas, remontas) iš visų finansavimo šaltinių. 
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2.5. Būstas 

 

2005 m. Telšių miesto gyvenamasis fondas13 sudarė 705,9 tūkst. kv. m. naudingojo ploto, 

arba 56% viso Telšių rajono savivaldybės gyvenamojo fondo (2.22 pav.). Pastaruosiais metais 

gyvenamasis fondas praktiškai nedidėjo, kas iš esmės yra susiję su nedidelėmis gyvenamosios 

statybos apimtimis. 
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2.22 pav. Telšių miesto gyvenamasis fondas 2003 – 2006 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Telšių miestas pagal vienam gyventojui tenkančio gyvenamojo ploto kiekį – 22,2 kv. m, 

šiek tiek atsilieka nuo Lietuvos rodiklio, atitinkamai 24,1 kv. m/gyv. (2.23 pav.). Tačiau 

palyginus su Europos Sąjungos šalių vidurkiu, kuris siekia 40 m2 vienam gyventojui, šalies bei 

Telšių rodikliai yra gana kuklūs. Palyginus su 2003 metais, šis apsirūpinimo gyvenamuoju ploto 

rodiklis pagerėjo Lietuvoje pagerėjo 4,8%, tuo tarpu Telšių mieste – tik 0,9%. 

 

                                                 
13 Gyvenamasis fondas – tai gyvenamosios patalpos gyvenamuosiuose namuose, negyvenamuosiuose pastatuose, bend-
rabučiuose. 
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2.23 pav. Gyventojų apsirūpinimo gyvenamuoju plotu dinamika Lietuvoje ir Telšiuose 2003 – 

2006 m., m2/gyv. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 
 

Lietuvos gyventojai vis dar renkasi nelabai didelį būstą, todėl tiek butų, tiek gyvenamųjų 

namų rinkoje pagrindinę sandorių dalį sudaro mažesnio ploto būstas: tik iki 10% įsigyjamų butų 

yra didesni nei 80 kv. m ir apie 30% įsigyjamų individualių gyvenamųjų namų didesni nei 130 

kv. m. Iš bankų bei nekilnojamojo turto agentūrų skelbiamų apžvalgų galima daryti išvadas, kad 

žmonės Lietuvoje noriai gerina gyvenimo sąlygas ir tai daro vis intensyviau. Ryškėja tendencija, 

kad gyventojai daugiau dėmesio ima skirti būsto kokybei, įgauna daugiau žinių ir patirties savo 

finansinių galimybių vertinime, o tai turės teigiamą įtaką ir būsto apsirūpinimo rodikliams. Nors 

didžioji dalis būsto paskolų buvo išduodama didžiuosiuose Lietuvos miestuose, pamažu ir 

provincijos gyventojai ryžtasi pasinaudoti bankų kreditais būstui įsigyti ar atnaujinti. 

 Visų 2001 m. surašymo metu buvusių būstų struktūra pagal tipą ir nuosavybės formą 

pateikta 2.9 lentelėje. Duomenys rodo, kad Telšių mieste butai sudarė 74% (šalyje – 83%), o 

individualūs namai – 16% visų būstų (šalyje – 13%). 

 
2.9 lentelė. Būstų struktūra pagal tipą ir nuosavybės formą  

 Būsto tipas 
Visi būstai, 

% 
Privati fizinių 

asmenų, % 
Privati juridinių 

asmenų, % 
Valstybės, 

savivaldybės, % 
Kita, % 

Individualus 
namas             

16,42% 16,31% 0,04% 0,02% 0,04% 

Individualaus 
namo dalis       

9,42% 9,16% 0,03% 0,16% 0,07% 

Butas                         74,16% 70,32% 1,11% 2,49% 0,24% 

IŠ VISO: 100,00% 95,79% 1,18% 2,67% 0,36% 

Šaltinis: Gyventojų surašymo duomenys (2001 m.) 
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Bendrame būstų fonde savivaldybės būstų dalis yra labai maža, ypač įvertinant rajono 

gyventojų mokumo ir užimtumo lygį, nemažą priklausomybę nuo pašalpų ir kompensacijų. 

Lietuvos būsto rinkos išskirtinumas yra tai, kad net 97% šalies būsto yra privatus. Telšių rajono 

savivaldybėje šis rodiklis 2005 m. siekė 97,2%. ES valstybėse nuomojama apie 20–30% viso 

būsto fondo. Lietuvoje tokių būstų stinga, ypač mažas pajamas gaunančioms bei jaunoms ir 

senyvo mažiaus šeimoms. 1995 m. valstybės ir savivaldybės būsto fondo dalis siekė 4,8%. Maža 

socialinio būsto dalis riboja savivaldybių galimybes juo aprūpinti remtinas šeimas. 2006 m. 

Telšių rajono savivaldybėje sąraše išsinuomoti socialinį būstą buvo 231 asmuo (2.10 lentelė). 

 

2.10 lentelė. Butų skaičius pagal eilių sąrašus Telšių rajono savivaldybėje 2003 – 2006 m. 

  Sąrašo pavadinimas 2003 2004 2005 2006 

1 Jaunų šeimų 63 59 81 93 

2 
Našlaičių ir likusių be tėvų 
globos 

0 2 4 4 

3 Neįgaliųjų asmenų 27 25 31 44 

4 
Bendrasis (visi, kurie nepatenka 
į 1 - 3 sąrašus) 

97 73 71 76 

5 
Socialinio būsto nuomininkų, 
turinčių teisę į gyvenimo sąlygų 
pagerinimą 

11 9 9 14 

  Iš viso: 198 168 196 231 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldybės administracija 

 

Dažniausiai gyvenamajame būste gyvena 2 arba 1 žmogus, tačiau atsižvelgiant į būsto 

tipą, šie duomenys yra gana skirtingi. Būstų pasiskirstymas pagal gyventojų skaičių pateikiamas 

2.11 lentelėje. 

 

2.11 lentelė. Būstų pasiskirstymas pagal gyventojų skaičių  

  
1 

gyventojas 
2 

gyventojai 
3 

gyventojai 
4 

gyventojai 
5 

 ir daugiau 
Nenurodyta 

Iš viso pagal 
būsto tipą 

20,6% 24,1% 19,4% 19,0% 10,8% 6,1% 

Individualus 
namas             

9,1% 23,2% 15,0% 20,0% 27,3% 5,5% 

Individualaus 
namo dalis       

23,1% 25,5% 16,3% 18,6% 12,3% 4,2% 

Butas                         22,8% 24,1% 20,8% 18,9% 7,0% 6,5% 

Šaltinis: Gyventojų surašymo duomenys (2001 m.) 
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Pagal gyventojų apsirūpinimo patogumais tradiciniuose būstuose, Telšių rajono 

savivaldybė (duomenys apie Telšių miestą atskirai nepateikiami) kai kur atsilieka nuo Lietuvos 

rodiklių  (2.12 lentelė). Tačiau žinant, kad statistiškai mieste esantys būstai yra geriau aprūpinti 

patogumais, galima daryti prielaidą, kad Telšių miesto rodikliai daugmaž atitinka šalies lygį. 

Karštą vandenį Telšių rajono savivaldybėje turi 19,8%, vonią / dušą – 13,5%, tualetą su 

nutekamuoju vandeniu – 12,7%, kanalizaciją – 9,2%, vandentiekį – 5,1% mažiau gyventojų nei 

vidutiniškai šalyje.  

 

2.12 lentelė. Gyventojų apsirūpinimas patogumais tradiciniuose būstuose Lietuvoje ir Telšių rajono 

savivaldybėje, % 

 Aprūpinimas 
Lietuva  

(a) 

Telšių r sav. 

(b) 

Skirtumas 

(a-b) 

Virtuvė 99,1 99,6 -0,5 

Vandentiekis 79,9 74,8 5,1 

Kanalizacija 77,3 68,1 9,2 

Karštas vanduo 67,8 48 19,8 

Vonia / dušas 72,8 59,3 13,5 

Tualetas su nutekamuoju vandeniu 71,2 58,5 12,7 

Stacionari viryklė (dujinė, elektrinė) 95,3 93,9 1,4 

Krosnis maistui gaminti 30,1 47,7 -17,6 

Telefonas 81,6 69,1 12,5 

Šaltinis: Gyventojų surašymo duomenys (2001 m.) 

 

Tokius apsirūpinimo patogumais rodiklius iš dalies lemia ir būsto statybos metai. 

Trečdalis būstų yra statyti daugiau nei prieš 50 metų, nemaža jų dalis yra mediniai, o jų 

nusidėvėjimas dėl prastos pastatų priežiūros yra gana didelis (2.13 lentelė). Galimybė tinkamai 

prižiūrėti, atnaujinti ar modernizuoti turimą būstą yra tiesiogiai susijusi su ekonomine šalies 

būkle bei gyventojų pajamomis.  
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2.13 lentelė. Būstų statybos metai  

Statybos 
metai 

Iš viso: 
Plytos, 

akmenys, 
blokeliai 

Mediena                       
Įvairios 

medžiagos            
Kita 

Iki 1919 3,8% 1,3% 12,0% 2,8% 0,0% 

1919-1945 10,9% 3,8% 31,0% 16,3% 2,9% 

1946-1960 18,9% 10,4% 42,5% 29,4% 4,9% 

1961-1970 20,7% 25,2% 10,5% 19,4% 1,0% 

1971-1980 21,5% 29,1% 2,5% 11,9% 19,4% 

1981-1990 15,2% 18,3% 0,6% 13,5% 58,3% 

1991-2000 8,8% 11,5% 0,8% 6,7% 13,6% 

2001 0,3% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

Šaltinis: Gyventojų surašymo duomenys (2001 m.) 
 

Viena iš prasto tiek Lietuvos, tiek Telšių būsto fondo priežasčių yra sparčiai vykusi butų 

privatizacija, neskiriant deramo dėmesio tinkamos institucinės ir teisinės namų priežiūros ir 

eksploatavimo sistemos sukūrimui, dėl to atsirado su būsto priežiūra susijusių problemų. 

Lietuvoje tik 17% daugiabučių namų valdo ir prižiūri patys būstų savininkai, įsteigę bendrijas. 

2006 m. Telšių rajono savivaldybėje veikė 79 bendrijos. Tais pačiaie metais buvo modernizuotas 

tik vienas daugiabutis namas, jame įgyvendintos energijos taupymo priemonės. Savivaldybės 

finansinė parama siekė 71,3 tūkst. Lt.  

Daugiabučių namų modernizavimą remia valstybė. Lietuvos Respublikos finansų 

ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1K-059-

D1-11814 buvo nustatyta, kad investicijų projektams, kurių sąlyginio energinio efektyvumo 

rodiklių suma yra ne mažesnė kaip 30 (būtinas išorės sienų apšiltinimas), valstybės lėšomis 

apmokama 50% investicijų sumos (anksčiau buvo 30%). Valstybės paramos daugiabučiams 

renovuoti didinimas turėtų skatinti daugiabučių namų savininkų bendrijų kūrimąsi bei būsto 

renovavimą ir Telšiuose. 

Vykdytos Telšių rajono savivaldybės gyventojų apklausos duomenimis, per pastaruosius 

5 metus savo būstą atnaujino 36%, prieš 6 – 14 metų – apie 17%, tuo tarpu nė karto 

neremontuotuose būstuose gyveno apie 31% respondentų (2.24 pav.).  

 

                                                 
14 Dėl Lietuvos respublikos finansų ministro ir Lietuvos respublikos aplinkos  ministro 2005 m. Rugpjūčio 12 d. 
Įsakymo Nr. 1K-237/D1-394 „Dėl valstybės  paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų 
projektų  energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ papildymo, Valstybės žinios,2007, Nr. 25-950 
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2.24 pav. Telšių rajono savivaldybės gyventojų būsto atnaujinimas  

Šaltinis: VGTU Teritorijų planavimo mokslo instituto vykdyta Telšių rajono gyventojų apklausa 
 

2006 m. Telšių mieste išduoti 54 statybos leidimai gyvenamiesiems namams statyti. 

Po daugelio metų Telšiuose yra statomas pirmas naujas daugiabutis. Planuojama, kad 

name, kuris bus pabaigtas statyti 2007 m., bus įrengti 46 nauji butai. Butų 1 kvadratinio metro 

kaina – nuo 2650 Lt – yra bene dvigubai mažesnė nei sostinėje. Naujos statybos daugiabučių 

namų kontekste Telšių rajono savivaldybė neišsiskiria iš daugumos Lietuvos savivaldybių – 

gyvenamoji statyba iš esmės merdi visuose Lietuvos regionuose, o nauji butai statomi praktiškai 

tik didžiausiuose šalies miestuose.  

2007 m. pradžioje, priklausomai nuo namo vietos, įrengimo kokybės bei daugumos kitų 

faktorių, 2 kambarių butų Telšiuose buvo galima įsigyti nuo 70 tūkst. Lt, 3 kambarių – nuo 100 

tūkst. Lt.15 

Apibendrinant būstų kainas galima konstatuoti gana ryškų gyvenamojo būsto kainų 

skirtumą tarp Telšių rajono bei Lietuvos didžiųjų miestų.  

Atliktos gyventojų apklausos duomenimis, pagrindiniai kriterijai, lemiantys 

gyvenamosios vietovės patrauklumą, yra mokyklų artumas (10,6% respondentų), rami vieta 

(9,1%), švarus oras (8,8%), geras susisiekimas su darboviete (8,6%), graži aplinka (8%). Tuo 

tarpu norint, kad pagerėtų jų gyvenamoji aplinka, Telšių rajono gyventojai labiausiai norėtų 

sutvarkytų šaligatvių, įrengto apšvietimo bei parko ir vaikų žaidimo aikštelių (2.25 pav.). 

 

                                                 
15 šaltinis: nekilnojamo turto interneto portalai www.aruodas.lt, www.city24.lt ir kt. 
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įrengtas parkas, žaidimų aikštelės nutiesta gatvė

pastatyta mokykla, darželis sutvarkyti šaligatviai

įrengtas apšvietimas kita

 

2.25 pav. Būsto aplinką pagerinantys veiksniai 

Šaltinis: VGTU Teritorijų planavimo mokslo instituto vykdyta Telšių rajono gyventojų apklausa 
 

2.5.1. Išvados 

1. Telšių miestas pagal vienam gyventojui tenkančių ploto kvadratinių metrų kiekį – 

22,2 – šiek tiek atsilieka nuo Lietuvos rodiklio – 24,1 m2/gyv. Bendras Telšių miesto 

gyvenamasis fondas dėl menkų gyvenamosios statybos apimčių pastaraisiais metais 

nekinta. 2007 m. Telšiuose bus pastatytas pirmas naujas daugiabutis per pastarąjį 

dešimtmetį. Būsto fondo didėja tik privačių asmenų investicijų vienbutei statybai 

dėka. 

2. Bendrame būstų fonde savivaldybės būstų dalis yra per daug maža, kad būtų galima 

teikti reikšmingesnę paramą socialiai  ar dėl kitų priežasčių remtiniems asmenims ar 

šeimoms.  

3. Pagrindinės būsto problemos: didelis būsto nusidėvėjimas, mažos būsto atnaujinimo 

pastangos, žema būstų kokybė pagal aprūpinimą inžinerine įranga. Daugiabučių namų 

modernizavimas praktiškai nevyksta: Telšių rajono savivaldybėje 2006 m. veikė 79 

bendrijos, tačiau energijos taupymo projektas įgyvendintas tik viename 

daugiabučiame name. 

4. Butų kainos Telšiuose yra mažesnės nei didžiuosiuose Lietuvos miestuose, tačiau 

kaip ir šalyje, pastaraisiais metais jos gana ženkliai išaugo. 
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2.6. Pramonė ir statyba 

 
2.6.1. Pramonė 

Telšiuose sukurta susisiekimo ir inžinerinė infrastruktūra sudaro geras sąlygas pramonės 

ir verslo plėtrai. Išvystyta statybos, medienos apdirbimo, tekstilės ir maisto perdirbimo pramonė. 

Pagal apyvartą ir darbuotojų skaičių didžiausi ūkio subjektai yra: AB “Žemaitijos pienas” 

(pienas ir jo produktai), UAB “Žemaitijos keliai” (kelių tiesimas ir priežiūra), UAB „Vėtrūna“ 

(statybos darbai), UAB “Eliuda” (baldai, prekyba), UAB “Telšių Šatrija” (siuvimo pramonė), 

UAB “Nirima” (siuvimo pramonė), UAB „Srava“ (didmeninė ir mažmeninė prekyba 

statybinėmis medžiagomis). AB „Žemaitijos pienas“ Verslo žinių skelbiamame didžiausių 

Lietuvos įmonių pagal 2006 m. pardavimus 500-ke užima 35 vietą16. Rajone dominuoja 

konkurentiški, vidutinio dydžio ūkiai, orientuoti į ekologinę žemdirbystę, dinamiškai vystosi 

amatai.  

2.14 lentelėje pateikiamas didžiausių Telšių rajono savivaldybės įmonių dvidešimtukas. 

Beveik visos jos yra registruotos Telšiuose (rajone – tik VĮ Telšių miškų urėdija). Iš sąrašo 

matyti, kad daugiau nei pusę įmonių dirba statybos arba su ja susijusiose srityse. 

 
2.14 lentelė. Didžiausių Telšių rajono savivaldybės įmonių dvidešimtukas17 

 Įmonės pavadinimas Adresas Veikla 
1 2 3 4 

1 AB „Žemaitijos pienas“ 
Sedos g. 35, LT- 87101 
TELŠIAI 

Pieno produktų gamyba 

2 UAB „Vėtrūna 
Telšių g. 2K, Rainiai LT-
88401 Telšių r 

Statyba, nekilnojamo turto 
valdymas  

3 UAB „Žemaitijos keliai“ 
Statybininkų g. 7, LT- 
87101 TELŠIAI 

Kelių ir tiltų statyba 

4 VĮ Telšių miškų urėdija 
LT- 87151 Berkinėnų k., 
Ryškėnų sen., TELŠIŲ R. 

Miško sodinimas, prekyba 
mediena 

5 UAB „Eliuda“ 
Sedos g. 34, LT- 87101 
TELŠIAI 

Baldų gamyba 

6 UAB „Srava“ 
Sedos g. 37, LT-87101, 
TELŠIAI 

Didmeninė ir mažmeninė prekyba 
statybinėmis medžiagomis 

7 UAB „Telšių Šatrija“ 
Iždinės g. 2, LT- 87128 
TELŠIAI 

Drabužių siuvimo paslaugos 

8 UAB „Nirima“ 
Pramonės g. 11, LT- 87101 
TELŠIAI 

Drabužių siuvimo paslaugos 

9 UAB „Dovirma“ 
Kęstučio g. 11-4, LT- 
87121 TELŠIAI 

Statybos ir remonto darbai, 
statinių projektavimas 

                                                 
16 Pagal 2006 m. I – III ketvirčių duomenis 
17 sąrašas pateikiamas ne įmonių mažėjimo tvarka. Be to, kadangi uždarosios akcinės bendrovės neprivalo viešai 
skelbti duomenų apie savo pardavimus, šis sąrašas gali būti netikslus.  
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2.14 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 

10 UAB „Antkona“ 
Šiaulių pl. 18C, LT-87101, 
TELŠIAI 

Didmeninė ir mažmeninė prekyba 
statybinėmis medžiagomis ir 
cheminėmis prekėmis 

11 UAB „Raiška 
Mažeikių g. 9, LT-87101, 
TELŠIAI 

Pastatų inžinerinių sistemų 
montavimas 

12 
Kredito unija „Germanto 
lobis“ 

Sedos g. 6, LT- 87112 
TELŠIAI 

Kredito unijų teikiamos paslaugos 

13 
UAB S.Jurkus ir 
partneriai 

Kauno g. 21, LT-87149, 
TELŠIAI 

Didmeninė ir mažmeninė prekyba 
statybinėmis medžiagomis, 
cheminėmis bei maisto prekėmis 

14 UAB „Stropa“ 
Žemaitės g. 17-3, LT- 
87133 TELŠIAI 

Statybos darbai 

15 UAB „Vinkelis ir KO“ 
Kęstučio g. 18-3, LT- 
87120 TELŠIAI 

Langų gamyba ir pardavimas 

16 UAB „Arisanda“ 
Žemaitės g. 31A, LT-
87132, TELŠIAI 

Santechnikos įranga ir paslaugos, 
prekyba 

17 UAB „Elduva 
Telšės g. 9, LT-87130, 
TELŠIAI 

Statybos darbai 

18 UAB „Vakarų Gotika“ 
Pašto g. 6/Žalioji g. 12, 
LT- 87335 TELŠIAI 

Statybos darbai 

19 UAB „Banduva“ 
Birutės g. 10-27, LT- 
87121 TELŠIAI 

Statybos darbai, langų gamyba  

20 
Spaustuvė „Spaudos 
lankas“ 

Stoties g. 7A, LT- 87111 
TELŠIAI 

Leidyba, spausdinimo paslaugos 

 

Dauguma didžiausių Telšių miesto pramonės įmonių yra įsikūrusios Telšių miesto šiaurės 

vakarinėje dalyje, Sedos, Pramonės, Statybininkų ir Mažeikių gatvių suformuotoje teritorijoje 

(2.26 pav.). 

 

2.26 pav. Pramonės įmonių teritorija Telšių mieste 



TELŠIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 
I  etapas. Esamos būklės analizė 

VGTU Teritorijų planavimo institutas 
 

44 

Lietuvos Respublikos Statistikos departamentas renka duomenis tik apie Telšių rajono 

savivaldybės pramonės produkcijos pardavimus, neišskirdamas atskirai Telšių miesto. 2005 m. 

Telšių rajono savivaldybėje pramonės produkcijos (be PVM ir akcizų, veikusiomis kainomis) 

buvo parduota už 290 mln. Lt. (2.27 pav.). Nuo 1995 m. pramonės produkcijos pardavimai 

didėjo, išskyrus 1998 m. Rusijos krizės sukeltus padarinius. Telšių rajono savivaldybės 

pramonės produkcijos šalies pramonėje sudarė 1,2% (palyginimui 1995 m. – 1%). Turint 

omenyje, kad dauguma pramonės įmonių įsikūrusios Telšių mieste, galima daryti prielaidą, kad  

didžioji dalis pramonės pardavimų tenka būtent Telšiams. 
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2.27 pav. Parduota pramonės produkcijos (be PVM ir akcizo) Telšių rajono savivaldybėje 1995 – 2003 

m. veikusiomis kainomis 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 
 
Telšių rajono savivaldybėje 1 gyventojui pramonės produkcijos parduota už 5,09 tūkst. 

Lt, arba 1,4 karto mažiau nei šalyje. Tačiau vidutinis šio rodiklio pastarųjų trijų metų augimas 

Telšių rajone siekė 18%, kai tuo tarpu šalyje – 10%. 

Tarp 2004 – 2006 m. Bendrojo programavimo dokumento periode pagal Tiesioginės 

paramos verslui priemonę paramą gavusių verslo įmonių tėra 1 bendrovė iš Telšių rajono 

savivaldybės. Ši priemonė buvo skirta būtent pramonės įmonių konkurencingumui didinti bei 

naujovėms diegti. Neanalizuojant paramos Telšių rajono įmonėms neskyrimo priežasčių galima 

būtų teigti, kad tokia situacija neprisideda prie Lietuvos regionių ekonominio išsivystymo 

skirtumų mažinimo. Artėjant 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos paramos lėšų atėjimui, vietos 

bendrovėms būtina išnaudoti visus galimus paramos gavimo būdus pagal Ekonomikos augimo 

veiksmų programoje numatytus prioritetus. 

Kaip ir Lietuvoje, siekiant pramonės plėtros Telšiuose yra būtina plėtoti didelę 

pridedamąją vertę kuriančias veiklas, grindžiamas mokslu, žiniomis bei aukštomis 
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technologijomis. Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikėje strategijoje18 yra 

pabrėžta, kad prioritetinėmis laikomos tos pramonės plėtros kryptys, kurios grindžiamos 

žiniomis, pripažintomis prioritetinėmis kuriant ir plėtojant  bendrą ES mokslo ir tyrimų erdvę. 

Tai leistų artinti Lietuvos pramonės struktūrą prie išsivysčiusių šalių, kuriant ir įdiegiant 

mokslinius tyrimus bei technologijas, panaudoti ES lėšas ir mokslinį – technologinį potencialą, 

Lietuvos įmonėms bei mokslo organizacijoms įsijungti į stiprius klasterius. Nemažas dirbančiųjų 

pramonėje šakoje skaičius, stiprios pramonės tradicijos gali sudaryti geras prielaidas tolesniam 

pramonės vystymuisi. 

Telšių rajono strateginio plėtros plano 1 prioritetas yra: palankios pramonei  ir verslui 

aplinkos kūrimas. Pagrindiniai uždaviniai: skatinti rajone verslui skirtų paslaugų plėtrą ir jų 

pasiekiamumą, inicijuoti paramos rajono verslui ir žemės ūkiui programas, sukurti paskatų verslo 

plėtrai sistemą, skatinti investicijas, plėtojant palankią verslui infrastruktūrą, įgyvendinti 

veiksmingas darbo rinkos politikos priemones. Tarpusavyje derinant 2007 – 2013 m. Europos 

Sąjungos skiriamas lėšas bei vietos valdžios dėmesį bei realius veiksmus, būtų sukurtos gana 

geros sąlygos vietos pramonės plėtrai.  

 

2.6.2. Statyba 

Šalyje sparčiai augantis sektorius neaplenkė ir Telšių rajono – statybose dirbančiųjų 

skaičius nuo 2000 m. praktiškai padvigubėjo. Lietuvos Respublikos Statistikos departamentas 

pateikia duomenis apie Telšių rajono savivaldybėje statybos įmonėse dirbančius gyventojus, 

tačiau dauguma jų yra įsikūrusios būtent Telšiuose. Mieste yra ne viena stambi statybinė 

organizacija, sėkmingai dirbanti šalies mąstu (UAB „Vėtrūna“, UAB „Žemaitijos keliai“). 

2005 m. Telšių rajono savivaldybėje (duomenų tik apie Telšių miestą Lietuvos 

Respublikos Statistikos departamentas nepateikia) buvo atlikta statybos darbų už 53 mln. Lt. 

(2.28 pav.). Palyginus su 2002 m., statybos darbų apimtys išaugo 82%19, Lietuvoje – 98%. 

Statybų sektoriaus apimtys teigiamai įtakoja ir kitas ūkio šakas: įvairūs skaičiavimai patvirtina 

faktą, kad viena darbo vieta, sukurta statybose, kitose ūkio šakose sukuria apie 5 – 6 darbo 

vietas20. Papildomai kuriamos darbo vietos savo ruožtu prisideda prie bendro vidaus produkto 

didėjimo, todėl augantis statybų sektorius gali ženkliai įtakoti Telšių rajono ekonominę plėtrą. 

 

                                                 
18 Valstybės žinios, 2002 06 19, Nr. 60-2424   
19 Nuo 2002 m.duomenys pateikiami pagal statybos vietą, o prieš tai buvo pateikiami pagal įmonės registravimo 
vietą, todėl lyginti duomenis iki 2002 m. ir vėlesnius nei 2002 metai nėra logiška. 
20 Šaltinis: http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4411&p_d=11272&p_k=1  
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2.28 pav. Statybos įmonių atliktų darbų apimtis Telšių rajono savivaldybėje 1995 – 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 
 

Apie atsigaunančią šalies bei vietos ekonomiką liudija ir renovuojami pastatai: 

atnaujinami ne tik viešoji infrastruktūra (Telšių vaikų globos namai, Telšių darbo birža, Telšių 

ligoninės operacinio bloko rekonstrukcija, atnaujinamos miesto mokyklos, tvarkomi keliai), bet 

ir privačių įmonių statiniai (AB „Lietuvos geležinkeliai“ stoties rekonstrukcija, atnaujinami 

įmonių komerciniai – administraciniai pastatai, statomi prekybos centrai). 

 

2.6.3. Išvados 

1. Telšiuose išplėtota susisiekimo ir inžinerinė infrastruktūra, užtikrina pramonės ir 

verslo plėtrą bei augančius įmonių pardavimus. Mieste pastaraisiais metais sparčiau 

nei Lietuvoje augo darbuotojų skaičius apdirbamojoje pramonėje bei statybose. 

2. Santykinis Telšių miesto pramonės įmonių našumas (Lt/gyventojui) sudaro 71% 

šalies lygio. Svarbiu valstybės bei Telšių rajono savivaldybės prioritetu turi būti 

laikoma didelę pridedamąją vertę kurianti ūkinė veikla, grindžiama mokslu, žiniomis 

bei aukštosiomis technologijomis bet kurioje pramonės šakoje. Tai leistų įmonėms 

įsitvirtinti tradicinių pramonės šakų didelę pridedamąją vertę kuriančiose vertės 

grandinės dalyse. Šiems tikslams pasiekti reikia aktyviau naudotis 2007 – 2013 m. 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama verslui modernizuoti, inovacijoms 

diegti, darbuotojams apmokyti. 

3. Statybos darbų apimtys rajone pastaraisiais metais taip pat augo gana sparčiai, o tai 

teigiamai įtakoja ir kitas ūkio šakas. Renovuojami visuomeniniai objektai, turimus 

komercines – administracines pastatus atnaujina verslo subjektai. Tačiau nemažą dalį 

darbų vietos įmonės atlieka už rajono ribų.  
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2.7. Mažmeninė prekyba, paslaugos 

 

Didelę visų įmonių dalį Telšių rajono savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, sudaro 

prekybos bei paslaugų įmonės. Tačiau mažmeninės prekybos, įskaitant variklinių transporto 

priemonių prekybą, įmonių apyvarta (be PVM) vienam Telšių rajono savivaldybės gyventojui 

(duomenų tik apie Telšių miestą Statistikos departamentas nepateikia) yra 2 kartus mažesnė nei 

vidutiniškai šalyje, atitinkamai 3325 Lt/gyv. ir 6714 Lt/gyv. (2.29 pav.). Palyginus su 2002 m., 

Lietuvoje šis rodiklis padidėjo 49%, Telšių rajono savivaldybėje – 37%. 
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2.29 pav. Mažmeninės prekybos, įskaitant variklinių transporto priemonių prekybą, įmonių apyvarta (be 

PVM) vienam gyventojui Lietuvoje ir Telšių rajono savivaldybėje 2002 – 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 
 
2005 m. mažmeninės prekybos, įskaitant variklinių transporto priemonių prekybą, įmonių 

apyvarta (be PVM) Telšių rajono savivaldybėje siekė 186 mln. litų, arba 9,5% didesnė nei 2004 

m. (2.30 pav.). Šalyje mažmeninės prekybos apimtys per 2005 m. padidėjo 16,8%.  
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2.30 pav. Mažmeninės prekybos, įskaitant variklinių transporto priemonių prekybą, įmonių apyvarta 
Telšių rajono savivaldybėje 2002 – 2005 m., mln. Lt. 
Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 



TELŠIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 
I  etapas. Esamos būklės analizė 

VGTU Teritorijų planavimo institutas 
 

48 

Telšių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenimis, 2007 01 01 d. Telšiuose 

veikė 78 mažmeninę maisto produktų prekybą vykdančios įmonės (įskaitant prekybos kioskus, 

parduotuves degalinėse, kavinėse, baruose). Didelę įtaką smulkioms parduotuvėms turėjo 

didžiųjų prekybininkų atėjimas į Telšių rajoną. Šiuo metu Telšiuose yra 2 „VP Market“ 

(„Maxima X“ ir „Maxima XX“ tipo), 1 „Norfa“ („Norfa XL“ tipo), 2 „IKI“ prekybos tinklo 

parduotuvės, kurios pritraukia daugumą miesto gyventojų bei smarkiai keičia gyventojų 

apsipirkimo įpročius. Dėl didesnės prekių įvairovės, platesnio asortimento, įvairių akcijų bei 

nuolaidų šie prekybos centrai Telšių rajone pamažu užgožia smulkiuosius prekybininkus, kurie 

tampa nepajėgūs kovoti su finansiškai stipresniais konkurentais. Tačiau žinant, kad Lietuvoje 

tūkstančiui gyventojų vidutiniškai tenka apie 123 m2 prekybos ploto, o ES vidurkis – apie 200 

m2, galima prognozuoti, kad prekybos plotai gali didėti ir Telšiuose. 

Atliktos gyventojų apklausos duomenimis, prekybos centrų išsidėstymą labai gerai arba 

gerai vertina 39% respondentų, vidutiniškai – 29%, o blogai arba labai blogai – 32% Telšių 

rajono gyventojų (2.31 pav.).  
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2.31 pav. Telšių prekybos centrų išsidėstymo vertinimas 

Šaltinis: VGTU Teritorijų planavimo mokslo instituto vykdyta Telšių rajono gyventojų apklausa 
 

Gyventojai gana palankiai vertina ir susisiekimą su parduotuvėmis: susisiekimą 

pėsčiomis gerai arba labai gerai vertino 80%, automobiliu – 53% respondentų. 65% apklaustųjų 

buvo patenkinti ir prekybos centrų darbu. 

Telšių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenimis, 2007 01 01 d. Telšiuose 

veikė 52 viešojo maitinimo paslaugas teikiančios įmonės (įskaitant maitinimo kioskus, mokyklų 

valgyklas, lopšelių – darželių maisto paruošimo skyrius). 2005 m. Telšių rajono savivaldybės 

restoranų ir kitų maitinimo įstaigų apyvarta (be PVM) siekė 3,1 mln. Lt (2.32 pav.). Nuo 2002 

m. ji pastoviai augo, didžiausias padidėjimas užfiksuotas 2004 m. – 38%. Duomenų tik apie 
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Telšių miestą Lietuvos Respublikos Statistikos departamentas nepateikia, tačiau tikėtina, kad tiek 

dėl didesnių gyventojų pajamų, tiek dėl gausesnio įstaigų pasirinkimo, didžioji restoranų ir kitų 

maitinimo įstaigų apyvarta tenka būtent Telšiams. 
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2.32 pav. Telšių rajono restoranų ir kitų maitinimo įstaigų apyvarta 2002 – 2004 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 
 

2005 m. vienas Telšių rajono gyventojas kavinėse išleido apie 56 litus per metus, kai tuo 

tarpu šalies vidurkis – 222 litus, arba 4 karto daugiau (2.33 pav.). Tikėtina, kad mieste 

gyvenančių asmenų šis rodiklis yra kiek geresnis, tačiau galima būtų daryti išvadą, kad Telšių 

mieste ir rajone maitinimo įstaigų tinklas nėra pakankamai išvystytas: 1000 gyventojų Lietuvoje 

tenka 42 maitinimo vienetų vietų skaičius, Telšių rajone – 26. Beje, 1000 gyventojų tenkančių 

maitinimo vienetų vietų skaičius Lietuvoje per 2002 – 2005 m. išaugo 25%, Telšių rajone – 7%. 

Tai gali būti susiję su keliomis priežastimis. Visų pirma reikėtų įvertinti mažesnę Telšių rajono 

gyventojų perkamąją galią. Antra, didmiesčių gyventojai turi platesnį pasirinkimą, jiems yra 

labiau įprasta pietauti ar vakarieniauti kavinėse ar restoranuose. Be to, į didžiuosius miestus 

atvyksta didžioji dalis turistų bei užsieniečių, kurie sudaro nemažą dalį kavinių ar restoranų 

lankytojų.  
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2.33 pav. Restoranų ir kitų maitinimo įmonių apyvarta, tenkanti vienam gyventojui, Telšių rajono 

savivaldybėje ir Lietuvoje 2002 – 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 
 

Gyventojų apklausos duomenimis (2.34 pav.), Telšių gyventojai ne itin dažnai lankosi 

kavinėse bei restoranuose – tik ketvirtadalis respondentų juose apsilanko dažniau nei kartą per 

mėnesį. 
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2.34 pav. Telšių rajono savivaldybės gyventojų lankymasis kavinėse ir restoranuose  

Šaltinis: VGTU Teritorijų planavimo mokslo instituto vykdyta Telšių rajono gyventojų apklausa 
 

2.7.1. Išvados 

1. Nors mažmeninės prekybos apimtys Telšiuose kasmet didėja, tačiau ne taip sparčiai 

kaip šalyje. Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta, tenkanti vienam Telšių 

gyventojui, yra mažesnė nei vidutiniškai šalyje.  

2. Telšiuose yra įsikūrusios visų didžiųjų Lietuvos prekybos tinklų parduotuvės, kurios 

pamažu išstumia smulkiuosius prekybininkus: jie nesugeba atsilaikyti prieš 
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finansiškai pajėgesnius konkurentus, todėl parduotuvių skaičius per pastarąjį 

dešimtmetį sumažėjo. 

3. Telšiuose veikia 52 viešojo maitinimo paslaugas teikiančios įstaigos, tačiau vienas 

miesto gyventojas kavinėse išleidžia kelis kartus mažiau nei statistiškai eilinis 

Lietuvos gyventojas. Tokį didelį skirtumą gali įtakoti mažesnė vietos gyventojų 

perkamoji galia, žmonių įpročiai bei santykinai nedideli turistų srautai. 

 

2.8. Žemės ūkis 

 

Žemės ūkis Telšių rajono savivaldybėje vis dar turi didelę ekonominę ir socialinę 

reikšmę, tačiau su juo labiau yra susiję ne Telšių miesto, o rajono savivaldybės gyventojai.  

Visos tradicinės ar netradicinės žemės ūkio veiklos yra vystomos ne Telšių mieste, o rajone. 

 

2.9. Kultūra 

 

Meninė kūryba, profesionalusis menas atspindi kūrybos įvairovę, parodo šalies kultūros 

lygį. Valstybė užtikrina laisvą kūrybinę veiklą, profesionaliojo meno prieinamumą, menininkų 

profesinį parengimą. Valstybės parama menininkams ir jų organizacijoms sąlygoja Lietuvos 

meno pajėgumą  konkuruoti pasaulio meno rinkoje, padeda kurti patrauklų valstybės įvaizdį. 

 

2.9.1. Kultūros įstaigos, meno kolektyvai 

Telšių miesto gyventojų kultūrinius poreikius užtikrina Telšių rajono savivaldybės 

kultūros centras. Tai daugiafunkcinis kultūros centras, puoselėjantis ir skleidžiantis įvairias 

kultūros sritis ir žanrus, etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuriantis menines programas, plėtojantis 

švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkinantis bendruomenės kultūrinius poreikius ir 

organizuojantis profesionalaus meno sklaidą.  

Telšių kultūros centre (be 8 filialų) 2006 m. dirbo 34 darbuotojai (30,5 etato), iš jų: 

� 23 kultūros ir meno darbuotojai; 

� 16 darbuotojų turi aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą; 

� 6 darbuotojai turi aukštesnįjį išsilavinimą (1 – kultūros profilio); 

� 1 darbuotojas turi vidurinį. 

Dalis kultūros centro darbuotojų toliau tęsia studijas aukštosiose mokyklose. 

Pagrindinės Telšių rajono kultūros centrų veiklos kryptys yra: mėgėjų meninės kūrybos 

organizavimas, etninės kultūros išsaugojimas, profesionalaus meno sklaida, regiono ir vietos 
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papročių skleidimas ir propagavimas, sociokultūrinės paslaugos, prevenciniai, edukaciniai, 

socialinės atskirties mažinimo projektai. 

Telšių kultūros centre dirba 10 meno kolektyvų (mišrus choras „Žemaičiai“, mišrus 

choras „Tremties aidai“, dainų ir šokių ansamblis „Mastis“, folkloro ansamblis „Spigėns“, 

vokalinė – instrumentinė grupė „Gramofonas“, pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas 

„Džiugas“, vaikų folkloro ansamblis „Čiučiuruks“, sportinių šokių kolektyvas „Vėlunga“, 

vaidintojų grupė, moterų vokalinis ansamblis, sėkmingai savo veiklą plėtoja 63 tautodailininkai, 

buriasi kolekcionierių klubas. Meno kolektyvuose užimama apie 300 dalyvių. 

Telšių kultūros centras organizuoja kalendorines, valstybines šventes ir įsimintinų datų 

paminėjimus, diskotekas, šokių vakarus suaugusiems, kino filmų demonstravimus bei kitus 

įvairaus pobūdžio renginius. 2006 m. Telšių kultūros centre organizuoti 265 įvairaus pobūdžio 

renginiai:  

� organizuoti 22 profesionalių atlikėjų koncertai, spektakliai (vaikams – 7, 

suaugusiems – 15); 

� organizuoti 7 regioniniai renginiai; 

� surengti 2 respublikiniai renginiai; 

� organizuotas 1 tarptautinis renginys; 

� surengta 60 koncertų bei renginių vaikams ir jaunimui vietoje ir išvykose; 

� surengta 67 suaugusių meno kolektyvų koncertų bei renginių kultūros centre ir 

išvykose; 

� surengtos 9 parodos; 

� organizuotos 21 diskotekos bei šokių vakarai suaugusiems; 

� demonstruoti 26 kino filmai; 

� įvyko 19 edukacinių renginių; 

� organizuotas 31 sociokultūrinis renginys. 

Vieni svarbiausių 2006 m. Telšių kultūros centre organizuotų renginių yra šie: 

� 14-asis respublikinis sportinių šokių konkursas „Žemaitija – 2006“; 

� Telšių  apskrities meno kolektyvų Dainų šventė „Tau, mano mieste“; 

� Telšių miesto šventė „Himnas Telšiams“, skirta Telšių miesto savivaldos 215 – ųjų 

metinių paminėjimui; 

� 19 – oji Žemaitijos regiono kaimiškų kapelų šventė „Jurgelio valsas“; 

� VI – asis tarptautinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Aš pasiejau vėina popa“; 

� Rainių tragedijos 65 – erių metinių paminėjimas; 

� regioninis politinių kalinių ir tremtinių chorų festivalis „Tremties aidai“; 

� regioninė pagyvenusių žmonių šokių kolektyvų šventė „Labas vakars, svetele“.  
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Siekiant vykdyti Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymą, kuris numato 

apskrities viršininko uždavinius ir funkcijas kultūros srityje, bei įgyvendinant Regionų kultūros 

plėtros programą, kuria siekiama skatinti regionų kultūros plėtros prioritetų vystymą, kultūros 

paveldo išsaugojimą, regionų savitumų išryškinimą ir plėtojimą, Telšių apskrityje nuo 2004 metų 

pradėta įgyvendinti Telšių apskrities Kultūros plėtros programa, kurios misija – puoselėti etninę 

kultūrą, vietos tradicijas, sudarant sąlygas visuomenei dalyvauti kultūros veikloje, remti mėgėjų 

kūrybinę veiklą, sumažinti kultūros paslaugų kiekio ir kokybės kultūros prieinamumo skirtumus 

tarp miesto ir kaimo, didinant kultūros ir meno paslaugų sklaidą regione, gerinant kultūrinį 

gyvenimą, suteikiant jų gyventojams platesnes galimybes tenkinti kultūros poreikius, vystant 

tarptautinį bendradarbiavimą. Įgyvendinant Kultūros plėtros programą, buvo išskirtos regiono 

kultūrai aktyvinti šios kultūrinių meninių projektų prioritetinės kryptys:  

1. Tarptautinis kultūrinis bendradarbiavimas. 

2. Regiono kultūros pristatymas, skatinant regioninį bei tarpregioninį bendradarbiavimą. 

3. Regiono etninės kultūros išsaugojimo aktualizavimas. 

4. Vaikų ir jaunimo meninė saviraiška. 

5. Profesionalaus meno sklaidos regionuose programa. 

6. Kūrybinės – meninės iniciatyvos, skatinančios meninę saviraišką. 

Siekiant gerinti meno kolektyvų veiklos sąlygas bei organizuojamų renginių kokybę, 

reikėtų atnaujinti materialinę bazę. Maži atlyginimai ne visada pritraukia aukštos kvalifikacijos 

specialistų, be to, ne visi dirbantys kultūros įstaigose turi kultūrinį išsilavinimą. Taip pat daugiau 

dėmesio reikėtų skirti pramoginiams kultūriniams renginiams, kurie pritraukia daugiausiai 

lankytojų. 

Telšių rajono gyventojai dažniausiai stengiasi aplankyti viešuosius renginius, taip pat 

beveik kas antras apklaustas bent kartą per 3 mėnesius stengiasi apsilankyti teatre ar koncerte 

(2.35 pav.). Kultūros įstaigų darbą vidutiniškai arba gerai vertino 89% apklaustų gyventojų. 
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2.35 pav. Telšių rajono savivaldybės gyventojų kultūrinių objektų lankomumas 

Šaltinis: VGTU Teritorijų planavimo mokslo instituto vykdyta Telšių rajono gyventojų apklausa 
 

2.9.2. Bibliotekos 

Didelę reikšmę miesto bendruomenės kultūriniam gyvenimui turi bibliotekos. Kuriasi 

nauja, žiniomis pagrįsta visuomenė, keičiasi žmonių požiūris į darbą, mokslą, karjerą bei auga 

rajono bendruomenės reikalavimai bibliotekoms. 

Rajone funkcionuojančią centralizuotą bibliotekų sistemą sudaro Telšių rajono 

savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka bei 30 jos filialų, iš jų 3 mieste. 1997 m. 

Telšių rajono administracijos viešajai bibliotekai, šventusiai 75 metų jubiliejų, buvo suteiktas 

pirmosios žemaičių poetės Karolinos Praniauskaitės vardas. Telšių rajono savivaldybės 

Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje yra komplektavimo ir tvarkymo, skaitytojų 

aptarnavimo, bibliografinio aptarnavimo bei vaikų literatūros skyriai.  

Telšių rajono savivaldybės bibliotekų knygų fondas 2005 m. sudarė 308 tūkst. vnt., iš jų: 

� Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje – 79,9 tūkst. vnt.; 

� miesto filialuose – 55 tūkst. vnt. 

Palyginus su praėjusiais metais, bibliotekų fondai nežymiai sumažėjo. Bibliotekų fondai 

sensta, dėl lėšų stokos nespėjama komplektuoti naujų dokumentų, ypač tai atsiliepia šakinei 

literatūrai, kuri sudaro 40% viso fondo, o viešojoje bibliotekoje – net 51% viso fondo. Rajono 

bibliotekų fonduose periodiniai leidiniai siekia tik 4%: kaimo filialuose – 4%, miesto filialuose – 

6% viso fondo, tačiau periodinių leidinių išduotis rajono bibliotekose sudaro 42%, o viešojoje 

bibliotekoje net 64% nuo bendros rajono bibliotekų leidinių išduoties. Pagrindinės fondų 

sumažėjimo priežastys – skirta mažiau lėšų dokumentams įsigyti bei atskirti ir nurašyti viešosios 

bibliotekos ir filialų neaktualūs dokumentai. 
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Per 2006 metus Telšių rajono bibliotekos įsigijo 10820 fiz. vnt. dokumentų. Palyginus su  

2005 m. – 6664 fiz. vnt. dokumentų mažiau.  Per metus vidutiniškai vienas miesto filialas gavo 

1024 fiz. vnt. dokumentų. Atsižvelgiant į šiandienos skaitytojų poreikius, naujausių ir 

populiariausių spaudinių trūksta. Nepakankama knygų ekonomikos, teisės, sociologijos, 

psichologijos, socialinių mokslų temomis. Didžioji dalis gautų naujų knygų atitenka viešajai 

bibliotekai, tačiau lieka spragos miesto ir kaimo filialų fonduose. 

Pastaruosius ketverius metus jaučiamas ypatingas dėmesys periodikai. Jos fondo 

panaudojimo koeficientas rajono bibliotekose sudaro 9,1, o viešojoje bibliotekoje siekia net 11,0. 

Periodinių leidinių dalis visų dokumentų fonde siekia 5 proc., bet yra labai populiarūs ir skaitomi 

– sudaro 42,0 proc. visos dokumentų išduoties. 

Telšių mieste vienai bibliotekai tenka vidutiniškai 7635 gyventojai. 

Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos vartotojų skaičius siekė 2555, miesto 

filialuose – 1789 (2.36 pav.). Palyginus su 2005 m., vartotojų skaičius šiek tiek išaugo, tačiau šis 

padidėjimas nėra ženklus – 241 vartotojas. Telšių rajono bibliotekose lankosi įvairaus amžiaus ir 

socialinės padėties žmonės. Suaugę skaitytojai sudaro 55% nuo visų vartotojų. Nemažą 

skaitytojų dalį sudaro jaunimas: 2006 metais viešojoje bibliotekoje jų buvo, tai sudarė 39% visų 

skaitytojų. O jaunimas kartu su vaikais  skaitytojais sudaro 69% visų viešosios bibliotekos 

vartotojų.  
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2.36 pav. Vartotojų skaičius Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje ir miesto filialuose 

2004 – 2006 m. 

Šaltinis: 2006 m. Telšių rajono K.Praniauskaitės viešosios bibliotekos metinė tekstinė darbo ataskaita 
 

Vartotojų apsilankymų skaičius Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje 

2006 m. padidėjo ir siekė 30 tūkst., kai tuo tarpu miesto filialuose – sumažėjo iki 14,8 tūkst.  
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2006 m. savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojams išduota 104 tūkst. leidinių, arba 

12 tūkst. daugiau nei ankstesniais metais, tuo tarpu miesto filialuose knygų išduotis nežymiai 

sumažėjo (2.37 pav). Išduoties sumažėjimo priežastys: dokumentų fondai dėl lėšų stokos laiku 

neatnaujinami ir lankytojai dažnai išeina, nesuradę pageidaujamos knygos. Šioje vietoje būtina 

pažymėti, kad rajono bibliotekų lankomumą bei išduodamų leidinių skaičių iš dalies įtakoja ir 

prastas knygų atnaujinimo procentas: pagal IFLA21 tarptautinius standartus, bibliotekos kasmet 

turi pasipildyti bent 10%, kai tuo tarpų Telšių bibliotekų šis rodiklis 2006 m. tebuvo: viešojoje 

bibliotekoje – 4%, miesto filialuose – 6%. Rajono bibliotekoms gavus pakankamai lėšų įsigyti 

naujausių žodynų, žinynų, enciklopedijų, grožinės literatūros, informacinės literatūros, kuo 

daugiau periodinių leidinių, pagerėtų tiek bibliotekų lankomumas, tiek išduodamų leidinių 

skaičius. 
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2.37 pav. Leidinių išduotis Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje ir miesto filialuose 

2004 – 2006 m., tūkst. 

Šaltinis: 2006 m. Telšių rajono K.Praniauskaitės viešosios bibliotekos metinė tekstinė darbo ataskaita 
 

Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vienam skaitytojui vidutiniškai 

išduotų knygų ir žurnalų skaičius yra didesnis nei Lietuvos vidurkis, miesto filialų – mažesnis 

(2.38 pav.). Tačiau reikia pažymėti, kad bendras Lietuvos rodiklis apima ir rajono bibliotekas, 

kuriose dažniausiai vienam skaitytojui išduodamų leidinių skaičius yra mažesnis. 

 

 

                                                 
21 Tarptautinė bibliotekinių asociacijų ir institucijų federacija 
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2.38 pav. Vienam skaitytojui tenka vidutiniškai išduotų knygų ir žurnalų skaičius Lietuvoje ir Telšių r. 

savivaldybėje  

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 
 

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius: 

� viešojoje bibliotekoje – 36; 

� miesto filialuose – 22.  

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų su interneto prieiga darbo vietų skaičius:  

� viešojoje bibliotekoje – 20 (su interneto prieiga ); 

� miesto filialuose – 3 (su interneto prieiga). 

2006 m. bibliotekoje buvo tęsiamas LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų informacinės 

sistemos) kompiuterinio katalogo formavimas. Šiuo metu jame yra 40071 bibliografinių įrašų, iš 

jų – analizinių 13172, inventorinių dokumentų – 26898. Į suvestinį katalogą išsiųsta 25168 

bibliotekiniai įrašai. 

2006 m. Telšių miesto bibliotekose dirbo 33 darbuotojai, iš jų 25 – profesionalūs 

bibliotekininkai (2.39 pav.). Kvalifikacijos kėlimui ir įvairioms darbuotojų komandiruotėms 

(konferencijos, seminarai, pasitarimai ir kt.) išleista 2,1 tūkst. litų. Kultūros darbuotojų 

tobulinimosi centre kvalifikaciją kėlė 8 darbuotojai. 
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2.39 pav. Telšių rajono bibliotekos darbuotojų skaičius 2006 m.  

Šaltinis: 2005 m. Telšių rajono K.Praniauskaitės viešosios bibliotekos metinė tekstinė darbo ataskaita 
 

Literatūros populiarinimui bibliotekoje nuolat pristatomos įvairių rašytojų, poetų knygos, 

atidaromos ir tautodailininkų darbų parodos, vaikams organizuojami kūrybiniai penktadieniai, 

įvairūs konkursai. Minint Telšių miesto savivaldos 215-ąjį jubiliejų Karolinos Praniauskaitės 

viešoji biblioteka įamžino Vydūno atminimą. Profesionalių dailininkų pagalba suprojektuota ir 

pagaminta memorialinė lenta su bareljefu, skirta filosofo, dramaturgo ir pedagogo Vydūno 

įamžinimui, kuri liudija apie jo gyvenimą bei darbą 1920 – 1923 metais Telšiuose. 2006 m. 

miesto ir rajono visuomenė labai gerai įvertino Viešosios bibliotekos organizuotą tradicinę 

kraštiečių šventę ,,Žemaičių žemėj užaugę dideli“. Ši šventė paliudijo, kad miestas labai garsus 

žmonėmis. Telšių miesto garbės piliečio vardas buvo suteiktas Onai Idzelevičienei – Pajedaitei, 

sportinių šokių klubo ,,Žuvėdra“ vyriausiajai trenerei, profesorei, įvairių pasaulio  čempionatų  

prizininkei ir nugalėtojai. Tradicinis Telšių apskrities Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas 

,,Septintoji kalva“  vyksta jau treti metai. Prie bibliotekos veikia visuomenės klubas “Gija”, 

literatų klubas „Šatrija”, klubas „Mūsų namai”. Nuo 2001 m. vasario mėn. prie bibliotekos veikia 

Europos informacijos centras. Viešosios bibliotekos 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 nuomonėmis, diskutuoti, išreikšti savo 

kūrybines ir intelektualines galias. Tokias bibliotekas pastangas teigiamai vertina ir Telšių rajono 

savivaldybės gyventojai – net 75% apklaustųjų bibliotekų vertina gerai arba labai gerai (2.40 

pav.). 
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2.40 pav. Telšių rajono savivaldybės gyventojų bibliotekų veiklos vertinimas 

Šaltinis: VGTU Teritorijų planavimo mokslo instituto vykdyta Telšių rajono gyventojų apklausa 
 

Per pastarąjį dešimtmetį rajono bibliotekų  pastatų patalpų  renovacijai skiriamos labai 

mažos lėšos. Dažniausia buvo apsiribojama einamuoju patalpų remontu. Naują postūmį 

bibliotekoms davė Viešosios prieigos taškų kaime įsteigimas. Su jais atremontuotos šių filialų 

patalpos, atsirado naujų baldų, o svarbiausia tai paskatino naujų paslaugų atsiradimą bibliotekų 

lankytojams. 

2007 m. prasideda Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos patalpų renovacija (iš 

Lietuvos Respublikos Bibliotekų modernizavimo programos lėšų). Pagal savivaldybės patvirtintą 

patalpų renovacijos planą, 2007 m. kapitaliai bus remontuojamos Lauko Sodos filialo patalpos 

bei keičiami langai Nevarėnų, Kaunatavo, Rainių filialuose. 

Neapšiltintos sienos, stogai, nesandarios durys, langai, pasenusios šildymo sistemos kelia 

daug rūpesčių filialams. Neapšiltintos filialų sienos ir langai, pasenusios šildymo sistemos labai 

didina šildymo išlaidas  

 

2.9.3. Muziejai, kitos kultūros įstaigos 

Žemaičių muziejus „Alka“. Žemaičių muziejus „Alka“ buvo įkurtas 1932 metais 

senovės mėgėjų draugijos „Alka“. Žemaičių muziejus „Alka“ – seniausiais bei turtingiausiais 

savo fondais kraštotyrinio pobūdžio muziejus Lietuvoje savivaldybių lygmenyje. Jo funkcija – 

rinkti, saugoti ir tyrinėti muziejines vertybes, tirti krašto praeitį, dalyvauti švietėjiškoje veikloje. 

Žemaičių muziejuje „Alka“ skyriuose, bibliotekoje bei moksliniame archyve taip pat ir 

muziejaus padaliniuose lankytojams yra teikiami moksliniai patarnavimai, rengiami edukaciniai 

renginiai, parodų pristatymai, konferencijos, koncertai. Muziejuje vyksta ir jau gilias tradicijas 

turintys renginiai kaip: Lietuvos medalio kūrėjų stovyklos; Žemaitijos dailininkų sąjungos narių 

darbų parodos; Žemaitijos dailininkų sąjungos narių vasaros plenerai.    
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Žemaitijos kaimo muziejus (Žemaičių muziejaus „Alka“ padalinys). Telšių parko 

teritorijoje Žemaitijos kaimo buities muziejus veikia nuo 1967 m. Tai vienas iš trijų pagrindinių 

kaimo buities muziejų  (Telšių, Rumšiškių ir Rokiškio) Lietuvoje. Svarbiausias buities muziejų 

uždavinys – pavaizduoti liaudies buitį natūralioje aplinkoje, išsaugoti autentiškus liaudies 

arhitektūros paminklus kaip mokslo šaltinį. Iš viso Žemaitijos kaimo muziejuje, kuris Masčio 

ežero pakrantėse užima 15 ha plotą, šiuo metu yra 16 autentiškų XIX a. Pabaigos – XX a. 

pradžios pastatų, kurie suskirstyti į tris sodybas ir visuomeninį sektorių. Muziejaus ekspozicija 

įrengta šiose sodybų sekcijose: 

� turtingo ūkininko sodyboje (gyvenamojo pastato interjeras su apyvokos daiktais);  

� svirne (atitinkama patalpų įranga);  

� „biednioko“ ūkininko sodyboje (gyvenamojo namo įranga ir apstatymas);  

� vidutinio valstiečio sodyboje (1999 m. įrengta teminė ekspozicija “Lino kelias”).  

Papildomai muziejaus lankytojai dar gali susipažinti su vėjiniu malūnu, kalve, jauja ir šių 

pastatų įranga. Pastatuose įrengtose ekspozicijose rodomi to meto buities apyvokos reikmenys, 

ūkio padargai, baldai.  

Telšių rajono muziejai nepasižymi dideliais turistų srautais – analogiška situacija yra ir su 

kitų rajonų muziejais. 2.41 paveiksle pateikiamas Žemaičių muziejaus „Alka“ lankytojų srautas. 

Kasmet muziejų aplanko apie 10 tūkst. lankytojų, o jų skaičius pastaruosius 5 metus mažai kinta. 

Nemažą jų dalį sudaro moksleivių ekskursijos.  
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2.41 pav. Žemaičių muziejaus „Alka“ lankytojų skaičius  

Šaltinis: Žemaičių muziejus „Alka“ 

 

Žemaitės dramos teatras. Telšių Žemaitės dramos teatras – vienas seniausių Lietuvoje, 

žinomas, kaip daugiausiai nominacijų  pelnęs mėgėjų teatras, garsus už Lietuvos ribų,  su 

pasisekimu gastroliavęs JAV, Kanadoje, Belgijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Monake, Maroke, 
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Danijoje, Norvegijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje. Teatras yra tarptautinės teatrų 

organizacijos AITA – IATA narys, turintis gana spalvingą beveik 100 metų istoriją. 

Šiuo metu teatre kuriama moderniojo šokio, poezijos teatro, nacionalinės – realistinės, 

komedijinės dramaturgijos kryptimis, organizuojami tradiciniai festivaliai: “Nuognee graži 

Žemaitėjė” – buities muziejuje, klojimo teatre, “Teatras – tautos sparnai” – geriausių Lietuvos 

teatrų festivalis, “Cha – cha” – komedijų festivalis, kuriami spektakliai, rengiami nominacijų 

vakarai rėmėjams, teatralizuojamos įvairios šventės, renginiai, dalyvaujama kūrybiniuose 

projektuose, tarptautiniuose ir respublikiniuose festivaliuose. 

Parodų salė. Telšių miesto centre 1993 m. buvo įsteigta Telšių rajono savivaldybės 

Parodų salė – tai ne pelno siekiantis edukacinis ir meno centras, išlaikomas iš savivaldybės 

biudžeto lėšų. Parodų salė bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio meno 

galerijomis, asociacijomis, kūrybinėmis sąjungomis, įvairiais fondais, dailininkais (savininkais). 

Organizuojamos parodos realiai atspindi Lietuvoje egzistuojančius dailės procesus, ugdo žiūrovo 

sampratą apie liaudies dailę, šiuolaikinius meno ir kultūros reiškinius. Parodų salės 

ekspozicinėse erdvėse rengiamos žymių ne tik Lietuvos, bet ir užsienio menininkų, dailės 

studentų ir dėstytojų parodos, ginami VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus studentų 

diplominiai darbai. Nuolat rengiami literatūriniai – muzikiniai vakarai, kameriniai koncertai, 

vaikų ir moksleivių popietės, susitikimai, paskaitų ciklai ir kiti renginiai. 

 

2.9.4. Sportas 

Žmogaus sveikatos stiprinimas – vienas iš svarbiausių kūno kultūros uždavinių. Kūno 

kultūros užsiėmimai žmogaus organizmą veikia įvairiapusiškai. Fizinis lavinimas susijęs su visu 

žmogaus gyvenimu, veikla, darbu, mityba, aplinka ir kitais veiksniais. 

Telšių mieste yra 21 sporto klubas. Iš jų:  

� 2 futbolo; 

� 2 sunkiosios atletikos;  

� 2 automobilių sporto;  

� po vieną – krepšinio, teniso, stalo teniso, dziudo, fitneso, lengvosios atletikos, 

sportinių šokių, plaukimo, sklandymo, šototan karatė, šachmatų, šaškių, 

orientavimosi sporto, šunų dresūros, sveikuolių.  

Telšiuose iš viso kultivuojama 19 sporto šakų. Telšių mieste populiariausios yra 

tradicinės sporto šakos – krepšinis ir futbolas. Nemažai gyventojų žaidžia lauko ir stalo tenisą, 

lanko lengvosios ir sunkiosios atletikos bei kultūrizmo užsiėmimus, o taip pat sportinių šokių ar 

šachmatų būrelius (2.15 lentelė). 
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2.15 lentelė. Sportuojantys asmenys Telšių miesto savivaldybėje pagal atskiras sporto šakas 

Sportuojantieji 

  Sporto 
mokymo 
įstaigose 

Sporto klubuose, 
sporto viešosiose 

įstaigose 
Iš viso: 

Treneriai 

Olimpinės sporto 
šakos 

        

Dziudo imtynės 24 12 36 1 

Futbolas 142 40 182 4 

Krepšinis 174 20 194 5 

Lengvoji atletika 55 12 67 3 

Plaukimas 47 30 77 2 

Stalo tenisas 50 32 82 2 

Sunkioji atletika 48 46 94 2 

Tenisas   95 95   

Iš viso olimpinių 
sporto šakų: 

540 287 827 19 

Aerobika   20 20   

Kultūrizmas ir fitnesas  60 60  

Orientavimosi sportas 12   12 1 

Savigynos imtynės 
(sambo) 

  7     

Sportiniai šokiai   50 50   

Šachmatai 44 26 70 2 

Šaškės   15 15   

Sveikatingumo grupės   20 20   

Jėgos dvikovė   20 20   

Sklandymas   24 24   

Automobilių sportas   4 4   

Iš viso: 596 533 1122 22 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldybės administracija 

 

Telšiuose veikia 2 asociacijos: futbolo ir žvejų. Telšiuose įsikūrusią sporto mokyklą 2006 

m. lankė 596 asmenys.  Mieste yra 10 sporto salių, 6 stadionai ir aikštynai. Baigta statyti 

Janapolės pagrindinės mokyklos sporto salė. Siekiant didinti sportuojančių gyventojų skaičių, 

reikėtų atnaujinti viešąją sporto infrastruktūrą, nes kai kurių sporto bazių būklė nėra 

patenkinama. Sukūrus geras sąlygas sportuoti, tikėtina, kad gerėtų visuomenės sveikata, mažėtų 

sergamumas. 

Mieste kasmet surengiama nemažai įvairių sporto šakų renginių tiek suaugusiems, tiek 

moksleiviams. Sportuojantys asmenys dažnai užima prizines vietas įvairiuose turnyruose ar 
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čempionatuose. Sėkmingai miestą atstovauja reprezentacinė futbolo komanda „Mastis“, 

dalyvaujanti Lietuvos futbolo federacijos II lygos Šiaurės zonos pirmenybėse ir krepšinio 

komanda „Džiugas“.  

 

2.9.5. Išvados 

1. Telšių gyventojų kultūrinius poreikius užtikrina Telšių kultūros centras, jame veiklą 

vykdo 10 meno kolektyvų, juose dalyvauja apie 300 miesto gyventojų. Norint gerinti 

kultūros centro veiklos kokybę bei renginių patrauklumą, būtina atnaujinti materialinę 

įrangą, bei į kolektyvų veiklą įtraukti daugiau miesto gyventojų, 

2. Gilias tradicijas turi vienas seniausių Lietuvoje Žemaitės dramos teatras, kuriantis 

įvairaus žanro spektaklius bei organizuojantis kitus renginius. 

3. Telšiuose veikiantys muziejai kasmet sulaukia tik apie 10 tūkst. lankytojų, jų skaičius 

mažai kinta. Didesnio lankytojų skaičiaus būtų galima tikėtis nuolat atnaujinant ar 

papildant ekspozicijas, rengiant daugiau visuomenei patrauklių parodų, renginių ir kt.  

4. Didelę reikšmę miesto kultūriniam gyvenimui turi bibliotekos: Telšiuose veikia 

Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka bei 3 jos filialai. Bibliotekos rengia 

nemažai švietėjiškų renginių, susitikimų su įvairiais žmonėmis, čia diegiamos 

informacinės technologijos, steigiami viešosios interneto prieigos taškai. Kaip ir 

kultūros centrų atvejų, bibliotekai stinga finansavimo pastatams rekonstruoti, 

lankytojų skaičių galėtų padidinti didesnis naujų leidinių atnaujinimo procentas. 

5. Telšiuose visiems norintiems yra sudarytos sąlygos sportuoti, kultivuojama 19 sporto 

šakų, rajone kasmet išauga įvairių čempionatų prizininkų. Kaip ir Lietuvoje, 

populiariausias yra krepšinis ir futbolas. Tačiau norint didinti sportuojančių miesto 

gyventojų skaičių, reikėtų modernizuoti ir atnaujinti sporto sales, aikštynus. 
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2.10. Sveikatos apsauga 

 

2.10.1. Savivaldybės sveikatos apsaugos sistema 

Lietuvos gyventojų sveikatos gerinimas ir tinkamos sveikatos priežiūros užtikrinimas 

yra svarbi šalies ekonominio augimo sąlyga. Visuomenės sveikatos būklė tiesiogiai lemia 

gyvenimo kokybę, darbo išteklių apimtį ir jų produktyvumą, o vidutinio amžiaus žmonių 

sergamumas ir mirtingumas reiškia žmogiškojo kapitalo praradimą.  

Siekiant teigiamų Lietuvos gyventojų pagrindinių sveikatos rodiklių pokyčių 

formuojamos sveikos gyvensenos ir elgsenos pasirinkimo nuostatos, saugoma gyventojų sveikata 

nuo kenksmingų aplinkos veiksnių poveikio, gerinama ankstyvoji ligų diagnostika ir gydymo 

kokybė bei sudaromos vienodos sąlygos visiems šalies piliečiams gauti reikiamas sveikatos 

priežiūros paslaugas. 

Telšių mieste pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas VšĮ Telšių pirminės 

sveikatos priežiūros centras (toliau PSPC), ir penkios privačios sveikatos priežiūros įstaigos: 

UAB „Telšių sveikata“, UAB „Telšių vaistinė“, A.Kojelės ir I.Miškinienės individualios įmonės 

bei UAB „Žemaitijos psichikos sveikatos centras“, teikiantis tik psichikos sveikatos priežiūros 

paslaugas.  

VšĮ Telšių pirminės sveikatos priežiūros centras turi poliklinikinį skyrių, kuriame 

yra bendrosios praktikos, vaikų, vidaus ligų gydytojų, bendrosios chirurgijos ir akušerių – 

ginekologų kabinetai, greitosios ir neatidėliotinos pagalbos skyrius bei vaikų raidos sutrikimų 

ankstyvosios reabilitacijos centras. Jis aptarnauja tris ambulatorijas ir 15 kaimo bendruomenės 

medicinos punktų. Įstaigoje dirba 150 darbuotojų: 23 gydytojai, tame tarpe vyriausias gydytojas, 

2 greitosios ir neatidėliotinos pagalbos gydytojai, 7 gydytojai odontologai, 2 vidaus ligų, 3 vaikų, 

5 bendrosios praktikos gydytojai (BPG, šeimos gydytojai), chirurgas, radiologas, 4 specialistai, 

turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 70 bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugytojų, 

6 specialistai su aukštuoju neuniversitetiniu išsilavinimu ir 39 kiti personalo darbuotojai. 

Poliklinikiniame skyriuje 10216 rajono gyventojų aptarnauja BPG ir gydytojų komandos. 

Normaliai BPG veiklai trūksta mažiausiai trijų šeimos gydytojų. Norint užtikrinti kokybišką, 

atitinkantį nustatytos BPG normos reikalavimus, paslaugos teikimą yra būtina gydytojų  

kabinetus aprūpinti nauja medicinine įranga. Dalinai šią problemą  tikimasi spręsti gavus 

paramos lėšų iš ES struktūrinių fondų. Komandoje dirbantys vaikų ligų gydytojai teikia 

ambulatorinę pagalbą, organizuoja vaiko sveikatos apsaugos profilaktikos priemones, 

vakcinaciją, stebi vaikų psichomotorinį vystymąsi, o esant reikalui, nukreipia gydytis į 

ankstyvosios reabilitacijos dienos stacionarą. Gydytojai akušeriai – ginekologai teikia sveikatos 

mokymo paslaugas, t.y. dirba su moksleiviais, besituokiančiais, nėščiosiomis ir jų vyrais, be to 
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teikia gydymo, profilaktinės apžiūros paslaugas poliklinikoje, ambulatorijose bei kaimo 

bendruomenės medicinos punktuose. Kabinetai yra aprūpinti būtiniausia įranga, tačiau dalis jos 

susidėvėjusi ar morališkai pasenusi, todėl yra būtina ją atnaujinti. Bendrosios chirurgijos 

kabinete dirba vienas gydytojas chirurgas, aptarnaujantis 3519 gyventojus. Kabinetui taip pat 

reikėtų atnaujinti medicininę aparatūrą. Skyriuje dirba 5 gydytojai odontologai. Norint užtikrinti 

kokybišką pacientų aptarnavimą, reikalingi dar mažiausiai 4 gydytojai odontologai. Poliklinikoje 

dirba 13 bendrosios praktikos slaugytojų.  

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos centras teikia antrinio lygio 

paslaugas, t.y. teikia kompleksinę medicininę, psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą vaikams 

su vystymosi , psichiniais ir neurologiniais sutrikimais. Teritorinės ligonių kasos nustatyta kvota 

(100/per metus ) vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos centrui yra aiškiai per maža, 

todėl neišvengiamai susidaro  pacientų eilės. 

Greitosios ir neatidėliotinos  pagalbos skyriuje dirba 2 gydytojai , 20 medicinos 

felčerių, 5 dispečerės ir 22 vairuotojai. Rajono gyventojus aptarnauja 1 gydytojų bei 3 felčerinės 

brigados. GMP skyriaus darbuotojai teikia skubią ir neatidėliotiną pagalbą grėsmingų 

gyvybei būklių, nelaimingų atsitikimų atvejais, esant ūmiems ir paūmėjusiems lėtiniams 

susirgimams 24 valandas per parą. Dispečeriai teikia kvalifikuotą pagalbą rajono gyventojams 

telefonu, organizuoja medicininių brigadų darbą. Visa tarnyba yra radiofikuota, kas pagreitina 

reikalingos pagalbos suteikimą gyventojams. Šiuo metu skyrius turi 8 specializuotus automobilius. 

Darbo sąlygų ir aptarnavimo kokybės pagerinimui  reikalinga atnaujinti materialinę techninę 

bazę. Taip pat būtina spręsti skyriaus patalpų remonto arba naujų patalpų suteikimo klausimą. 

2.42 pav. pateikiamas Telšių miesto medicinos įstaigų išsidėstymas. 
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2.42 pav. Sveikatos priežiūros įstaigų tinklas Telšių rajono savivaldybėje 

 

Palyginus su kitų valstybinių institucijų (mokyklų, bibliotekų, kultūros įstaigų) vertinimu, Telšių 

rajono savivaldybės gyventojai yra mažiau patenkinti medicinos įstaigų paslaugų kokybe arba jas 

vertina vidutiniškai (2.43 pav.). 

2% 15%
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labai gerai gerai vidutiniškai blogai labai blogai

 

2.43 pav. Medicinos įstaigų paslaugų vertinimas Telšių rajono savivaldybėje 

Šaltinis: VGTU Teritorijų planavimo mokslo instituto vykdyta Telšių rajono gyventojų apklausa 

 

Pastaraisiais metais Telšių rajone savivaldybėje gydytojų, slaugytojų ir vaistininkų 

skaičius, tenkantis 10 000 vietos gyventojų, po truputį mažėjo bei sutapo su šalies tendencijomis 

– duomenys apie tai pateikiami 2.16 lentelėje. 
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2.16 lentelė. Gydytojų, odontologų, slaugytojų ir vaistininkų skaičiaus, tenkančio 10 000 gyventojų, 

dinamika Lietuvoje ir Telšių rajono savivaldybėje 2000 – 2005 m. 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

10 000 gyventojų 

Gydytojų 

Lietuva 40,2 40,4 40 39,7 39,1 40,1 

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

10 000 gyventojų 

Odontologų 

Lietuva 7 7,2 6,7 6,9 6,6 7,2 

Telšių r. sav. 4,7 4,9 4,5 4,6 4,1 4,7 

10 000 gyventojų 

Slaugytojų 

Lietuva 80,3 79,9 77,7 76,1 74,8 74,5 

Telšių r. sav. 65,8 66,7 66,3 65,6 62,8 61,2 

10 000 gyventojų 

Vaistininkų 

Lietuva 6,3 6,5 6,5 6,9 6,6 7 

Telšių r. sav. 5,1 4,5 4,5 4,2 4,4 4,8 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

2006 m. rajono Telšių apskrities ligoninėje buvo 217 lovų, tame tarpe 19 – reabilitacijos. 

Lovų skaičius pastaraisiais metais pagal Ligonių kasų reikalavimus sumažintas iki optimalaus. 

Telšių apskrities ligoninės steigėjas yra apskrities administracija, tačiau ligoninės pacientus 

sudaro beveik vien Telšių rajono gyventojai (apie 97%). Ligoninėje yra terapinis, chirurginis, 

vaikų, nervų ligų, psichiatrinis, traumatologinis akušerinis – ginekologinis, intensyvios terapijos 

(reanimacijos) bei reabilitacinis skyriai su 220 lovų. Didelį susirūpinimą kelia personalas: ateity 

gali trūkti siauros srities gydytojų specialistų, nes dauguma iš darbuotojų yra arba greit bus 

pensinio amžiaus. 

Vidutinis gulėjimo ligoninėje laikas Telšių mieste (10,49 dienos) yra beveik identiškas 

šalies rodikliui (10,15 dienos).  

Statistiniai duomenys tik apie Telšių miesto gyventojų sveikatos rodiklius nėra renkami – 

Lietuvos Respublikos Statistikos departamentas bei Lietuvos sveikatos informacijos centras 

pateikia tik visos Telšių rajono savivaldybės rodiklius.  

Apsilankymų poliklinikose ir ambulatorijose skaičius rajone pastaraisiais metais auga – 

2005 m. sveikatos priežiūros įstaigose iš viso apsilankė 267 tūkst. asmenų (2.44 pav.). Tačiau 

Telšių rajono gyventojai vidutiniškai rečiau lankosi gydymo įstaigose nei šalies piliečiai, 

atitinkamai 4,8 ir 6,5 karto (2005 m.). 
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2.44 pav. Apsilankymų poliklinikose ir ambulatorijose skaičius Telšių rajono savivaldybėje, tūkst. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

2.17 lentelėje yra pateikiami susirgimų skaičiai Telšių rajono savivaldybėje ir Lietuvoje 

2003 – 2005 m. Iš pateiktų duomenų matyti, kad Telšių rajono sergamumo rodikliai yra mažesni 

nei Lietuvos. Be to, pastaraisiais metais jie mažėja, kai tuo tarpu šalyje stebima atvirkščia 

tendencija. 

 

2.17 lentelė. Susirgimai Telšių rajono savivaldybėje ir Lietuvoje 2003 – 2005 m. 

  2003 2004 2005 

Telšių r. sav. 1642 1666 1492 Užregistruota visų susirgimų 

1000 gyventojų Lietuvoje 1771 1829 1901 

Telšių r. sav. 994 995 927 Užregistruota naujų susirgimų 

1000 gyventojų Lietuvoje 981 1012 1043 

Telšių r. sav. 2469 2507 2171 Užregistruota visų susirgimų 

1000 vaikų Lietuvoje 2785 2946 3027 

Telšių r. sav. 2147 2156 1838 Užregistruota naujų susirgimų 

1000 vaikų Lietuvoje 2417 2550 2589 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

Psichinę gyventojų sveikatą įtakoja daugelis veiksnių – tai ir visuotiniai šiuo metu itin 

suintensyvėję socialiniai ir aplinkos kaitos procesai, žmonių lūkesčiai, o dažnai ir baimė bei 

neužtikrintumas dėl ateities, prastėjanti dalies žmonių socialinė būklė, ypač nuo miestų 

nutolusiuose rajonuose ir kaimuose, didžiulis gyvenimo tempas ir stresas miestuose. Psichinės 

problemos Lietuvoje kamuoja santykinai daug žmonių, tai išduoda ir daugybė savižudybės 
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atvejų. Statistikos departamento duomenimis depresijos vienokiomis ar kitokiomis formomis 

suserga kas penkta moteris ir kas dešimtas vyras. Nors ši dažnai nematoma ir laiku 

neužfiksuojama problema aktuali, jai spręsti paprastai trūksta lėšų, nekalbant jau apie 

kvalifikuotus specialistus, kurie labai reikalingi, siekiant sukurti efektyvų psichologinės pagalbos 

tinklą bei įsteigti psichologų kabinetus.  

Telšių rajono savivaldybės gyventojų sergamumas psichikos ligomis yra mažesnis nei 

šalies vidurkis. Tačiau gyventojų sergamumas priklausomybės ligomis yra didesnis, pastaraisiais 

metais daugėja sergančiųjų šizofrenija. 

Daugiausiai mirčių Telšių rajone įvyksta dėl kraujotakos sistemos ligų, vėliau seka 

piktybiniai navikai (2.18 lentelė). 2005 metais labai išaugo kvėpavimo sistemos ligų sukeltų 

mirčių skaičius. Telšių rajono savivaldybėje statistiškai tik nuo piktybinių navikų miršta daugiau 

žmonių nei šalyje. 
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2.18 lentelė. Telšių rajono savivaldybės gyventojų mirtingumas (10000 gyv.) pagal priežastis  

Metai 
Kraujotakos 
sistemos ligos 

Piktybiniai 
navikai 

Mirtingumo 
išorinės priežastys 

Kvėpavimo 
sistemos ligos 

2000 765,4 229,9 174,9 313,6 

2001 672,9 185,6 197,7 27,7 

2002 710,5 228,1 179,4 40,1 

2003 735 235,1 214 61,4 

2004 701,2 201,9 177,1 37,2 

2005 734,6 225,2 196,6 51,8 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

2.10.2. Išvados 

1. Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas Telšių mieste teikia VšĮ Telšių pirminės 

sveikatos priežiūros centras bei  5 privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Siekiant 

gerinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, būtina atnaujinti turimą 

medicininę įrangą, sutvarkyti kabinetus.  

2. Telšių apskrities ligoninėje yra 217 lovų, tame tarpe 19 – reabilitacijos. Pagal lovų 

skaičių, tenkantį 10 tūkst. gyventojų, Telšių rajonas nežymiai atsilieka nuo Lietuvos 

vidurkio, tačiau esamas lovų skaičius tenkina rajono poreikius. 

3. Telšių sveikatos priežiūros įstaigoms trūksta odontologų, bendrosios priežiūros bei kitų 

sričių gydytojų. Daliai medikų artimiausiu metu išėjus į pensiją, problema taps dar 

aktualesnė.  
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2.11. Socialinė rūpyba 

 

2.11.1. Įvadas 

 

Prioritetinės socialinės apsaugos sritys ir toliau išlieka skurdo mažinimas, vaiko teisių 

apsaugos ir šeimos institucijos stiprinimas. Skurdui pasmerkti paprastai tie žmonės, kurie neturi 

ar negali susirasti darbo. Pagrindinė kliūtis darbui susirasti – išsilavinimo trūkumas. Tad 

natūralu, jog socialinė politika gana glaudžiai susijusi su švietimu. Tiek Lietuvoje, tiek 

daugumoje kitų valstybių švietimo griebiamasi kaip pagrindinės priemonės daugumai socialinių 

problemų spręsti.  

Vienas pagrindinių socialinės paramos tikslų – tai padėti tenkinti būtiniausius 

poreikius tiems žmonėms, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos, o gebėjimas 

pasirūpinti savimi dėl objektyvių, nuo jų nepriklausančių priežasčių yra ribotas. Todėl ir 

šeimoms bei vaikams yra mokamos socialinės išmokos ir teikiamos socialinės garantijos 

bei lengvatos. 

 

2.11.2 Socialinės paramos gavėjai 

Socialinių pašalpų gavėjų skaičius Telšių mieste pastaraisiais metais gana smarkiai 

sumažėjo (2.45 pav.). 2006 m. (bent kartą per metus) socialines pašalpas Telšių mieste gavo 

3738 asmenys, arba 3,6 karto mažiau nei 2003 m. Toks jų skaičiaus sumažėjimas siejamas su 

keliomis priežastimis, o visų pirma – su gerėjančia ekonomine padėtimi tiek Telšiuose, tiek 

Lietuvoje. Rekordiškai sumažėjus nedarbo lygiui, kuriantis naujoms darbo vietoms, įmonėms 

tampa vis sunkiau susirasti darbuotojų. Nemažai neturėjusių darbo vyrų, gaudavusių socialines 

pašalpas, įsidarbino statybose, moterys dirba prekybos tinklų parduotuvėse. Įtaką socialinių 

pašalpų gavėjų skaičiui padarė ir įstojimas į Europos Sąjungą – atsivėrus kai kurių šalių sienoms, 

vis daugiau asmenų išvyksta dirbti į užsienį.  
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2.45 pav. Socialinių pašalpų gavėjų skaičius Telšių mieste 2001 – 2006 m. 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldybės socialinės rūpybos ir paramos skyrius 

 

Mažėjant socialinių pašalpų gavėjų skaičiui, analogiškai mažėjo jiems skiriamų išmokų 

dalis: 2006 m. socialinėms išmokoms buvo skirta 363 tūkst. Lt., arba 2,5 karto mažiau nei 2003 

m., kai socialinių pašalpų gavėjų skaičius Telšiuose buvo didžiausias (2.46 pav.). Toks išmokų 

sumažėjimas iš esmės ir yra siejamas su mažėjančiu socialinių pašalpų gavėjų skaičiumi. 
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2.46 pav. Išlaidos socialinių pašalpų gavėjams Telšių mieste 2002 – 2006 m., tūkst. lt. 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldybės socialinės rūpybos ir paramos skyrius 

 

2006 m. socialines paslaugas namuose gavo arba buvo slaugomi 134 asmenys, jų skaičius 

pastaraisiais metais truputį didėja (2.47 pav.). 
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2.47pav. Namuose globojamų ir slaugomų asmenų skaičius Telšiuose 2000 – 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

 

2.11.3 Socialių paslaugų teikėjai 

Telšių rajono savivaldybėje socialines paslaugas teikia 4 biudžetinės įstaigos: 

1) Telšių socialinių paslaugų centras; 

2) Telšių rajono vaikų su negalia centras; 

3) Telšių rajono senelių globos namai; 

4) Krizių centras.  

Telšių socialinių paslaugų centro pagrindiniai uždaviniai: 

� teikti pagalbos namuose paslaugas mieste ir seniūnijose; 

� teikti socialines paslaugas rizikos šeimose; 

� teikti specialaus transporto paslaugas; 

� teikti paslaugas Nakvynės namuose; 

� aprūpinti neįgaliuosius kompensacine technika; 

� rūpintis pabėgėlių socialine integracija; 

� organizuoti gyvenamojo būsto bei aplinkos pritaikymą asmenims, turintiems fizinę 

arba kompleksinę negalią; 

� organizuoti telkimo visuomenei naudingus darbus. 

Telšių socialinių paslaugų centre veikia: 

� Pagalbos namuose tarnyba; 

� Nakvynės namai. 

Telšių socialinių paslaugų centre dirba 18 etatinių darbuotojų: centro direktorius, 1 vyr. 

buhalteris, socialinio darbo organizatorius, socialinis darbuotojas darbui su neįgaliaisiais, 
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socialinis darbuotojas darbui su kurčiaisiais, nakvynės namų socialinis darbuotojas, 3 nakvynės 

namų budėtojai, 8 lankomos priežiūros socialiniai darbuotojai, sekretorius, vairuotojas. 

  Pagal viešųjų darbų programą dirbo 68 (po 3 – 4 mėn.) asmenys: 

� Telšių mieste — 2 lankomos priežiūros darbuotojai;  

� seniūnijose — 21 lankomos priežiūros darbuotojas; 

� Telšių nakvynės namuose budėtoju — 1 darbuotojas. 

Per 2005 m. Telšių socialinių paslaugų centre buvo suteikta informavimo ir konsultavimo 

paslaugų 1500 klientų. Telšių mieste Pagalbos namuose socialinės paslaugos teikiamos 99 

seniems, vienišiems, neįgaliems asmenims ir vienai rizikos grupės šeimai, seniūnijose ši 

paslauga teikiama 146 seniems, vienišiems, neįgaliems  asmenims, iš jų 32 rizikos šeimoms. 

2.19 lentelėje pateikiamas pagalbos namuose suteiktų paslaugų skaičius Telšių mieste.  

 
2.19 lentelė. Pagalbos namuose tarnybos suteiktų paslaugų 2004 m. – 2005 m. 

Pagalba namuose 

Mieste 
Eil.  
Nr. 

Rodiklio pavadinimas 

2004 m. 2005 m. 

1. 
Asmenų, gavusių socialines paslaugas 
namuose, skaičius (1-5 eilutės suma) 

132 99 

2. 
Pagyvenę ir seni žmonės (pensinio 
amžiaus) 

80 44 

3. Neįgalūs pensinio amžiaus asmenys 48 51 

4. Neįgalūs darbingo amžiaus asmenys 3 3 

5. 
Rizikos grupių asmenys ir jų šeimos 
nariai 

1 1 

Šaltinis: Telšių rajono biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, 2005 metų veiklos ataskaita 

 

Telšių socialinių paslaugų centre dalyvauja įvairiuose projektuose, kuriais siekiama 

gerinti turimą infrastruktūrą bei tiekiamų paslaugų kokybė (,,Telšių nakvynės namų teikiamų 

paslaugų infrastruktūra“, „Gyvenamosios aplinkos būsto pritaikymo programa“, ,,Prieglobstį 

gavusių užsieniečių socialinė integracija“, ,,Neįgaliųjų karjeros centro kūrimas Šiaulių regione“). 

Siekiant teikti kokybiškesnes ir efektyvesnes Pagalbos namuose tarnybos paslaugas yra 

tikslinga įsteigti Telšių socialinių paslaugų centrui papildomus darbuotojų etatus, kurie 

teiktų slaugos paslaugas namuose, bei siekti, kad Telšių socialinių paslaugų centre 

socialines paslaugas namuose teiktų nuolatiniai darbuotojai. Plėtojant socialinių paslaugų 

sistemą svarbu taupiai naudoti lėšas, užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę. Ekonominiu aspektu 

stacionarios specialiųjų socialinių paslaugų įstaigos yra valstybės išlaikomos ir labai brangios. Jų 

išlaikymo kaštai  2-3 kartus didesni už nestacionarių  socialinių paslaugų  įstaigas, todėl reikėtų 
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plėsti lankomos priežiūros darbuotojų skaičių, kad socialinės paslaugos  būtų teikiamos 

namuose, neiškeliant senų ar neįgalių asmenų į stacionarias įstaigas. 

Nuo 2005 metų lapkričio mėnesio Nakvynės namuose pradėta teikti nauja – vienos 

nakties apnakvindinimo socialinė paslauga. Telšių nakvynės namuose Socialinės paramos ir 

rūpybos skyriaus siuntimu apgyvendinami asmenys, kurie netenka nuolatinės gyvenamosios 

vietos, praranda socialinius ryšius, grįžta iš įkalinimo vietų ir t. t. 

Per 2005 m. Telšių nakvynės namuose apgyvenimo paslaugos suteiktos 68 asmenims. Jie 

į nakvynės namus buvo atvežti iš Telšių policijos komisariato arba ligoninės priimamojo. 

Tai asmenys iš mūsų ir kitų rajonų, kurie dėl tam tikrų aplinkybių negalėdavo grįžti namo. 

Nakvynės namuose per vienerius metus buvo apgyvendintos 5 moterys. Šiuo metu nakvynės 

namuose gyvena asmenys, kurie yra praradę visus socialinius ryšius su šeima, giminėmis, 

neturi darbo bei nuolatinės gyvenamosios vietos. 

Nakvynės namuose organizuojamos paskaitos, kviečiami gydytojai — psichiatrai, 

psichologai, AA klubo vadovai bei nariai, kurie padėjo spręsti alkoholizmo ir kitas Nakvynės 

namų gyventojams iškilusias problemas. Bendradarbiaujama su policijos pareigūnais, kurie 

padėjo spręsti įvairius konfliktus, užkirsti kelią nusikaltimams Nakvynės namuose. 

Pagrindinis nakvynės namų socialinio darbuotojo tikslas — skatinti Nakvynės namų 

gyventojus įsidarbinti ir susirasti nuolatinę gyvenamąją vietą. Buvo palaikomi glaudūs ryšiai 

su darbo birža, kurios pagalba 9 asmenis pavyko nors laikinai įdarbinti pas ūkininkus 

pavasario ir rudens darbams. 

Telšių senelių globos namuose gyvena Telšių rajono pensinio amžiaus žmonės, invalidai 

be psichikos sutrikimų, kuriems reikalinga globa ir slauga, kadangi dėl negalios ar senatvės jie 

negali gyventi savarankiškai. Telšių senelių globos namuose teikiamos paslaugos: 

� apgyvendinimo; 

� maitinimo; 

� buities ir asmens higienos; 

� socialinio darbo, bendravimo ir konsultavimo; 

� slaugos; 

� medikų konsultacijų bei kitų sveikatos priežiūros; 

� kitos paslaugos pagal poreikį. 

Telšių senelių globos namuose gyvena 60 asmenų, jų amžius — nuo 36 iki 98 metų. 

Telšių vaikų su negalia centras vykdo neįgaliųjų integraciją į visuomenę, ugdo ir 

palaiko jų socialinius įgūdžius, lavina jų kasdieninio apsitarnavimo, darbinio užimtumo, 

sociokultūrinius ir kitus įgūdžius. Centrą lanko 115 ugdytinių nuo 2 m. iki 30 m. Centras vykdo 

ugdymo, gydymo, socialinio darbo funkcijas. Iš ryto įstaigoje organizuojamas specialusis 
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ugdymas, po pietų – socialinis darbas. Veikia 2 naktinės grupės - mergaičių ir berniukų (nakčiai 

pasilieka iki 30 ugdytinių iš rajono). Pagrindinės veiklos problemos taip pat susijusios su 

darbuotojų trūkumu. 

Krizių centras. Telšių krizių centre, pradėjusiame veikti prieš  devynerius metus, jau yra 

susiformavusios tradicijos.  

Pagrindiniai Centro veiklos tikslai – organizuoti bei vykdyti psichinės sveikatos priežiūrą 

bei teikti skubią, socialinę, psichologinę, psichoterapinę, teisinę pagalbą vaikams, jaunimui, 

suaugusiesiems ir jų šeimoms ekstra pavojingų krizinių išgyvenimų metu, esant kitoms 

psichologinėms krizėms bei išgyvenant psichologines problemas.  

Centras, siekdamas savo tikslų, dirba visą parą ir visomis savaitės dienomis. Įstaiga: 

� organizuoja ir atlieka krizių diagnostiką;  

� organizuoja ir teikia skubią juridinę socialinę, psichologinę ir psichoterapinę pagalbą;  

� suteikia laikiną gyvenamą prieglobstį vaikams ir suaugusiesiems nuo 1 iki 7 parų;  

� organizuoja maitinimą prieglobstyje vaikams ir suaugusiesiems;  

� vykdo trumpalaikę ambulatorinę krizių psichoterapiją (iki 6 susitikimų);  

� teikia telefoninio psichologinio konsultavimo paslaugas;  

� organizuoja būtiną pirmąją medicininę pagalbą krizių metu;  

� organizuoja ir vykdo psichosocialinę pagalbą krizių metu, organizuoja ir teikia 

psichologines, psichoterapines  paslaugas gyventojams;  

� organizuoja ir vykdo psichikos sveikatos priežiūros paslaugas;  

� bendradarbiauja su visomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis struktūromis, kurios gali 

padėti klientams įveikti krizes. 

Psichologinių paslaugų skaičius per devynerius metus išaugo daugiau kaip 40 kartų. Per  

mėnesį krizių centras sulaukia  daugiau kaip 1500 skambučių. Vilties linijos telefonu, kasdien 

tiesiogiai į centrą kreipiasi bent vienas vaikas ar suaugęs žmogus, turintis psichologinių 

problemų arba išgyvenantis krizę. Šiuo metu centras gali apgyvendinti tik du žmones, esančius 

krizėje. Dviejų aukštų 132 kv. metrų patalpose trūksta baldų virtuvėje, lovų, spintų, stalų, 

kompiuterių, spausdintuvo, Vilties linijos konsultantams reikėtų kokybiškų telefonų – ausinių, 

kompiuterio su statistine programa. Bendram kokybiškam įstaigos darbui, norint dirbti visą parą, 

reikėtų mažiausiai dviejų psichologų, 6 socialinių darbuotojų, psichoterapeuto. Šiuo metu  krizių 

centras neturi net administracijos darbuotojų etatų. 

Krizių centro vykdomi projektai: 

1. „Smurtui – NE“. Telšių krizių centras jau antrus metus vykdo projektą „Smurtui – 

NE!“. Šio projekto metu, vaikams bei suaugusiems, kurie yra nukentėję nuo 

smurtautojų, teikiama psichologinė, teisinė, psichoterapinė bei socialinė pagalba. 
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Psichologinės, teisinės, psichoterapinės bei psichiatro konsultacijos taip pat yra 

teikiamos ir besikreipiantiems smurtautojams. Visos Telšių krizių centre teikiamos  

paslaugos yra nemokamos. 

2. „Socialinė parama prekyba žmonėmis aukoms“. Telšiuose nėra tikslios  informacijos 

apie prekybos žmonėmis aukas ir jų gyvenimą po patirtos seksualinės prievartos arba 

savanoriško parsidavimo. Apie šią problemą mažai rašoma, mažai kalbama rajoninėje 

spaudoje  profesionaliu lygmeniu. Nekalbama apie problemos psichologinę skriaudą 

pačios aukos psichikai bei kompleksinės pagalbos reikšmę išsivaduojant iš prekybos 

žmonėmis aukos sindromo pasekmių. Projekto tikslas: išaiškinti, apsaugoti ir grąžinti 

į gyvenimą prekybos žmonėmis aukas Telšiuose. 

3. „Savižudybių prevencija Lietuvoje“. Projektas vykdomas 3 kryptimis: 1) teisingų 

žinių ir nuostatų formavimas visuomenėje; 2) pagalba padidėjusios savižudybės 

rizikos grupėms ir asmenims; 3) moksliniai tyrimai, matavimai ir programos 

vertinimas.  

4. “Vilties linija” – nemokama anoniminė psichologinė pagalba suaugusiems. 2004 m. 

“Vilties linija” sujungė dvi atskirai dirbusias telefoninės pagalbos linijas: nuo 1998 

m. sausio 30 dienos Telšių krizių centre veikusią “Vilties liniją” ir Klaipėdos 

„Paguodos telefono“ programą, nuo 1998 metų veikusią VšĮ Klaipėdos psichikos 

sveikatos centre. “Vilties linijos” tarnybose dirba specialistai: psichologai, socialiniai 

darbuotojai ir savanoriai konsultantai, kurie yra specialiai ruošiami šiam darbui. 

Linijos telefono numeris – 8 800 60700. “Vilties linija” nuo 2006 m. balandžio mėn. 

veikia visą parą. Kreiptis psichologinės pagalbos į tarnybos specialistus galima 

fiksuotojo ir mobiliojo ryšio telefonais. “Vilties linijos” pagalba laiškais: savo 

laiškuose klientai gali pasakoti apie sunkumus, gali užduoti rūpimus klausimus. 

Psichikos sveikatos specialistai suteikia psichologinę paramą, informaciją, paaiškina, 

kur galima gauti tolesnę pagalbą. “Vilties linijos”  konsultantai į laiškus atsako per 5 

darbo dienas. Laiškai ir atsakymai skelbiami viešai, jie prieinami kiekvienam 

svetainės www.psichika.lt lankytojui. 

2005 metais Telšių rajone veikė 16 registruotų nevyriausybinių organizacijų, galinčių 

teikti socialines paslaugas rajono gyventojams. Šios organizacijos yra savivaldybės socialiniai 

partneriai įvairiose srityse: vaikų, pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų globos, gyventojų 

užimtumo, nusikalstamumo prevencijos, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo, gyventojų 

marginalinių grupių integravimo į visuomenę. Didelį indėlį, globojant pagyvenusius asmenis ir 

integruojant į visuomenę neįgaliuosius, 2005 metais įnešė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 

draugijos Telšių rajono komitetas (buvo atidarytas Socialinės paramos ir užimtumo centras 
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pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims Dariaus ir Girėno g. 24-48, Telšiuose), Telšių Caritas 

(visus metus veikė labdaros valgykla mažas pajamas gaunantiems asmenims), Lietuvos 

sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Telšių skyrius  (patalpose, esančiose Biliūno g. 3, 

Telšiuose, visus metus buvo vykdomas aktyvus psichinę negalią turinčių žmonių užimtumas ir 

integravimas į visuomenę). 

Viena iš opesnių problemų socialinių paslaugų teikime Telšių rajono savivaldybėje yra 

darbuotojų trūkumas. Neužtenka ir transporto bei lėšų degalams nuvykti pas kaime gyvenančius 

žmones. Maždaug po dviejų metų Telšiuose pradės veikti dienos centras, kurio statyba 

finansuojama iš Europos Sąjungos lėšų. 

 

2.11.4. Išvados 

1. Socialinių pašalpų gavėjų skaičius bei jiems išmokamos lėšos Telšių mieste 

pastaraisiais metais gana smarkiai sumažėjo. Tam didžiausią įtaką padarė gerėjanti 

ekonominė padėtis bei kuriamos naujos darbo vietos.  

2. Socialinių paslaugų spektras Telšiuose yra gana gerai išplėtotas, paslaugas teikia 4 

biudžetinės  įstaigos, o taip pat nevyriausybinės organizacijos. 
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2.12. Švietimas 

 

2.12.1 Ugdymo įstaigos ir mokinių skaičius 

Telšių rajono  savivaldybėje  2007 m. veikė šios ugdymo įstaigos: 

� 2 gimnazijos;  

� 6 vidurinės mokyklos;  

� 5 lopšeliai – darželiai, 1 mokykla – darželis;  

� sporto mokykla, jaunimo mokykla, vaikų muzikos mokykla, vaikų dailės mokykla;  

� vaikų su negalia centras. 

2.48 paveiksle pateikiamas švietimo įstaigų išsidėstymas Telšiuose. 

 

 

2.48 pav. Telšių miesto bendrojo lavinimo įstaigų tinklas  

 

Mokinių skaičius Telšių mieste nuo 2001 m. pastoviai mažėja (2.49 pav.). 2006 m. 

Telšiuose mokėsi 5966 mokiniai, arba 11,7% mažiau nei 2001 m. Vien per paskutinius 2 metus 

mokinių sumažėjo beveik 400. 
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2.49 pav. Mokinių skaičius Telšių miesto mokyklose 2000– 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Mažėjantis gimstamumas savivaldybės bendrojo lavinimo sistemai kelia nemažą grėsmę. 

Galima teigti, kad mokinių skaičiaus mažėjimas koreliuoja su gimstamumo mažėjimu rajone. 

Nuo 1994 m. gimusių skaičius Telšių rajono savivaldybėje pradėjo gana smarkiai mažėti: 1994 

m. rajone gimė 836, o 2005 – tik 560 kūdikiai, arba 33% mažiau. Po 5 – 6 metų, t.y. tada, kai 

gimę 1994 – 1995 m. pradėjo lankyti mokyklas, pastebimas ir mokinių skaičiaus mažėjimas.  

Jei Telšių miesto mokyklos susiduria su mokinių skaičiaus mažėjimu, tai lopšeliai – 

darželiai dėl vietų stygiaus nesugeba priimti visų norinčių juos lankyti. 2007 m. nepatenkintų 

tėvų prašymų skaičius siekė 160.  

Telšių mieste gimusių vaikų skaičiaus dinamika pateikiame 2.50 pav. Kaip matyti, nuo 

2000 m. gimusių skaičius padidėjom ir pastaraisiais metais išlieka gana stabilus. Todėl galima 

daryti išvadą, kad gimstamumui Telšių mieste nebemažėjant, maždaug nuo 2008 – 2009 m., t.y. 

tada, kai 2002 – 2003 m. gimę vaikas pradės lankyti mokyklas, mokinių skaičius miesto 

mokyklose turėtų stabilizuotis. 
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2.50 pav. Gimusių vaikų skaičius Telšiuose 2000 – 2006 m. 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius 

 
2.20 lentelėje pateikiamas Telšių miesto švietimo įstaigų mokinių skaičius. Vidutiniškai 

vienoje vidurinėje mokykloje mokėsi  769 moksleiviai. Vidutiniškai vienoje Lietuvos mokykloje 

mokosi apie 660 moksleivių. 

 

2.20 lentelė. Mokinių skaičius Telšių miesto švietimo įstaigose 

Įstaigos iš viso 
vidutiniškai vienoje 

mokykloje 

gimnazijose 874 437 

vidurinėse mokyklose 4614 769 

mokyklose – darželiuose 189 189 

vaikų lopšeliuose – 
darželiuose 

768 154 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus duomenys 

2.21 lentelėje pateikiami visų Telšių rajono švietimo įstaigų duomenys.  

 

2.21 lentelė. Telšių miesto švietimo įstaigų moksleivių skaičius  

Mokyklos pavadinimas 
Mokinių skaičius 2006/2007 

mokslo metais 

Gimnazijos:   

Vinco Borisevičiaus katalikiškoji gimnazija 501 

Žemaitės gimnazija 373 

Vidurinės mokyklos:   

"Ateities" vid. m-la 811 

"Atžalyno" vid. m-la 959 

"Džiugo" vid. m-la 982 



TELŠIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 
I  etapas. Esamos būklės analizė 

VGTU Teritorijų planavimo institutas 
 

82 

„Germanto“ vid. m-kla 730 

„Kranto“ vid. m-kla 787 

Suaugusiųjų vid. m-kla 345 

Mokyklos – darželiai:   

Telšių mokykla – darželis „Žemaitukas“ 189 

Vaikų lopšeliai – darželiai  
Ikimokyklinis 

amžius 

Priešmokyklinis 

amžius 

L/d „Berželis“ 84 45 

L/d „Eglutė“ 193 47 

L/d „Nykštukas“ 100 25 

L/d „Mastis“ 79 30 

L/d „Saulutė“ 122 43 

Muzikos ir  sporto mokyklos   

Telšių vaikų dailės mokykla 150 

Telšių muzikos mokykla 390 

Telšių jaunimo mokykla 91 

Telšių sporto mokykla 596 

Vaikų su negalia centras 49 

Vyskupijos licėjus 5 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldybės švietimo skyriaus duomenys 

 

Apklausos duomenimis, net 94% respondentų mokyklų darbą rajone vertino gerai ir labai 

gerai. Neigiamai apie mokyklas atsiliepė tik 6% (2.51 pav.). 

 

48%

46%

4% 2%

labai gerai gerai blogai labai blogai

 

2.51 pav. Mokyklų veiklos vertinimas Telšių rajono savivaldybėje 

Šaltinis: VGTU Teritorijų planavimo mokslo instituto vykdyta Telšių rajono gyventojų apklausa 
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Svarbų vaidmenį vaikų bendrojo lavinimo procese užima neformalus ugdymas. 

Neformalusis vaikų švietimas – kryptinga veikla, padedanti vaikui įgyti kompetencijos, tapti 

sąmoninga asmenybe, sugebančia atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai 

veikti visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios aplinkos. Neformalusis ugdymas Europoje yra 

pripažinta švietimo sritis, skatinanti aktyvų pilietiškumą ir asmenybės tobulėjimą, padedanti 

spręsti jaunų žmonių integravimosi į darbo rinką problemas, verslumą, skatinti mokymosi 

motyvaciją, įveikti mokyklos baimę, ieškoti alternatyvaus, kūrybinio ugdymosi galimybių. 

Dabartinė šalies visuomenė susiduria su daugeliu iššūkių, kurie vienaip ar kitaip yra susiję su 

jaunų žmonių ugdymu, gerove ir valstybės ateitimi. Todėl šiuolaikinėje informacijos pertekliaus 

ir greitų pasikeitimų visuomenėje papildomas ugdymas užima ypatingą reikšmę. Vaikų 

užimtumo ne pamokų metu didinimas užkerta kelią įvairių neigiamų socialinių reiškinių (pvz. 

nusikalstamumo, narkomanijos, alkoholizmo) plitimui. Nacionalinės Lisabonos strategijos 

įgyvendinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 22 

d. nutarimu Nr. 1270, (Žin., 2005, 139 – 5019) numatyta ,,plėtoti vaikų ir jaunimo neformalųjį 

ugdymą, skatinant švietimo institucijų bei jaunimo nevyriausybinių organizacijų partnerystę ir 

bendradarbiavimą”. 

Telšiuose yra jaunimo, sporto, meno, dailės ir muzikos mokyklos. Papildomo ugdymo 

mokyklas iš viso lanko 1136 mokiniai, arba apie 20% miesto moksleivių. Šalyje neformalaus 

ugdymo užsiėmimus lanko apie 23% mokinių. Neformaliojo ugdymo metu vaikai įgyja įvairių 

kompetencijų: asmeninių, edukacinių, socialinių ar profesinių, kurios ateityje padeda formuotis 

jų asmenybei, tapti aktyviais visuomenės nariais ir sėkmingai joje veikti, tenkinti pažinimo, 

lavinimosi ir saviraiškos poreikius.  

 

2006 m. Telšių miesto mokyklose nemokamus pietus gavo 1395 moksleiviai, arba 

maždaug 23% visų mokinių (2.52 pav.). Palyginus su 2000 m., jų skaičius sumažėjo. 
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2.52 pav. Nemokamai maitinamų moksleivių skaičius Telšių miesto mokyklose 2000 – 2006 m.  

Šaltinis: Telšių rajono švietimo skyriaus duomenys 

 

2.12.2. Mokyklų aprūpinimas 

Mokyklų apsirūpinimas mokymo priemonėmis yra numatytas mokyklų strateginiuose 

planuose ir tam skiriamos mokinio krepšelio lėšos. Tačiau galima konstatuoti, kad mokyklų 

apsirūpinimas mokymo priemonėmis bei kita reikalinga įranga nėra pakankamas. Šiuo metu 

labiausiai trūksta geografijos, biologijos, fizikos, chemijos bei kūno kultūros pamokoms skirtų 

mokymo priemonių. Tokią padėtį dar apsunkina sunki mokinių bei jų šeimų materialinė padėtis, 

nemažai jų neišgali nusipirkti pratybų sąsiuvinių ir pan. Daugumoje mokyklų yra seni, 

susidėvėję suolai, kurie, netenkindami higienos normų reikalavimų, dažnai kenkia mokinių 

sveikatai, didina riziką susirgti įvairiomis netaisyklingos laikysenos, stuburo iškrypimo ar 

deformacijos ligomis. Renovacija būtina ir mokyklų sanitariniams mazgams (pvz. Germanto 

vidurinėje mokykloje). 

Mokyklų fizinė būklė taip pat nėra itin gera: pastatams reikalingas remontas, būtina keisti 

inžinerines sistemas, o taip pat ne visada tenkinami energijos taupymo ar higieninių sąlygų 

reikalavimai. Mokykloms renovuoti šiuo metu yra naudojamos savivaldybės bei valstybės 

biudžeto lėšos.  

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme numatyta,  kad:  

„mokymosi aplinka mokykloje bei mokinių mokymosi krūvis turi atitikti higienos normas 

ir teisės norminių aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus ir laiduoti švietimo 

programų vykdymą“.  

2.22 lentelėje pateikta informacija apie Telšių miesto mokyklas, kuriose 2005 – 2006 m. 

buvo atlikti remonto bei atnaujinimo darbai. 
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2.22 lentelė. 2005 – 2006 m. remontuotų Telšių miesto mokyklų sąrašas  

Lėšos (tūkst. Lt) 

Metai  
Švietimo įstaigos 

pavadinimas 

Rekons-
trukcijos 

darbų 
vertė  

(tūkst. 
Lt) 

iš  
valstybės 
biudžeto 

iš savival-
dybės 

biudžeto 

Atlikti pagrindiniai 
darbai 

„Atžalyno“ vidurinė 
mokykla 

771 771  
Kapitalinio remonto 
darbai 

Telšių suaugusiųjų 
vidurinė mokykla 

21900  21900 Stogo remontas 

V. Borisevičiaus 
katalikiškoji gimnazija 

20000  20000 
Grindų remonto 
darbai 

 
 

2005 

„Ateities“ vidurinė 
mokykla 

15912  15912 
Langų keitimo 
darbai 

„Germanto“ vidurinė 
mokykla 

27501  27501 
Koridorių grindų 
remonto darbai 

 
2006 

„Saulėtekio“ pradinė 
mokykla, Jaunimo 
mokykla, Nevarėnų 
vidurinė mokykla 

298812  298812 
Langų keitimo 
darbai 

Šaltinis: Telšių rajono švietimo skyriaus duomenys 

 

Siekiant švietimo įstatyme numatytų nuostatų įgyvendinimo, yra būtina pritraukti 

papildomų investicijų tiek iš ES teikiamos paramos, tiek iš įvairių valstybės teikiamų programų 

(pvz. Bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo 

priemonėmis 2006–2008 metų programa22). 

Miesto mokyklose yra 426 kompiuteriai. 100 Telšių miesto mokinių tenka 7,14 

kompiuterio, vidutiniškai Lietuvoje – 11,5 kompiuterio. Palyginus su kai kuriomis Europos 

šalimis (Suomijoje 100-ui mokinių tenka 38, Švedijoje – 15 kompiuterių), tiek Telšių miesto, 

tiek Lietuvos mokyklų kompiuterizavimas yra dar gana prastas. Informacinės ir žinių 

visuomenės plėtra yra pripažinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginiu tikslu 

(prioritetu), todėl tokios visuomenės kūrimas turi prasidėti jau bendrojo lavinimo mokyklose. 

Mokyklų kompiuterizavimas suteikia galimybę panaudoti kompiuterines technologijas mokymui 

ir mokymuisi, siekti aukštų kompiuterinio raštingumo rodiklių. Vertinant kompiuterizavimo 

rodiklius Europos Sąjungos švietimo kontekste, rajono mokyklų aprūpinimas kompiuterine 

technika yra skurdus, kompiuteriai nepakankamai modernūs. Šiam švietimo aspektui ir toliau 

turėtų būti skiriama didelis dėmesys. 

2.12.3 Mokytojai 

                                                 
22 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1230 
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Telšių miesto bendrojo lavinimo mokyklose 2004 – 2005 m.m. dirbo 473 mokytojai. 

Telšių miesto mokyklų pedagogų išsilavinimo rodikliai yra truputį geresni nei šalies: 2% daugiau 

mokytojų su aukštuoju išsilavinimu, bei 1% mažiau – su viduriniu (2.53 pav.). 

 

Telšių mieste

94%

5% 1%

aukštasis aukštesnysis vidurinis

 

Lietuvoje

92%

6% 2%

aukštasis aukštesnysis vidurinis

 

2.53 pav. Pedagogų  išsilavinimas Lietuvoje ir Telšių mieste, 2006 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 
Pastaraisiais metais daugėja mokytojų su aukštuoju išsilavinimu (augimas iš esmės 

vyksta mokytojų su aukštesniuoju išsilavinimu sąskaita), bei mažėja turinčių tik vidurinį 

išsilavinimą.  

Telšių miesto mokyklose pedagogo kvalifikaciją23 turėjo 94%, tuo tarpu kaimo – 85% 

mokytojų. Šalies vidurkis – 93%. 

Mokytojos moterys sudarė 86% (šalyje – 87%) miesto mokyklų mokytojų. Miesto 

mokyklose 50 metų ir vyresni mokytojai sudarė 29% visų mokytojų. Labiausiai nuo šalies 

rodiklių išsiskyrė Telšių rajono savivaldybės pradinės mokyklos, kur maždaug kas antras 

mokytojas buvo vyresnis nei 50 metų. Darbuotojų amžiaus problema aktualesnė būtent miesto 

mokykloms – kaimo mokyklose 50 metų ir vyresni mokytojai sudarė 24% visų mokytojų. 

Mokymo proceso kokybei nemažą reikšmę turi mokinių ir mokytojų skaičiaus santykis. 

Mažas mokinių ir mokytojų skaičiaus santykis rodo, kad klasės yra mažos arba kad mokytojų 

darbo krūviai nėra dideli. Mokinių ir mokytojų skaičiaus santykio normos nėra – paprastai 

valstybė pagal savo finansines galimybes ją nustato kiekvienam švietimo lygmeniui arba 

mokyklos tipui, tačiau tiek per didelio, tiek per mažo šio santykio atvejais labai keičiasi mokymo 

proceso organizavimo ypatumai. Telšių rajono savivaldybėje vienam mokytojui vidutiniškai teko 

12,6 (šalyje – 9,2) mokinio.  

Kaip ir daugumai šalies mokyklų, taip ir Telšių miesto ugdymo įstaigoms trūksta 

mokytojų. Paklausiausi šiuo metu yra anglų kalbos, matematikos, informatikos mokytojai. 

                                                 
23 pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, pedagogas – tai asmuo, įgijęs valstybės nustatytą išsilavinimą ir 
pedagogo kvalifikaciją 
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2.12.4. Kitos mokymo įstaigos 

Telšių rajono savivaldybėje taip veikia šios mokymosi įstaigos: 

� VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro Telšių filialas; 

� Uždarosios akcinės bendrovės „Telšių praktika“ dailiųjų amatų mokykla; 

� Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakultetas; 

� Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija;   

� Mažoji kunigų seminarija; 

� Klaipėdos socialinių mokslų kolegijos Telšių filialas; 

� Žemaitijos kolegija Telšių menų ir pedagogikos fakultetas. 

 

2.12.5. Išvados 

1. Mažėjantis gimstamumas ženklai sumažino ir Telšių miesto bendrojo lavinimo 

mokyklas lankančių vaikų skaičių – 2006 m. jose mokėsi 5966 mokiniai, arba 11,7% 

mažiau nei 2000 metais.  Tačiau analizuojant gimstamumo rodiklius galima daryti 

prielaidą, kad nuo 2008 – 2009 m. mokinių skaičius stabilizuosis. 

2. Telšiuose sudarytos gana geros neformalaus ugdymo sąlygos: miesto mokiniai lanko 

sporto, meno ir dailės mokyklas, veikia jaunimo mokykla. 

3. Viena iš aktualesnių problemų yra mokytojų trūkumas. Labiausiai trūksta anglų 

kalbos, matematikos, informatikos specialistų. Telšių miesto mokyklų pedagogų 

išsilavinimo rodikliai yra nežymiai geresni nei šalies.  

4. Siekiant gerinti mokymosi sąlygas, reiktų aktyviau renovuoti mokyklų infrastruktūrą, 

tam naudojant savivaldybės, valstybės biudžeto bei Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų paramos lėšas. Mokykloms trūksta geografijos, biologijos, fizikos, chemijos 

bei kūno kultūros pamokoms skirtų mokymo priemonių. 
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2.13. Turizmas 

 

2.13.1. Įvadas 

Daugelyje pasaulio šalių turizmas yra pripažintas viena iš svarbiausių ūkio šakų. Remiantis 

Pasaulio turizmo organizacijos analize, 83% pasaulio šalių turizmas yra vienas iš penkių pajamas 

teikiančių sektorių ir 38% pasaulio šalių pagrindinis užsienio valiutos šaltinis. Europa unikali 

savo turizmo objektų ir produktų diferenciacija, kultūriniu ir istoriniu kiekvienos valstybės 

išskirtinumu. Vidutinis turizmo sektoriaus indėlis į pasaulio BVP yra 5% (Lietuvoje preliminariais 

apskaičiavimais 4%), o ES šalių narių – iki 8%. 

Turizmo sektoriaus plėtra yra akcentuojama eilėje valstybės strategijų bei programų 

(Valstybės ilgalaikės raidos strategija, Lietuvos ekonominės plėtros ilgalaikė strategija ir pan.). 

Turizmo sektoriaus plėtra, panaudojant kultūros paveldo ir gamtos rekreacinius išteklius, yra 

išskirta ir Telšių rajono strateginiame plane.  

Telšiai turi gerą susisiekimą su didžiaisiais Lietuvos miestais, tačiau yra nutolęs nuo jų: 

iki Vilniaus – 297 km, iki Kauno – 200 km, iki Klaipėdos – 90 km. Telšius galima pasiekti ir 

autobusu bei geležinkeliu. 

 

2.13.2. Turistų srautai, viešbučių paslaugos 

Oficialios statistikos apie į Telšių miestą ar rajoną atvykstančių turistų skaičių nėra.  

Apie turistų srautus Telšių rajone iš dalies galima spręsti pagal rajono viešbučiuose 

apgyvendintų žmonių skaičių. 2007 m. pradžioje Telšių rajono savivaldybėje veikė 6 viešbučiai, 

iš jų 3 – Telšiuose. Daugiausiai svečių vienu metu gali priimti „Telšių“ viešbutis – apie 47. 

Didesnių renginių metų (pvz. Varniuose vykstant „Bliuzo naktims“) ar atvykstant organizuotoms 

didesnėms turistų grupėms, kurios pageidauja apsistoti vienoje vietoje, iškyla svečių 

apgyvendinimo problema. Tokiais atvejais pravažiuojančios turistų grupės dažniausiai 

neapsistoja Telšiuose, o vyksta į kitus rajonus, kur yra galimybės vienoje vietoje apgyvendinti 

daugiau svečių. Telšiams reikėtų bent vieno viešbučio, galinčio priimti virš 50 žmonių 

(organizuotą turistų grupę, atvykstančią autobusu). 

Remiantis Lietuvos Respublikos Statistikos departamento duomenimis, Telšių rajono 

savivaldybės viešbučiuose buvo apgyvendinta 1,1 tūkst. svečių. Tačiau palyginus su 1000 

gyventojų tenkančiu apgyvendintų svečių skaičių, Telšių rajonas gana smarkiai atsilieka nuo 

šalies rodiklių (2.54 pav.). Juolab kad Lietuvos rodiklis per pastaruosius 5 metus išaugo daugiau 

nei dvigubai, tuo tarpu Telšių rajone – 1,4 karto.  
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2.54 pav. Apgyvendintų svečių skaičius, tenkantis 1000-čiui gyventojų Lietuvoje ir Telšių rajono 

savivaldybėje  

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

2007 m. Telšių rajone veikė 14 kavinių. Beveik visos kavinės turi banketines sales, 

talpinančias apie 40 žmonių. 

 

2.13.3. Turizmo ištekliai, lankytinos vietos, organizuojami maršrutai 

Didžioji dauguma turistų lankomų ar potencialiai patrauklių turizmui vietų yra Telšių 

rajone, kuris pasižymi savo pirmykščiu, natūraliu kraštovaizdžiu. Telšių rajono vandenys užima 

4995 ha bendrojo ploto ir sudaro 3,5% teritorijos. Rajone pradeda savo vagą viena iš 

žuvingiausių Lietuvos upių – Virvytė. Žarėnų apylinkėse teka Minija, kurioje gausu lašišinių 

žuvų. Rajono teritorijoje yra 47 ežerai. Didžiausi – Lūkstas (jame randama gintaro), Mastis, 

Tausalas, Germantas, Biržulis. 

Germanto, Minijos (dalis), Žąsūgalo kraštovaizdžio draustiniai, Girgždūtės, Šatrijos 

landšaftiniai istoriniai draustiniai, Biržulio – Stervo ornitologinis draustinis, Varnių regioninis 

parkas – gali būti patraukliais turizmo objektais. 

Tuo tarpu Telšių mieste yra santykinai mažiau lankytojams potencialiai patrauklių 

objektų. Prie pagrindinių galima priskirti:  

1. Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra (Katedros a. 2, Telšiai). Pastatyta 1765 m. ji 

yra vėlyvojo baroko ir klasicizmo stiliaus. Bažnyčioje yra 7 altoriai, 2 iš jų centriniai. 

Tai vienintelė bažnyčia Lietuvoje su dviaukščiu altoriumi. Katedros rūsiuose 

palaidoti 3 Telšių vyskupai. 

2. Mažoji bažnytėlė (Šv. Mergelės ėmimo į dangų bažnyčia), Šviesos g. 2, Telšiai. 

Įkurta 1563 m. karaliaus Žygimanto I. Sena medinė parapijos bažnytėlė ne kartą yra 

degusi ir perstatinėta. 1835 m. ją nusavino stačiatikiai, pastatą nugriovė ir ant jos 

pamatų rusai pasistatė mūrinę cerkvę. 1934 m. stačiatikiai bažnyčią grąžino 
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katalikams. Dabartinis bažnyčios pastatas yra dailus, vienabokštis. Pastate yra senų 

paveikslų, 3 gražūs altoriai.  

3. Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė (Žalgirio g. 8, Telšiai). Telšių stačiatikių Šv. 

Mikalojaus cerkvė pastatyta 1937 m. pagal architekto V. Kapylovo projektą. Pastatas 

šiuo metu yra architektūrinis paminklas. Tai vienintelis Lietuvoje, kubizmo 

architektūrinis pavyzdys.  

4. Turistai noriai lankosi Žemaičių muziejuje „Alka“, Žemaitijos buities muziejuje, 

Telšių senamiestyje. 

Telšių apskrities turizmo informacijos centras rajono svečiams siūlo teminius turistinius 

maršrutus, kurie įtraukia ir Telšių rajoną.  

1. Po Telšių miestą. Aplankomas Telšių miesto senamiestis, Šv. Antano Paduviečio 

katedra, Cerkvė, Žemaičių muziejus ,,Alka, A.Jonušo žemaitiška – japoniška sodyba – 

muziejus bei Žemaitijos kaimo muziejus. 

2. Sakralinis maršrutas (1). Lankomos Telšių,  Rainių, Viešvėnų, Luokės, Kaunatavos bei 

Tryškių bažnyčios ar kitos sakralinės vietos.   

3. Sakralinis maršrutas (2). Lankomos Telšių, Rainių, Varnių bei Pavandenės bažnyčios 

ar kitos sakralinės vietos.    

4. Kultūriniai objektai. Maršruto metu užsukama į Žemaičių muziejų „Alka“, Žemaitijos 

kaimo muziejų, A. Simonavičiūtės įsteigtą liaudies buities muziejų Biržuvėnų dvare, 

Viekšnalių kraštotyros muziejų, Gaulėnų kaimo muziejų bei į Medžio skulptūrų 

ekspoziciją tautodailininko P. Dužinsko muziejuje. 

Pageidaujančius turistus lydi Turizmo informacijos centro gidas. Per metus 

organizuojama apie 30 – 40 maršrutų, didžioji dauguma – vasarą. 

 
2.13.4. Turizmo informacijos centras 

Turizmui skatinti 2004 m. sausio 1 d. buvo įkurtas Telšių apskrities turizmo informacijos 

centras. Pagrindinis centro veiklos tikslas – vykdyti su turizmo informacijos mokamų ir 

nemokamų paslaugų teikimu susijusią veiklą Telšių apskrityje Lietuvos bei užsienio piliečiams. 

Telšių apskrities turizmo informacijos centras nuolat teikia informaciją turistams, kurių per 

mėnesį vidutiniškai apsilanko apie 400, atsakinėja į gautus elektroninius laiškus, užklausimus 

telefonu, tiek iš Lietuvos tiek iš užsienio, sudarinėja maršrutus po Telšių miestą ir Telšių rajoną 

bei individualius maršrutus pagal turistų grupių pageidavimus, o taip pat pristatinėja Telšių 

apskritį bei rajoną įvairiose turizmo konferencijose bei parodose. 

Lankytojų skaičius Telšių apskrities turizmo informacijos centre didėja: 2005 m. jame 

apsilankė 5696 turistai, 2006 m. – 7092, 2007 m. pirmąjį pusmetį – 2661. Jie dažniausiai domisi 
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Telšių miesto ir rajono lankytinomis vietomis, kaimo turizmo sodybomis, apgyvendinimo 

paslaugomis, vandens trasomis, dviračių takais. 

Siekdamas išsiaiškinti turistų poreikius, Telšių apskrities turizmo informacijos centras 

yra atlikęs anketinį į centrą besikreipiančių asmenų tyrimą. 

Apklausoje dalyvavusių asmenų buvo klausiama, kas juos labiausiai domina Telšių 

rajone. Dažniausiai respondentai minėdavo rajono gamtą bei dvarus, nedaug atsiliko istoriniai 

paminklai bei architektūra (2.55 pav.). Dauguma apklaustųjų – žmonės, gyvenantys mieste, todėl 

yra natūralu, kad nuo miesto triukšmo pavargę, norintys poilsio bei ramybės turistai labiausiai 

nori laisvalaikį praleisti gamtoje, gryname ore. 
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14%18%
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istoriniai paminklai architektūra bažnyčios muziejai dvara gamta

 

2.55 pav. Telšių rajono savivaldybėje besilankančius turistus dominantys objektai  

Šaltinis: Telšių apskrities turizmo informacijos centras atliktas tyrimas 

 

Telšių rajone esančios lankytinos vietovės yra nepakankamai pritaikytos lankymui, todėl 

buvo siekiama išsiaiškinti, ką reikėtų keisti, plėtoti norint pritraukti daugiau turistų. Pasak 

respondentų, šiuo metu labiausiai trūksta informacijos. Apklaustieji nemažai dėmesio skyrė ir 

kultūros objektų renovacijai, geram susisiekimui bei privažiavimui.  

Tyrimo duomenimis, net 95% respondentų pasisakė už vandens turizmo plėtojimo 

galimybes. Telšių rajone yra pakankamai vandens telkinių, kuriuose būtų galima siūlyti turistams 

vandens pramogas, tačiau šiuo metu valtį ar vandens dviračius išsinuomoti galima  tik Lūksto 

ežere. 

Didelę reikšmę turizmo plėtrai daro informacijos pakankamumas bei prieinamumas. 

Apklausos dalyvių buvo klausiama, kur jie ieško juos dominančios turizmo informacijos. 52% 

atsakiusiųjų minėjo internetą, 29% pasikliovė draugais ir pažįstamais, o kas penktas kreipėsi į 

turizmo informacijos centrus. Tokie atsakymai patvirtina Telšių apskrities turizmo informacijos 

centro įsteigimo būtinumą, tačiau tuo pačiu jį įpareigoja didinti informacijos prieinamumą 

elektroninėje terpėje. 
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Telšių apskrities turizmo informacijos centras aktyviai vykdo ir projektinę veiklą. Įstaiga 

2006 m. laimėjo projektą pagal projektų grupę Bendrojo programavimo veiklų grupę 

„Informacinių reklaminių bei valstybės įvaizdį kuriančių leidinių leidybos skatinimas“. Išleistas 

leidinys su žemėlapiu „Telšių apskritis kviečia“ lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis apie Telšių 

apskrities lankytinas vietas, apgyvendinimo įstaigas ir kaimo turizmo sodybas. 

2007 m. laimėtas projektas „Kultūrinis kelias: medinės architektūros kultūros paminklai“. 

Tai Europos paveldo dienų ir turizmo dienos renginiai Telšių rajone, kurie vyks 2007 m. rugsėjo 

27 d. Planuojami renginiai: Europos paveldo dienų 2007 atidarymas, Telšių rajono moksleivių 

projektų „Europa, bendras paveldas. Kultūros keliai Žemaitijoje“ pristatymas VšĮ Telšių 

apskrities turizmo informacijos centre; medinės architektūros kultūros paveldo objektų lankymas 

Telšių rajone;  renginio uždarymas Brėvikių dvare. 

Telšių rajono savivaldybė turizmo plėtrai stengiasi išnaudoti ir Europos Sąjungos 

teikiamą paramą. Parama gauta projektams „Pažintinės – mokomosios trasos įrengimas Jomantų 

miške, siekiant efektyviau panaudoti Varnių regioninio parko gamtinius išteklius poilsio bei 

sveikatingumo turizmo plėtrai“ (su miškų urėdija), „Kooperacija plėtojant turizmą ir regioninius 

produktus“ (su apskritimi). Dėl kitų pateiktų projektų dar laukiama atsakymų, juos numatoma 

teikti ir 2008 – 2013 m. Bendrojo programavimo dokumento periode. 

    

2.13.5. Išvados 

1. Dauguma lankytojams potencialiai patrauklių turizmo objektų yra Telšių rajone. 

Tačiau tiek Telšių miesto, tiek rajono objektai nėra itin gausiai lankomi dėl menko 

poilsio infrastruktūros pritaikymo turizmo reikmėms bei  informacijos trūkumo. 

Siekiant turizmo plėtros, būtina organizuoti kokybišką žmonių poilsį, ieškant naujų, 

efektyvesnių rekreacijos, turizmo ir sporto organizavimo formų, panaudojant tam 

gamtinius objektus, vystyti vandens turizmą.  

2. Apgyvendinimo mąstai Telšių rajono apgyvendinimo įstaigose nėra labai dideli. 

Trūksta didelio viešbučio, galinčio priimti iki 50 – 60 žmonių (organizuotą turistų 

grupę, atvykstančią autobusu). Ši problema ypač išryškėja mieste vykstant 

didesniems renginiams.  

3. Aktyvesnei rajono turizmo plėtrai trūksta informacijos apie lankomus objektus, 

turizmo specialistų, gidų, o taip pat rajone vykstančių renginių plano. Turizmo plėtrai 

rajone skatinti reiktų aktyviau naudotis Europos Sąjungos teikiama finansine parama. 

4. Turizmo plėtrai Telšiuose trūksta gidų, turinčių gido pažymėjimą, informacinių 

stendų, o taip pat aktyvaus laisvalaikio paslaugų: kino teatro, laisvalaikio, vandens 

pramogų, kempingų, stovyklaviečių.  
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2.14. Nusikalstamumas 

 

Viešasis saugumas yra esminė sąlyga užtikrinant šalies nacionalinį saugumą. 

Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas žmogaus ir piliečio teises, laisves bei asmens saugumą 

įvardija kaip vieną iš galimų pagrindinių nacionalinio saugumo objektų ir nustato, kad 

Vyriausybė ir teisėsaugos institucijos privalo apginti piliečius ir valstybę nuo korupcijos bei 

organizuoto nusikalstamumo, užtikrinti asmens ir turto saugumą bei patikimą valstybės sienos 

kontrolę.  

Visuomenės saugumas laikomas prioritetu daugelyje šalių. Ir nors pastaraisiais metais 

Lietuvoje nusikaltimų truputį sumažėjo, Teisės instituto ekspertų 2005 – 2006 metais Lietuvoje 

atliko tarptautinio nusikaltimų aukų tyrimo duomenimis, daugiau nei pusė – 62,9% – gyventojų 

jaučiasi nesaugūs savo gyvenamojoje vietoje tamsiu paros metu. Taip pat nemaža dalis žmonių 

jaučia baimę tapti nusikaltimo auka. Apie 40 proc. lietuvių nuolat baiminasi, kad kažkas 

artimiausiu metu įsilauš į jų namus24. 

Policijos uždavinių Telšių rajono savivaldybės teritorijoje įgyvendinimą užtikrina Telšių 

rajono policijos komisariatas. Telšių rajono policijos komisariatas yra aukštesnės pakopos 

teritorinė policijos įstaiga, įgyvendinanti policijos uždavinius Telšių rajono savivaldybės 

teritorijoje bei užtikrinanti policijos uždavinių įgyvendinimą Telšių apskrityje. Telšių rajono 

policijos komisariato misija – užtikrinti viešąją tvarką, visuomenės saugumą, pagal kompetenciją 

formuoti saugią aplinką, kvalifikuotai ištirti padarytus nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus bei 

įgyvendinti veiksmingą nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų kontrolės ir prevencijos 

politiką, bendradarbiaujant su visuomene ir atsiskaitant jai, efektyviai ir racionaliai panaudojant 

turimus žmogiškuosius, finansinius bei materialinius išteklius. Policija teikia ir kitas įstatymu 

policijai priskirtas, su leidimų administravimu ir visuomenei svarbių veiklos rūšių kontrole 

susijusias paslaugas. 

Visuomenės saugumą bei viešąją tvarką Telšių rajono savivaldybėje užtikrina 171 

policijos pareigūnas. Komisariato struktūrą sudaro: kriminalinės policijos, viešosios policijos, 

administravimo padaliniai bei Viešosios policijos Telšių apsaugos skyrius.  

Kriminalinės policijos padaliniai vykdo nusikalstamų veikų tyrimą, asmenų įtariamų 

padarius nusikaltimą, taip pat dingusių be žinios asmenų paiešką, ruošia ir įgyvendina įvairius 

operatyvinius planus bei kitas jiem priskirtas funkcijas. Tuo tarpu viešosios policijos padaliniai 

užtikrina viešąją tvarką, vykdo specialiąsias operacijas, nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų 

prevenciją, nepilnamečių nusikalstamumo prevenciją, užtikrina eismo saugumą, organizuoja ir 

vykdo sulaikytų ir suimtų asmenų konvojavimą, vykdo įmonių, įstaigų, organizacijų turto 

                                                 
24 šaltinis: http://www.teise.org/next.php?nr=56  
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apsaugą, teikia pagalbą asmenims nukentėjusiems nuo teisės pažeidimų. Telšių rajono policijos 

komisariato pareigūnams padeda policijos rėmėjai bei šauliai, kurie talkina policijos komisariato 

pareigūnams, palaikant viešąją tvarką ir užtikrinant žmonių saugumą. Jie aktyviai dalyvauja 

viešosios tvarkos palaikyme masinių renginių metu. 

2.56 pav. pateikiamas Lietuvos nusikalstamų veikų skaičiaus, tenkančio 100 tūkstančių 

gyventojų, žemėlapis. Iš jo matyti, kad Telšių rajono savivaldybėje priskirtina prie savivaldybių, 

kuriose šis rodiklis yra santykinai mažesnis – 100 tūkstančių gyventojų tenka 1476 

nusikalstamos veikos, šalies vidurkis – 2414 nusikalstamos veikos tam pačiam gyventojų 

skaičiui. 

 

 
2.56 pav. Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 tūkstančių gyventojų 

Šaltinis: Vidaus reikalų ministerija 
 

Nusikalstamų veikų skaičius pastaraisiais metais Telšių mieste mažėja: palyginus su 2004 

m., nusikalstamų veikų skaičius 2006 m. sumažėjo 19%, palyginimui šalyje per tą patį laikotarpį 

– 12%. 2006. Telšių mieste buvo užregistruotos 505 nusikalstamos veikos25 (2.57 pav.). 

 

                                                 
25 2003 m. gegužės 1 d. įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui, pagal šio kodekso 10 
straipsnį nusikalstamos veikos skirstomos į nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus. 
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2.57 pav. Nusikalstamų veikų, nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų skaičius Telšių mieste 
2004 – 2006 m. 

Šaltinis: Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

 

Sunkių ir labai sunkių nusikaltimų Telšiuose 2006 m. užregistruota 16, jų skaičius per 

pastaruosius 3 metus taip pat nežymiai sumažėjo.  

2.23 lentelėje pateikiamas nusikaltimų skaičius Telšių mieste 2000 – 2006. Iš pateiktų 

duomenų matyti, kad minimu periodu rajone labiausiai sumažėjo automobilių vagysčių ir 

vagysčių iš gyvenamųjų patalpų, o padidėjo – nužudymų ir plėšimų. 

 

2.23 lentelė. Nusikaltimų skaičius Telšių mieste 2000 – 2006 m. 

Užregistruota 
2000 
m. 

2001 
m. 

2002 
m. 

2003 
m. 

2004 
m. 

2005 
m. 

2006 
m. 

nužudymai 1 2 4 2 1 4 8 

vagystės 452 367 282 324 357 252 260 

vagystės iš 
gyvenamųjų 
patalpų 

98 82 83 60 58 35 40 

automobilių 
vagystės 

98 98 42 43 33 10 15 

plėšimai 31 33 39 63 58 40 34 

Šaltinis: Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 
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Telšiuose vidutiniškai ištiriamas kas antras padarytas nusikaltimas, kai tuo tarpu šalyje – 

41%, Ištirtų nusikaltimų procentas Telšių rajono savivaldybėje pastaraisiais metais gerėja. 

Sunkių nusikaltimų rajone ištiriama 70%26. 

Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės parengtos Valstybinio audito ataskaitos 

„Viešojo saugumo užtikrinimas prižiūrimoje teritorijoje“27 išvadose teigiama, kad visuomenė 

labiau pasitikėtų policija ir jaustųsi saugiau, jei policijos pareigūnai vykdomai nusikalstamumo 

prevencijos veiklai bendruomenėje, gyventojų viešojo saugumo užtikrinimo problemų 

sprendimui prižiūrimoje teritorijoje, skirtų daugiau darbo laiko. Neskiriant pakankamai dėmesio 

nusikaltimų prevencijos funkcijoms vykdyti, gali padaugėti nusikalstamų veikų skaičius, todėl 

policijos veikla turi būti orientuotina į saugios aplinkos kūrimą prižiūrimoje teritorijoje. 

Auditoriai pastebi, kad inspektoriai privalo siekti efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo su 

vietos bendruomene, spręsti viešojo saugumo užtikrinimo problemas prižiūrimoje teritorijoje. 

Dėmesys atkreipiamas ir į darbuotojų trūkumą: patrulių trūkumas lemia, kad viešoji tvarka ir 

visuomenės saugumas policijos komisariatų prižiūrimoje teritorijoje nėra užtikrinamas tiek, kiek 

reikalinga vietos bendruomenės saugumo pojūčiui didinti. Taip pat prastėja reagavimo į 

gyventojų pranešimus operatyvumas. Efektyviam policijos darbui būtinas ir pilnavertis 

apsirūpinimas transportu. 

 

2.14.1. Išvados 

1. Nusikalstamumo lygis Telšių mieste pastaraisiais metais mažėja.  

2. 100 tūkstančių gyventojų tenkančių nusikaltimų skaičių Telšių mieste yra gerokai 

mažesnis nei Lietuvoje. Be to, apie gana gerus policijos darbo rezultatus parodo ir 

didesnis nei šalyje nusikaltimų išaiškinimo procentas, kuris pastaraisiais metais po 

truputį gerėja. 

3. Siekiant užtikrinti visuomenės saugumą bei mažinti nusikaltimų skaičių, būtina 

didesnį dėmesį skirti nusikalstamumo prevencijos programoms. Taip pat reikėtų 

spręsti pareigūnų trūkumo bei darbo sąlygų gerinimo, geresnio aprūpinimo transportu 

klausimus. 

 

                                                 
26 šaltinis: Telšių policijos komisariatas, 
http://www.vrm.lt/fileadmin/Image_Archive/IRD/Statistika/index2.phtml?id=198&idStat=5&metai=2006&menuo=
12&regionas=50&id3=1  
27 2005 m. gruodžio 22 d. Nr. 2040 - 46 P – 129, Vilnius  
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3. GAMTINĖ APLINKA 

 

3.1. Geoekologiniai ypatumai 

 

3.1.1. Geologinė sąranga 

Prekvarterinį Telšių miesto paviršių sudaro Juros sistemos viršutinio skyriaus Kevolėjaus 

aukšto viršutinis poaukštis, čia yra suklotas karbonatingas molis. Kvartero nuogulos Telšių 

mieste siekia virš 30 m, suklostyti priesmėliai ir priemoliai per paskutinį Nemuno apledėjimą. 

Prekvartero vandeningieji horizontai yra sudaryti iš molio ir aleurito. Kvartero 

vandeningas horizontas yra moreninėse nuogulose, priemolyje ir priesmėlyje, nuo paviršiaus 

nutolęs 10 – 20 ir daugiau metrų. 

 

3.1.2. Reljefas 

Pagal Lietuvos kraštovaizdžio įvairovės studiją, atliktą 2006 m, Telšiai patenka į 

vidutinės vertikalios sąskaidos, vyraujančių pusiau uždarų dalinai apžvelgiamų erdvių 

kraštovaizdžio arealą. Kraštovaizdžio struktūroje išreikštas vertikalių ir horizontalių dominantų 

kompleksas.  

Pagal Lietuvos geomorfologinį rajonavimą Telšių miestas patenka į Vidurio Žemaičių 

aukštumos geomorfologinį rajoną,  apimantį Vandenskyrinį aukštumos kalvyną, kurį suformavo 

iš įvairių pusių atšliaužusių ledyno plaštakų ir liežuvių pakraštinės morenos akumuliacija.  

Vidurio Žemaičių aukštumos geomorfologinis rajonas yra skirstomas į 8 mikrorajonus, 

Telšių miestas patenka į Gegrėnų – Telšių mikrorajoną. Vyraujantys šiame mikrorajone 

vietovaizdžiai yra smulkiai ir lėkštai kalvotas daubotas priemolingas, apystačiai ir smulkiai 

kalvotas daubotas priemolingas, smulkiai ir lėkštai kalvotas daubotas priesmėlingas, stambiai 

banguotas priesmėlingas. Telšių miestas patenka į apystačiai ir smulkiai kalvotą daubotą 

priemolingą vietovaizdį. Telšiuose būdinga vertikali reljefo sąskaida (t.y. vidutiniai reljefo 

aukščių skirtumai) yra nuo 12 iki 16 metrų, būdinga horizontali reljefo sąskaida (t.y. vidutiniai 

nuotoliai tarp gretimų reljefo pažemėjimų) yra nuo 500 iki 250 metrų, vyraujantieji polinkio 

kampai yra 9 – 12 laipsnių. 

Reljefas labiausiai suskaidytas miesto dalyje tarp Masčio ežero ir geležinkelio, kitose 

miesto dalyse reljefas nėra taip stipriai suskaidytas. Aukščiausias taškas mieste yra 163 m virš 

jūros lygio, žemiausias 126 m virš jūros lygio. 
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3.1.3. Išvados 

1. Esant pakankamai giliems vandens horizontams yra užtikrinama geresnė jų gamtinė 

apsauga, yra mažesnis vandenų užteršimo pavojus. 

2. Reljefas Telšių mieste yra stipriai suskaidytas, jam būdingas kalvotumas ir 

daubotumas. 

 

3.2. Gamtiniai ištekliai 

 

3.2.1. Vandenys 

Telšiai, kaip ir visa Lietuva yra kritulių pertekliaus zonoje. Vidutinis metinis kritulių 

kiekis iškrentantis Telšiuose yra 763 mm, išgaravimas siekia apie 500 mm, likę krituliai (263 

mm) nuteka vandentėkmėmis arba papildo požeminius vandenis. Vidutiniškai Lietuvoje kritulių 

iškrenta 738 mm, išgaruoja 512 mm, o nuteka 236 mm.  

Telšių miesto teritorija Lietuvos mastu priklauso Ventos upės baseinui. Nagrinėjant 

smulkiau Telšiai priklauso Mastupio baseinui, kuris priklauso Pateklos baseinui, o yra Pateklos 

baseinas yra Virvyčios pabaseinis. Virvyčios baseinas priklauso Ventos baseinui. Ventos 

baseinas priklauso Vakarų Lietuvos hidrologinei sričiai. Būdingas metinis nuotėkio 

pasiskirstymas yra gana aukšti pavasario potvyniai, raiškūs vasaros nuosėkiai ir vidutiniai rudens 

poplūdžiai. Pavasario laikotarpiu nuteka 34 proc. nuotėkio, 12 proc. nuotėkio tenka vasaros 

laikotarpiui, rudens-žiemos laikotarpiu nuteka 54 proc. nuotėkio.  

Telšių miesto paviršinius vandenis sudaro Masčio ežeras, Durbinio ir Masupio upeliai, 

keli maži ežerėliai ir melioraciniai kanalai. 

Telšių paviršinių vandenų tinkle dominuoja Masčio ežeras. Mastis yra Telšių miesto 

pietinėje dalyje. Ežero plotas 2,75 km2, jis ištysęs iš pietų į šiaurę didžiausias ilgis yra 4,25 km,  

plotis – 1,1 km. Mastis yra negilus ežeras – vidutinis gylis yra tik 4 m,  didžiausias – 5,3 m. 

Ežero krantai lėkšti, stačiausias yra šiaurinis krantas. 

Į Masčio ežerą šiaurinėje dalyje įteka iš dalies reguliuotas Durbinio upelis, kuris prateka 

pro pietvakarinę Telšių dalį. Durbinio ilgis mieste yra 1,5 km, bendras Durbinio ilgis yra 9,1 km, 

baseino plotas 15,5 km2. 

Iš Masčio ežero rytinio kranto išteka Mastupis, kurio bendras ilgis iki žiočių yra 7,1 km. 

Mastupio baseino plotas yra 52,4 km2, į Mastupio baseiną įeina ir jo drenuojamas Masčio ežeras. 

Mastupis visas yra reguliuotas, t.y. kanalizuotas. Per Telšių miestą Mastupis neteka, prateka 

šalia.  

 Telšių mieto šiaurinėje dalyje yra keli maži ežerėliai, susidarę eksploatuotame durpyne. 

Be to mieste yra retas sausinamųjų kanalų tinklas. 
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Aplink Telšius požeminiai vandeningi horizontai slūgso 10 – 20 ir daugiau metrų gylyje, 

moreninėse nuogulose: Žemaičių-Dainavos ledyninių nuogulų tarpmoreninis vandeningas 

horizontas. Yra eksploatuojami šešios požeminio vandens vandenvietės, vienoje iš jų išgaunamas 

mineralinis vanduo. 

 

3.2.2. Dirvožemiai 

Dirvožemiai miestų teritorijose tyrinėti yra nedaug. Paprastai atliekami tik 

ekogeocheminiai viršutinio dirvožemio sluoksnio tyrimai, yra sudaryti kai kurių miestų  

dirvožemio užterštumo žemėlapiai. Geriau ištyrinėta yra tik Vilniaus miesto dirvožemių danga.  

Dirvožemiai yra sudedamoji gamtinės aplinkos dalis. Visi miesto dirvožemiai yra 

priskiriami miesto trąšažemių tipui (Urbic Anthrosols). Šie dirvožemiai susidaro visiškai 

kitokiomis sąlygomis nei santykinai natūralūs dirvožemiai, juos daug labiau veikia 

antropogeninė veikla, dažnai susidaro palaidotų dirvožemių horizontai, arba atvirkščiai natūralus 

dirvožemis yra nukasamas, nuolatos formuojasi kultūrinis sluoksnis. Be to dalis dirvožemių yra 

padengti dirbtinėmis dangomis (betonu, asfaltu ir pan.), kurios stabdo tolesnį dirvožemio 

formavimąsi, nes yra sutrikdoma vandens apytaka, saulės energijos prietaka ir pašalinama 

augmenija. Miesto dirvožemiai tarpusavyje gali labai skirtis dėl skirtingų dirvodarinių uolienų 

bei vyraujančių dirvodaros procesų. 

  Storiausia miesto trąšažemių danga Telšių mieste yra centrinėje miesto dalyje. 

Centrinėje dalyje yra miesto trąšažemiai su įtręštuoju (terric) dirvožemio horizontu, kurį sudaro 

storesnis kaip 50 cm užpiltinis žemės sluoksnis (smėlis, statybinės medžiagos, atliekos ir kitos 

medžiagos). Nuolatos prižiūrimų miesto gėlynų, kolektyvinių sodų ir privačių namų teritorijose 

yra susidariusi kita trąšažemių atmaina su daržo (horcit) dirvožemio horizontu, kuris yra nuolat 

permaišomas, tamsios spalvos, intensyviai tręšiamas, kalkinamas arba drėkinamas bent 50 cm 

storio horizontas. 

Aplink Masčio ežerą ir kitose urbanizacinių procesų mažai paveiktose teritorijose gali 

būti išlikę santykinai natūralių dirvožemių. Kalvotame daubotame kraštovaizdyje natūrali 

dirvožemių danga marga, čia vyrauja automorfiniai su neryškiais glėjiškumo požymiais 

balkšvažemiai, blakšvažemiai ir glėjiški balkšvažemiai, o žemesnėse vietose durpžemių ir 

šlynžemių kombinacijos. 

 

3.2.3. Želdynai 

Miestas struktūriniu požiūriu yra daugialypė, sudėtinga ir prieštaringai besivystanti 

sistema. Miestą su gamta sieja įvairiapusiai ryšiai – ekologiniai, rekreaciniai, estetiniai, 

techniniai, ūkiniai, egzistuojantys visuose jo struktūros komponentuose. Žaliuosius plotus miesto 
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erdvinėje struktūroje galima išskirti kaip vieną iš svarbiausių visavertes žmonių gyvenimo 

sąlygas palaikančių jos dalių.  

Nuo miesto teritorijoje esančių žaliųjų plotų kiekio, tolygaus ir racionalaus jų išsidėstymo 

skirtingas funkcijas turinčiose miesto dalyse, jų įrengimo ir sutvarkymo lygio priklauso miesto 

aplinkos ekologinė būklė, žmogaus gyvenimo sąlygų kokybė, kas, savo ruožtu, didina miesto 

patrauklumą gyvenimui, darbui, investicijoms ir turizmui. 

Miestų ir miestelių teritorijų bendrųjų planų rengimo taisyklėse želdynų sistemos 

formavimas išskiriamas kaip vienas iš bendrojo plano uždavinių. Visgi, šio uždavinio sprendimą 

gerokai komplikuoja ta aplinkybė, kad dabartiniu metu galiojančiuose teritorijų planavimą 

reguliuojančiuose teisiniuose aktuose nėra iki galo reglamentuoti želdynų  planavimo klausimai. 

Želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80 – 3215) jau priimtas, tačiau kol kas dar negalioja, nėra 

patvirtintos želdinimo normos, o tarybiniais metais naudotos želdinimo normos (SNIP 2.07. 01 -

89) nebetaikomos.  

 Vadovaujantis miestų ir miestelių teritorijų bendrųjų planų rengimo taisyklėmis 

(Žin., 2006, Nr. 145 - 5559), nustatytu žemės naudojimo būdų pagal tikslinę paskirtį suskirstymu 

(Žin., 2005, Nr. 14 – 450, Nr. 93 -3470), kaip savarankiški miesto struktūros elementai bendrojo 

planavimo lygmenyje iš visų žaliųjų plotų išskiriami: rekreaciniai miesto miškai, ekosistemų 

apsaugos miškai, apsauginiai miškai (miškų ūkio paskirties žemėse) ir urbanizuotų teritorijų 

viešosios erdvės – aikštės, skverai, parkai. Želdiniai, esantys urbanizuotose teritorijose 

(gyvenamosiose, visuomeninėse, komercinėse, rekreacinėse ir kitose) rengiamo bendrojo plano 

lygmenyje nenagrinėjami. Būtina  pabrėžti, kad jie taip pat yra neatsiejama miesto želdynų 

sistemos dalis užtikrinant miesto ekologinę pusiausvyrą, gerinant urbanizuotų teritorijų estetinį 

vaizdą ir aplinkos kokybę, sudarant galimybes formuoti įvairaus pobūdžio erdves, švelninant 

architektūrinių darinių poveikį. Šie želdiniai gali būti parodomi tik atskirų miesto dalių arba 

objektų detaliuose ir techniniuose projektuose, o jų plotai turėtų būti nustatomi planuojamų 

objektų projektavimo normomis.  

Vykstant žemės nuosavybės teisių į nekilnojamą turtą atstatymui, miesto teritorijoje 

formuojami nauji sklypai kelia grėsmę esamų žaliųjų plotų esamos struktūros ir bendro 

naudojimo prieinamumo išsaugojimui. Todėl rengiamo Telšių miesto bendrajame plane bus 

sprendžiama žaliųjų plotų naudojimo ir tvarkymo politika, želdynų kiekis, jų ryšys su gamtiniu ir 

urbanistiniu karkasu, žaliųjų plotų priskyrimo atitinkamoms kategorijoms, principinių tvarkymo 

ir naudojimo reglamentų nustatymo klausimai. 

Telšių miestas yra įsikūręs prie ežero, ant išraiškingo reljefo, įspūdingame kraštovaizdyje. 

Telšių mieste žalieji plotai (miškai, parkai, skverai ir kiti bendro naudojimo želdynai) užima apie 

11 proc. miesto teritorijos, Masčio ežeras užima 15 proc. miesto teritorijos. Labiausiai  tvarkomi 
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želdynai ir viešosios erdvės miesto centre, tuo tarpu tolstant nuo miesto centro, žalieji plotai 

intensyviam lankymui bei poilsiui nepritaikyti. 

Miesto teritorijoje didžiąją želdynų dalį sudaro miškai ir parkai (55 proc.). Miškai Telšių 

mieste yra išsidėstę pietinėje miesto dalyje, prie Masčio ežero. Pagal miškų grupę jie yra priskirti 

specialios paskirties (II grupė) rekreaciniams miškams (B). Rekreaciniai miškai (II B miškų 

grupė) skirstomi į miško parkus, miestų miškus, valstybinių parkų rekreacinių zonų miškus, 

rekreaciniai miško sklypus ir kiti poilsiui skirti miškus. Ūkininkavimo tikslas juose yra formuoti 

ir išsaugoti rekreacinę miško aplinką. Blogos sanitarinės būklės, sudarkyti stichinių arba biotinių 

veiksnių medynai kertami neplynais arba plynais sanitariniais kirtimais. Gamtinę brandą pasiekę 

medynai gali būti kertami pagrindiniais neplynais kirtimais. Leidžiami visų rūšių ugdymo, 

sanitariniai ir kraštovaizdžio formavimo kirtimai. Kertama ne poilsiavimo sezono metu, išskyrus 

stichinių arba biotinių veiksnių sudarkytus medynus.  

Telšių mieste esantys miškai priskirti miško parkams, kurie Lietuvos miškų įstatyme 

(2001 04 10, Žin., 2001, Nr. 35-1161) apibrėžiami kaip, intensyviai rekreacijai naudojami ne 

mažesnio kaip 3 hektarų ploto miškai su atitinkama rekreacine įranga bei infrastruktūra. Miškai 

esantys Telšių mieste priskirti valstybinės reikšmės miškams. Šiuos miškus tvarko Telšių miškų 

urėdija. 

Bendrojo naudojimo želdynai (miškai, parkai ir skverai) naudojami gyventojų rekreacijai 

užima 111,16 ha.  2006 m. želdynai sudarė apie 35 kv. m vienam gyventojui, pagal 

rekomenduojamas želdinimo normas, toks želiųjų plotų kiekis yra pakankamas. Visi žalieji plotai 

mieste sudaro 62 kv. m vienam gyventojui. Tai rodo, kad esamas žaliųjų plotų potencialas nėra 

išnaudojamas.  

Vien tik kiekybiniai rodikliai neatspindi žaliųjų plotų sistemos išvystymo lygio ir būklės. 

Šiuo požiūriu labai svarbus yra žaliųjų plotų tinkamas įrengimas ir pritaikymas lankymui, 

teritorinės sklaidos tolygumas ir patogus bei greitas pasiekiamumas.  

Telšių miesto želdynų sistema yra juostinė, Masčio ežero prieigose ir Durbinio upelio 

pakrantėse, esanty želdynai sudaro išsitinę sistemą. Centrinėje miesto dalyje yra susidariusi 

atskira dispersinė želdynų sistema, čia esantys želdynai neturi jungčių su kitais želdynais. 

Didžiausi žalieji masyvai miesto teritorijoje yra prie vakarinės ežero pakrantės apie 

Žemaitijos kaimo muziejų esantis miško parkas ir kitoje ežero pusėje formuojamas Kultūros 

parkas. Šiuos du želdinių arealus jungia šiaurės rytinės ir vakarinės ežero pakrantėse esantys 

želdiniai. Centrinėje miesto dalyje išsidėstę skverai ir aikštės sudaro tik 1 proc. bendro želdynų 

ploto, tačiau yra labai svarbi grandis urbanistinėje želdinių sistemoje, nes padeda užtikrinti 

centrinės miesto dalies gyvybingumą, ekologinį stabilumą, bei sukuria rekreacines erdves miesto 

centre. 
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Anksčiau suformuotuose tankiai gyvenamuose miesto kvartaluose (pietvakarinė ir šiaurės 

rytinė miesto dalys) viešųjų želdynų nėra, o pastarąjį dešimtmetį susiformavusiuse kvartaluose 

(kvartalas šiauriau Sukilėlių gatvės ir Paežerės kvartalas pietrytinėje miesto dalyje) palikti žalieji 

plotai oficialiai neįforminti. 

Be išvardintų želdynų, viešųjų erdvių pasiskirstymo lentelėje atskira grupe išskirti 

neįsisavinti, tačiau didelį potencialą turintys žalieji plotai, kurie sudaro apie 39 proc. visų Telšių 

miesto želdynų ploto. Tai žalieji plotai palei Durbino upelį ir jo intaką, žaliasis plotas prie Telšių 

apskrities ligoninės, žaliasis plotas šiaurės rytinėje miesto dalyje tarp Mažeikių ir Pramonės 

gatvių, šiaurės vakarinėje miesto dalyje tarp geležinkelio ir sodų bendrijų teritorijos esantis 

miško plotas ir keletas smulkesnių neįformintų žaliųjų plotų.  

 Nevienodu apželdinimo laipsniu bei kokybe pasižymi visos likusios, detaliau 

nenagrinėjamos kitos paskirties teritorijos – gyvenamosios, visuomeninės, komercinės, 

pramoninės ir kt. Jose augantys želdiniai, nors ir nesudaro atskirų teritorijų, tačiau dalinai 

kompensuoja žaliųjų plotų trūkumą intensyviau užstatytose miesto dalyse, atlieka svarbias 

apsaugines, estetines, o tinkamai suformuoti gatvių aplinkoje ir žaliųjų jungčių funkcijas.  

 

3.2.4. Gamtiniai rekreaciniai ištekliai 

 Gamtiniai rekreaciniai ištekliai Telšių mieste kaip ir kiekvienoje urbanizuotoje teritorijoje  

yra riboti. Pagrindinius išteklius sudaro Masčio ežeras ir miesto teritorijoje esantys želdynai.  

Telšių miestą supančios teritorijos palyginus yra miškingos teritorijos gali būti 

naudojamos miestiečių rekreacijai gamtoje, didžiausi miškų plotai Telšius supa iš šiaurinės ir 

vakarinės pusės. Netoli Telšių yra saugomų teritorijų (draustinių), kurias taip pat galima traktuoti 

kaip gamtines rekreacines teritorijas, nes jose siekiant pagrindinių teritorijos paskelbimo 

saugoma tikslų turi būti sudaromos ir sąlygos pažintiniam turizmui (LR Saugomų teritorijų 

įstatymas, Žin., 2001, Nr. 108-3902). 

 

3.2.5. Išvados 

1. Telšių miestui būdingi gausūs paviršiniai vandenys. Paviršinių vandenų tinkle 

dominuoja Masčio ežeras. 

2. Suskaidytame Telšių miesto reljefe natūraliai turėjo susidaryti labai marga 

dirvožemių danga, tačiau dėl itin aktyvios žmogaus veiklos mieste dirvožemis yra 

smarkiai performuotas ir visi mieste esantys dirvožemiai priskiriami miesto 

trąšažemiams (Urbic Anthrosols). 
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3. Telšių miesto žaliųjų plotų teritorinį potencialą galima vertinti kaip vidutinį: 

urbanizuotų teritorijų viešosios erdvės – parkai ir kiti želdynai  užima 196,68 ha. 

plotą (11 proc. miesto teritorijos).  

4. Didelę dalį miesto teritorijos (15%) užima Masčio ežeras, kurį, kartu su žaliaisiais 

plotais, būtina pritaikyti miesto gyventojų rekreacinėms reikmėms. 

5. Iš visų Telšių mieste įvertintų žaliųjų plotų šiuo metu galima laikyti įrengtais ir 

pritaikytais poilsiui Žemaitijos kaimo muziejų ir Kultūros parką, iš dalies įrengtais – 

Masčio ežero pakrantę ir miško parką Parko gatvėje. 

6. Miesto teritorijoje esantys valstybiniai miškai, išsidėstę pietvakarinėje Masčio ežero 

pakrantėje, pagal miškų grupę yra priskiriami miško parkams (IIB), bei laikomi 

valstybinės reikšmės miškais. 

7. Gamtines rekreacines teritorijas Telšių mieste sudaro miesto želdynai ir Masčio ežero 

pakrantė. Rekreacinėmis teritorijomis lengvai pasiekiamomis miestiečiams taip ar 

teikia priskirti Germanto kraštovaizdžio draustinį, kuriame galimas pažintinis 

turizmas. 

 

3.3. Kraštovaizdžio potencialas 

 

3.3.1. Kraštovaizdžio stabilumas 

 Kraštovaizdžio stabilumas suprantamas kaip gamtinės aplinkos sugebėjimas kompensuoti  

antropogeninį poveikį nedegraduojant, kaip sugebėjimas atsistatyti. Mokslininkai sutaria, kad 

kiekybiškai išmatuoti teritorijos atsparumo antropogeninei veiklai yra neįmanoma dėl daugybės 

šią teritorijos savybę įtakojančių veiksnių ir jų sąveikų variantų. Daline geosistemų atsparumo 

savybe yra laikomas jautrumas, tai geosistemos potencialių galimybių neutralizuoti arba pašalinti 

toksiškas medžiagas per sąlygiškai neilgą laiką.  

Žemaičių aukštuma priskiriama prie santykinai nejautrių taršai geosistemų, t.y. kartu su 

Pajūrio žemuma užima tarpinę padėtį tarp labai jautrių Baltijos aukštumų ir nejautrios Lietuvos 

Vidurio žemumos. Santykinai nejautriomis geosistemomis laikomos tos, kuriose geochemiškai 

aktyvūs dirvožemiai dera su kitais jautrumą mažinančiais veiksniais.  

Telšių miestas patenka į daugiau nei vidutiniškai jautrios geosistemos teritoriją, tai 

penktas jautrumo lygis iš septinių. Pagal buferiškumą teritoriją galima laikyti mažo buferiškumo. 

Buferiškumas – tai gamtinės aplinkos sugebėjimas migruojančius kenksmingus cheminius 

junginius paversti nejudriais ir/arba nekenksmingais. Geocheminės migracijos struktūros tipas 

šioje teritorijoje yra subalansuoti srautai, t.y. medžiagų kaupimasis lygus išplovimui. Tai 

sąlygoja vienodas galimybes užteršti dirvožemį ir gruntinį vandenį. 
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Nemažai mokslininkų aktyviausiu teršalų neutralizacijos ir transformacijos veiksniu laiko 

gyvąją gamtą, t. y. mikroorganizmus, augaliją ir gyvūniją. Šis svarbiausias apsivalymo grandinės 

elementas taip pat yra jautriausias taršai, lengviausiai degraduojantis. Labiausiai teritorijų 

jautrumą antropogeninei veiklai mažinančiu veiksniu yra laikomas miškingumas, kuo jis 

didesnis, tuo geosistema yra stabilesnė, tuo didesnį antropogeninį poveikį geba atlaikyti 

nepakitusi. Didelis teritorijos miškingumas gali padidinti jos atsparumą net iki 30 proc. 

Svarbiausią vaidmenį teritorijos stabilumo išlaikyme ir didinime vaidina gamtinis 

karkasas, kurio pagrindinės funkcijos yra: 

1) sukurti vientisą gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklą, užtikrinantį 

kraštovaizdžio geoekologinę pusiausvyrą ir gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, 

sudaryti prielaidas biologinei įvairovei išsaugoti; 

2) sujungti didžiausią ekologinę svarbą turinčias buveines, jų aplinką bei gyvūnų ir 

augalų migracijai reikalingas teritorijas; 

3) saugoti gamtinį kraštovaizdį ir gamtinius rekreacinius išteklius; 

4) didinti šalies miškingumą; 

5) optimizuoti kraštovaizdžio urbanizacijos bei technogenizacijos ir žemės ūkio plėtrą. 

 Gamtinis karkasas yra išskirtas visoje Lietuvoje Lietuvos Respublikos teritorijos 

bendruoju planu. Gamtinį karkasą sudaro geoekologinės takoskyros, geosistemų vidinio 

stabilizavimo arealai bei ašys ir migracijos koridoriai. Geoekologinės takoskyros tai – teritorijų 

juostos, jungiančios ypatinga ekologine svarba pasižyminčias vietoves. Jos skiria stambias 

gamtines geosistemas ir palaiko bendrąją gamtinio kraštovaizdžio pusiausvyrą. Geosistemų 

vidinio stabilizavimo arealai bei ašys yra teritorijos, galinčios pakeisti gamtinės migracijos 

srautus, tokius, kaip šoninis nuotėkis, jos taip pat reikšmingos biologinės įvairovės požiūriu. Šios 

teritorijos kompensuoja neigiamą įtaką gamtinėms teritorijoms. Migracijos koridoriai – slėniai, 

raguvynai ir kitos teritorijos, kuriomis vyksta intensyvi medžiagų, energijos ir gamtinės 

informacijos apykaita ir augalų nei gyvūnų migracija.  

Visos gamtinio karkaso dalys yra skirstomos pagal svarbą. Geoekologinės takoskyros 

skirstomos į tarptautinės, nacionalinės ir regioninės svarbos, migracijos koridoriai skirstomi į 

nacionalinės, regioninės ir mikroregioninės svarbos, vidinio ekologinio stabilizavimo arealai 

skirstomi į regioninės ir mikroregioninės svarbos. Yra išskiriami trys kraštovaizdžio formavimo 

tipai: išlaikomas ir saugomas esamas natūralus kraštovaizdžio pobūdis; palaikomas ir didinamas 

esamas kraštovaizdžio natūralumas; gražinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą 

atkuriantys elementai. 

Išlaikomo ir saugomo esamo natūralus kraštovaizdžio pobūdžio tipas lokalizuotas 

ištisiniais miško masyvais apaugusiose gamtinio karkaso teritorijose – zonose, išsaugojusiose 
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natūralų (gamtinį) kraštovaizdžio pobūdį bei ekologinio kompensavimo potencialą. Šios 

teritorijos – tai šalies gamtinio karkaso „aukso fondas“, kurio perspektyva susijusi su racionalaus 

subalansuoto miškų ūkio tvarkymu, miškų regeneracinio potencialo išsaugojimu, rekreacinio 

naudojimo reguliavimu bei nustatyto režimo užtikrinimu šiose zonose įsteigtoms ypač 

saugomoms teritorijoms. 

Palaikomo ir didinamo esamo kraštovaizdžio natūralumo tipas lokalizuotas mišrios 

naudmenų mozaikos teritorijose, kuriose kaitaliojasi miškų ir žemės ūkio naudmenos, taip pat 

smarkiai pakeistos arba pažeistos gamtinės struktūros miškuose. Šių teritorijų tvarkymas yra kur 

kas sudėtingesnis, nes reikalingas tiek esamų funkcijų subalansavimas, tiek regeneracinės 

priemonės ekologinėms kompensacinėms gamtinės struktūros galioms stiprinti. 

Gražinamų ir gausinamų kraštovaizdžio natūralumą atkuriančių elementų tipas taikytinas 

žmogaus veiklos, pirmiausia agrarinės, gerokai pakeistose gamtinio karkaso teritorijose. Šios 

zonos susiformavo dėl technokratiško netolygaus žemės naudojimo pažeidžiant ekologinės 

pusiausvyros sąlygas, nesilaikant racionalios gamtonaudos reikalavimų. Tai ūkio intensyvinimo 

rezultatas, ypač skaudžiai palietęs geoekologinių takoskyrų bei migracinių koridorių teritorijas. 

Šiose zonose gamtinio kraštovaizdžio formavimo kryptis yra regeneracinė-restauracinė, susijusi 

su sudėtingų renatūralizacinių priemonių įgyvendinimu ir nauju ekologizuotu požiūriu į šių 

teritorijų naudojimą. 

Aplink Telšių miestą yra išskirta daug gamtinio karkaso teritorijų. Regioninės svarbos 

geosistemų vidinio stabilizavimo arealas apimantis Masčio ežerą patenka ir į Telšių miesto 

teritoriją. Šio vidinio stabilizavimo arealo kraštovaizdžio formavimo tipas yra grąžinami ir 

gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai.  Šiuo metu areale beveik nėra miškų 

masyvų, vyrauja dirbama žemė.  

 Iš vidinio stabilumo arealo į pietus nuo Telšių prasideda migracinis koridorius einantis 

Mastupio slėniu, jo kraštovaizdžio formavimo tipas taip pat yra grąžinami ir gausinami 

kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai. Šio migracinio koridoriaus svarba yra 

mikroregioninė. Migracijos koridoriuje nėra miškų masyvų. 

 Į šiaurę nuo Telšių eina dar vienas mikroregioninės svarbos migracijos koridorius Svaigės 

upės slėniu, kraštovaizdžio formavimo tipas taip pat yra grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio 

natūralumą atkuriantys elementai. Šis migracijos koridorius kerta vidinio stabilizavimo arealą, 

išsidėsčiusį  ties Tausalo ežeru, į šiaurę nuo migracijos koridoriaus šio arealo kraštovaizdžio 

formavimo tipai yra išlaikomas ir saugomas esamas natūralus kraštovaizdžio pobūdis bei 

palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio natūralumas. Vidinio ekologinio stabilizavimo 

arealo svarba yra regioninė. Šioje vidinio stabilizavimo arealo dalyje plyti miškai, į pietus nuo 
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migracinio koridoriaus vidiniame stabilumo areale nebėra miškų, jo kraštovaizdžio formavimo 

tipas šioje dalyje yra grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai. 

 Į rytus nuo Telšių yra išsidėsčiusi nacionalinės svarbos geoekologinė takoskyra, kuri 

apima ir Germanto kraštovaizdžio draustinio teritoriją. Takoskyros kraštovaizdžio formavimo 

tipai yra išlaikomas ir saugomas esamas natūralus kraštovaizdžio pobūdis bei palaikomas ir 

stiprinamas esamas kraštovaizdžio natūralumas. Ši takoskyra beveik ribojasi su Telšių miestu.  

 Vien gamtinio karkaso išskyrimo nepakanka teritorijos kraštovaizdžio stabilumui 

palaikyti, reikia atsižvelgti į gamtinio karkaso arealų būklę ir realias galimybes atlikti 

antropogeninės veiklos kompensavimo funkcijas. Teritorijos, kuriose vyrauja žemės ūkio 

naudmenos yra nepajėgios kompensuoti žmogaus veiklos, priešingai jose dažniausiai dar 

padidinama antropogeninė apkrova. Tik didelį plotą užimančios natūralios augimvietės 

(geriausiai miškas) gali efektyviai kompensuoti žmogaus veiklą. Sprendžiant pagal priskirtus 

teritorijoms tvarkymo režimus (vyraujantis tvarkymo režimas yra grąžinami ir gausinami 

kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai), šiuo metu gamtinis karkasas neatlieka visų 

jam priskirtų funkcijų, nes realiai nėra iki galo suformuotas. 

 

3.3.2. Saugomos teritorijos 

 Telšių mieste saugomų teritorijų, saugomų gamtos paminklų ar objektų nėra. Telšių 

rajone yra Varnių regioninis parkas, valstybiniai Germanto, Minijos ir Plikšių kraštovaizdžio 

draustiniai, Buožėnų geomorfologinis draustinis ir Virvytės hidrografinis draustinis. Telšių 

rajono savivaldybė yra įsteigusi Buišių botaninį ir Lauko Sodos botaninį zoologinį draustinius. 

Rajone yra du gamtos paminklai ir du valstybės saugomi gamtos paveldo objektai. 

 Iš saugomų teritorijų arčiausiai Telšių miesto yra Germanto kraštovaizdžio draustinis. Jis 

nuo Telšių nutolęs apie 2 km į vakarus. Germanto kraštovaizdžio draustinyje saugoma Vidurio 

Žemaičių aukštumos būdingas kraštovaizdis su ežerų kompleksu. Arti Telšių miesto yra ir 

Buožėnų geomorfologinis draustinis, nutolęs nuo miesto apie 4 km į šiaurės vakarus. Buožėnų 

geomorfologiniame draustinyje saugomas raiškus Žemaičių aukštumos ruožas. Šioms dviems 

teritorijoms Telšių miesto plėtra gali daryti įtaką.  

Lietuvos teisinėje bazėje vis dar nėra patvirtintų Gamtinių ir kraštovaizdžio draustinių 

nuostatų, jie projektinėje stadijoje. Tai gali sutrukdyti tinkamai apsaugoti draustinius nuo 

neigiamo antropogeninio poveikio. 

Iš ES struktūrinių fondų lėšų yra pradėtas rengti projektas (Nr. BPD2004-ERPF-1.3.0-04-

05/0001) Saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentų parengimas, projekto vykdytojas  

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Vienas iš projekto tikslų yra  

parengti galimybių studiją 4 naujoms saugomoms teritorijoms (Alaušo, Avilių-Čičirio, Germanto 
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ir Plinkšių regioniniams parkams) įsteigti. Germanto ir Plikšių regioniniai parkai būtų Telšių 

rajone vietoj dabar esančių draustinių. Šis projektas, o atitinkamai ir galimybių studijos, turi būti 

baigtas 2008 m.  

 

3.3.3. Biologinės įvairovės apsauga 

Biologinės įvairovės apsaugai gamtinio karkaso ir saugomose teritorijose išskiriamas 

ekologinis tinklas Natura 2000, jungiantis didžiausią bioekologinę svarbą turinčias buveines, jų 

aplinką bei gyvūnų ir augalų migracijos koridorius. Europos ekologinio tinklo Natura 2000 

teritorijose yra draudžiama arba ribojama veikla, galinti turėti neigiamą poveikį saugomoms 

natūralioms buveinėms, rūšių buveinėms ir saugomoms augalų bei gyvūnų rūšims. Leidžiama 

tokia veikla, kuri užtikrina tinkamą buveinių ir rūšių būklę.  

Telšių rajone yra išskirta vienuolika Natura 2000 teritorijų. Buveinių apsaugai svarbios 

teritorijos išskirtos Telšių rajone (pagal Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 

15 d. įsakymą nr. D1-302 Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų 

atrankos kriterijus, sąrašas, skirtas pateikti Europos komisijai) pateiktos 3.1 lentelėje. 
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3.1 lentelė. Telšių rajono būveinių apsaugai svarbios Natura 2000 teritorijos 

Vietovės 
pavadinimas 

Plotas, 
ha 

Savivaldybės 
pavadinimas 

Pastabos dėl vietovių, 
atitinkančių gamtinių 

buveinių apsaugai 
svarbių teritorijų 

atrankos kriterijus, 
ribų 

Vertybės, dėl kurių 
atrinkta 

vietovė (1) 

Preliminarus 
buveinių 
plotas, ha 

1 2 3 4 5 6 

Antkantų 
pelkė 

420 Telšių r. 

Ribos sutampa su 
Varnių regioninio parko 
Antkantų telmologinio 
draustinio ribomis 

3150, Natūralūs 
eutrofiniai ežerai su 
plūdžių arba aštrių 
bendrijomis  

16,3 

Germanto 
ežeras 

157 Telšių r. 
Patenka į Germanto 
kraštovaizdžio draustinį 
(dalis draustinio).  

3140, Ežerai su 
menturdumblių 
bendrijomis  

52,4 

Minijos upė 2197 Telšių r. ir kt. 
Patenka į Minijos 
ichtiologinį draustinį 
(dalis draustinio).  

Baltijos lašiša   

Moteraičio 
pievos 

17 Telšių r. 

Patenka į Varnių 
regioninį parką (dalis 
Pavandenės 
kraštovaizdžio 
draustinio).  

6210, Stepinės 
pievos  

5 

Paršežerio–
Lūksto 
pelkių 
kompleksas 

2876 
Šilalės r., 
Telšių r. 

Patenka į Varnių 
regioninį parką (apima 
Debesnų telmologinį ir 
Lūksto hidrografinį 
draustinius bei dalį 
Vembūtų 
kraštovaizdžio, Sietuvos 
kraštovaizdžio, Varnių 
urbanistinio draustinių ir 
dalį regioninio parko 
ekologinės apsaugos 
zonos).  

6230, Rūšių turtingi 
briedgaurynai  

10 

Saloto ežeras 
ir jo 
apyežerės 

309 Telšių r. 

Patenka į Varnių 
regioninį parką (dalis 
Minijos ištakų 
hidrografinio 
draustinio).  

3130, Mažai 
mineralizuoti ežerai 
su būdmainių augalų 
bendrijomis  

15 

Sydeklio 
pelkė 

152 Telšių r. 

Ribos sutampa su 
Varnių regioninio parko 
Sydeklio telmologinio 
draustinio ribomis. 

3150, Natūralūs 
eutrofiniai ežerai su 
plūdžių arba aštrių 
bendrijomis 

12 

Sprūdės 
pievos 

21 
Kelmės r., 
Telšių r. 

Patenka į Varnių 
regioninį parką (dalis 
Pavandenės 
kraštovaizdžio 
draustinio).  

6210, Stepinės 
pievos 

2 

Šatrijos 
pievos 

28 Telšių r. 

Patenka į Varnių 
regioninį parką (dalis 
Šatrijos kraštovaizdžio 
draustinio).  

6210, Stepinės 
pievos  

20 

 

Prie šio sąrašo ministro 2006 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. D1-518  Dėl aplinkos 

ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. D1-302 "Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių 
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buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, 

patvirtinimo" pakeitimo, pridėtas Gelžio ežeras ir Pagermantės miškas. Abi teritorijos nepatenka 

į jokią kitą saugomą teritoriją. Gelžio ežeras yra prie pat Germanto kraštovaizdžio draustinio, 

šiaurės vakarinėje jo pusėje. Pagermantės miškas nuo Telšių nutolęs apie 3 km į šiaurės vakarus, 

yra išsidėstęs tarp Germanto kraštovaizdžio draustinio ir Buožėnų geomorfologinio draustinio. 

 Buveinių apsaugai svarbios teritorijos kol kas nėra Lietuvos įstatymais įteisintos kaip 

Natura 2000 tinklo dalis, tačiau, kadangi yra kitose saugomose teritorijose, dažnai draustiniuose, 

jų apsauga yra užtikrinta. 

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos Telšių rajone pateiktos 3.2 lentelėje 

(Lietuvos respublikos vyriausybės 2004 m. Balandžio 8 d. Nutarimas nr. 399 (Lietuvos 

respublikos vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo nr. 819 redakcija) Lietuvos 

respublikos saugomos teritorijos arba jų dalys, kuriose yra paukščių apsaugai svarbių teritorijų). 

 

3.2 lentelė. Paukščių apsaugai svarbios Natura 2000 teritorijos Telšių rajone. 

Lietuvos 
Respublikos 
saugomos 
teritorijos arba 
jų dalys 

Paukščių 
apsaugai 
svarbi 
teritorija 

Savivaldybės 
pavadinimas 

Kodas Europos 
ekologinio 
tinklo „Natura 
2000“ 
duomenų 
bazėje 

Aptinkama 
europinės svarbos 
saugomų rūšių 
paukščių; teritorijos 
svarba 
migruojantiems 
paukščiams 

Pastabos dėl 
paukščių 
apsaugai 
svarbios 
teritorijos ribų 

1 2 3 4 5 6 

Plinkšių miško 
biosferos 
poligonas 

Plinkšių 
miškas 

Mažeikių r.,  
Telšių r. 

LTMAZB001 
vapsvaėdžiai (Pernis 
apivorus), pilkosios 
meletos (Picus canus) 

paukščių 
apsaugai 
svarbios 
teritorijos ribos 
sutampa su 
patvirtintomis 
Plinkšių miško 
biosferos 
poligono 
ribomis 

Varnių regioninio 
parko dalis 

Biržulio–
Stervo 
pelkių 
kompleks
as 

Telšių r. LTTELB001 

didieji baubliai 
(Botaurus stellaris), 
pievinės lingės (Circus 
pygargus), švygždos 
(Porzana porzana), 
plovinės vištelės 
(Porzana parva), 
juodosios žuvėdros 
(Chlidonias niger), 
mėlyngurklės 
(Luscinia svecica) 

paukščių 
apsaugai svarbi 
teritorija užima 
dalį saugomos 
teritorijos.  
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3.3.4. Išvados 

1. Aplink Telšių miestą yra pakankamai daug gamtinio karkaso teritorijų, kad būtų 

išlaikytas kraštovaizdžio stabilumas. Tačiau kol kas šios teritorijos nepakankamai 

efektyviai atlieka savo ekologinio kompensavimo vaidmens, dėl nepakankamo 

natūralios augmenijos paplitimo, ypač gamtinio karkaso teritorijose trūksta miškingų 

plotų. Geriausiai savo vaidmenį atlieka geoekologinė takoskyra, joje yra daugiausiai 

natūralių augimviečių. 

2. Telšių mieste nėra gamtinių saugomų teritorijų, gamtos paminklų ir gamtos paveldo 

objektų. 

3. Telšių miesto plėtra gali paveikti valstybinių Germanto kraštovaizdžio ir Buožėnų 

geomorfologinio draustinių teritorijas.  

4. Telšių rajone yra išskirta vienuolika Natura 2000 teritorijų, dauguma jų išsidėstę 

saugomų teritorijų tinkle. Arčiausiai Telšių yra Germanto ir Gelžio ežerai, 

Pagermantės miškas. Šios teritorijos gali būti paveiktos Telšių miesto plėtros. 

 

3.4. Aplinkos kokybė 

 

3.4.1. Oro kokybė 

Lietuvos miestų oro kokybė daugiausia priklauso nuo vietinių taršos šaltinių – transporto, 

energetikos, pramonės įmonių išmetamų teršalų. Dėl oro taršos keičiasi klimatas, prastėja miestų 

oro kokybė, susidaro troposferinis ozonas, rūgštėja dirvožemis ir paviršinis vanduo, vyksta 

vandens telkinių eutrofikacija. Vienas iš darnaus vystymosi prioritetų oro srityje – mažinti 

pagrindinių ūkio šakų poveikį aplinkai ir žmogaus sveikatai, švelninti klimato kaitos padarinius 

(Aplinkos būklė, 2004). 

Telšių mieste nėra vykdomas nuolatinis oro kokybės monitoringas, todėl tikrąją oro 

kokybę nustatyti yra sunku. Oro kokybe tenka nustatinėti pagal teršalų emisijų kiekius mieste, o 

ne pagal kenksmingų medžiagų koncentracijas ore. 

Teršalų emisijos į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių Telšių rajone turi tendenciją 

mažėti, padidėjimas nuo 2003 m. yra siejamas su pramonės įmonių gamybos apimčių didėjimu, 

o mažėjimai nuo 2005 m. siejami su taršos mažinimo priemonių įgyvendinimu. Didžiąją Telšių 

rajone išmetamų emisijų dalį sudaro Telšių mieste išmetami teršalai (3.1 pav. ir 3.2 pav.). Pagal 

nustatytas didžiausias leistinas taršas (DLT) nei viena įmonė Telšių mieste neviršijo leistinų 

išmetimų.  
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3.1 pav. Teršalų emisijos į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių Telšių rajone 
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3.2 pav. Teršalų emisijos į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių Telšių mieste 

 

Pagrindiniai teršalai iš stacionarių taršos šaltinių yra anglies monoksidas, azoto oksidai, 

sieros dioksidas ir kietosios dalelės. Šių teršalų išmetimai į atmosferą Telšių mieste pateikiami 

3.3 pav. visi šie junginiai yra pavojingi žmonių sveikatai ir aplinkai. 

Sieros dioksidas (SO2) besijungdamas su vandens garais atmosferoje suformuoja rūgščius 

lietus, kurie naikina augmeniją, blogina dirvos, statybinių medžiagų ir vandens telkinių kokybę.   
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3.3 pav. Pagrindinių teršalų emisijos iš stacionarių taršos šaltinių Telšių mieste 

 

Azoto oksidai (NOx), ypač azoto dioksidas (NO2) gali dirginti plaučius ir sumažinti 

atsparumą kvėpavimo takų infekcijoms (gripui ir pan.). Nuolatinis arba dažnas poveikis 

koncentracijomis, kurios yra daug didesnės nei normaliai aplinkos ore aptinkamos 

koncentracijos, gali padidinti aštrių kvėpavimo takų susirgimų skaičių tarp vaikų.  

Anglies monoksidas (CO) organizme mažina deguonies patekimą į kraują. Šis junginys 

atmosferoje išsilaiko apie mėnesį, po to oksiduojasi į anglies dioksidą (CO2).  

Kietosios dalelės (KD) išmetamos į orą labai skiriasi savo fizine ir chemine sudėtimi, 

skirtingi yra dalelių dydžiai ir jų išmetimo šaltiniai. Smulkiosios dalelės gali būti pernešamos 

giliai į plaučius, kur jos gali sukelti uždegimą ir pabloginti žmonių, sergančių širdies ar plaučių 

ligomis, būklę. Be to, į plaučius jos gali pernešti kancerogeninius junginius. Kietosios dalelės yra 

patys pavojingiausi žmonių sveikatai ir kitai biotai teršalai. 

Oro kokybę mieste įtakoja ne vien emisijos iš stacionarių taršos šaltinių bet taip pat ir 

mobiliųjų taršos šaltinų (transporto) sukeliama tarša. Kadangi nėra nuolatinių oro kokybės 

matavimų šios taršos įtakos oro kokybei negalima nustatyti. Transportas aplinką teršia 

daugiausiai anglies monoksidu ir azoto oksidais. Pagal visos Lietuvos mastu atliktus stebėjimus 

manoma, kad transporto sukeliama oro tarša sudaro 75 proc. visos oro taršos. Kai buvo uždrausta 

naudoti benziną su švinu transporto keliamos taršos pavojingumas gerokai sumažėjo. 

Atsižvelgiant į transporto emisijų toksiškumą ji yra ne tokia pavojinga, kaip pramonės ir 

energetikos įmonių išmetami teršalai, tik prie intensyvaus eismo magistralių yra liekamasis 

dirvožemio užteršimas švino junginiais.  

Atmosferinės pernašos taip pat įtakoja oro kokybe, tačiau mieste ši įtaka dažniausiai būna 

labai nežymi, bet pernašos gali padidinti teršalų koncentracijas.  Norint patikimai  įvertinti oro 

kokybę Telšių miestą reiktų pradėti nuolatinius teršalų koncentracijų ore matavimus. 
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3.4.2. Vandenų kokybė 

Nuolatinio valstybinio vandens kokybės monitoringo Masčio ežere ar kitame vandens 

telkinyje Telšių mieste nėra vykdoma. Duomenų apie Telšių miesto vandens teršimą nėra, tačiau 

kadangi Telšiai yra labiausiai teršianti teritorija visome rajone, tai rajono duomenis galima 

gretinti su Telšių miestu. Telšių miesto nuotėkų valymo įrenginiai yra nepajėgūs išvalyti 

bendrojo fosforo ir azoto teršalų iki reikiamų normų, turi LLT normatyvą. Telšių aplinkos 

apsaugos agentūros skyriaus duomenimis kasmet bent kelios įmonės viršija nustatytus leistinos 

taršos normatyvus. Telšių rajone didžioji dalis nuotėkų nėra pakankamai išvalomos, tačiau 

pastebima teigiama nuotėkų mažėjimo tendencija (3.4 pav.). Telšių rajone į vandens telkinius 

patenkančių teršalų kasmet mažėja (3.5 pav.). 
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3.4 pav. Telšių rajone išleidžiamų nuotėkų kiekis ir jų išvalymas 
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3.5 pav. Telšių rajone į vandens telkinius išleisti teršalai 

 

Masčio ežeras labiausiai teršiamas vandens telkinys visame Telšių rajone. Telšių rajono 

aplinkos apsaugos agentūra yra paskelbusi konkursą Masčio ežero valymo darbams, pagal 
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konkurso sąlygas laimėtojas turi parengti visą projektinę dokumentaciją. Yra atlikta Masčio 

ežero užterštumo studija. 

  

3.4.3 Atliekos   

Telšių rajone šiuo metu yra likęs tik vienas veikiantis sąvartynas, priklausantis Telšių 

miestui, esantis Kalnėnų kaime. Kiti sąvartynai yra uždaryti.  

Telšių rajone kasmet surenkama vis mažiau atliekų, tik paskutiniais metais pastebėtas 

nežymus atliekų kiekio padidėjimas (3.6 pav.). Šį padidėjimą reikia sieti su efektyvesniu atliekų 

surinkimu Telšių rajono kaimo vietovėse. Didžiąją dalį surenkamų atliekų sudaro buitinės 

atliekos, 2006 m jos sudarė 95,4 proc. visų surenkamų atliekų. Yra paruošta atliekų tvarkymo 

rajono programa, tikslinamas atliekų tvarkymo planas. Yra įrengta biodegraduojančių atliekų 

aikštelė Kalnėnų sąvartyne. 

Nepavojingos atliekos Telšių rajone yra tvarkomos surenkant mišrias komunalines 

atliekas konteinerine sistema, taip pat yra konteinerinė antrinių žaliavų surinkimo sistema, 

matoma aiški tendencija kasmet surinkti vis daugiau antrinių žaliavų (3.7 pav.). 
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 pav. Telšių rajone surinktų atliekų kiekis 

 

Surinktos kietos atliekos spec. automobiliais vežamos kiekvieną dieną į Telšių m. 

sąvartyną Kalnėnų kaime. 2006 m į sąvartyną pateko 32,4 t biodegraduojančių atliekų, 14,1 t 

nukenksmintų medicininių atliekų, 242 t statybinio laužo.   
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3.7 pav. Telšių rajone surenkamos antrinės žaliavos 

 

Kalnėnų sąvartyne vedama  atvežtų kietų buitinių atliekų  apskaita, vykdomas reguliarus 

atliekų lyginimas ir užpylimas gruntu, surenkamas paviršinio vandens filtratas, vykdomas 

požeminio vandens  monitoringas. Sąvartynas yra eksploatuojamas daugiau kaip 30 metų ir jame 

yra sukaupta apie 1 200 000 t atliekų. 

Pagrindinė atliekų surinkimo problema yra ta, kad pagal dabar galiojančius įstatymus ir 

savivaldybių atliekų tvarkymo taisykles, gyventojui, nesudarančiam sutartį su atliekų tvarkymo 

operatoriumi dėl atliekų išvežimo ir konteinerio įsigijimo, administracinio poveikio priemonių  

valstybiniai inspektoriai taikyti negali. 

Pavojingų atliekų tvarkymas Telšių rajone buvo organizuotas nuo 2002 metų. Tuo 

pradėjo užsiimti didžiosios pramonės ir transporto įmonės, a/m demontavimo aikštelės ir  

autoservisai. Užsiregistravus LR daugiau pavojingų atliekų tvarkytojų, kurios pradėjo rinkti 

atliekas, atsirado galimybė teisėtai ir reglamentuotai priduoti surinktas pavojingas atliekas, ypač 

naftos produktų, akumuliatorių, lium. lempų ir padangų. Tikslesnė apskaita pradėta diegti nuo 

2003 m.  Medicininės atliekos nukenksminamos ir atiduodamos šalinimui į sąvartyną kaip 

nepavojingos atliekos. Jų 2006 m. susidarė 2,345 t infekuotų aštrių metalinių atliekų ir 11,6 t 

infekuotos tvarsliavos. Organizuotas netinkamos naudoti elektros ir elektronikos įrangos 

rinkimas, tačiau gyventojai dėl susidarančių išlaidų tuo nesinaudoja, ir toliau palieka atliekas prie 

konteinerių. 

Radioaktyvumo tyrimai Telšių mieste ir rajone neatliekami. 

 

3.4.4. Išvados 

1. Pastaraisiais metais Telšių mieste matomos teršalų į atmosferą išmetimo mažėjimo 

tendencijos. 
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2. Vertinti oro kokybę Telšių mieste yra sudėtinga dėl nevykdomo nuolatinio oro 

kokybės monitoringo, todėl oro kokybę galima interpretuoti tik pagal emisijas, o ne 

nustatyti pagal teršalų koncentracijas ore. 

3. Paviršinio vandens kokybė Telšių mieste nėra gera, nes Telšių miesto nuotėkų 

valymo įrenginiai yra nepajėgūs išvalyti nuotėkų iki normatyvų, taigi į aplinką 

išleidžiamos ne visiškai išvalyto nuotėkos, ypač nuo to nukenčia Masčio ežero 

vandens kokybė. 

4. Telšių rajono agentūra yra apskelbusi konkursą Masčio ežero valymo darbams atlikti, 

atlikus šio ežero valymą, būtų žymiai pagerinta ežero vandens kokybė. 

5. Atliekų surinkimo sistema Telšių rajone, o tuo pačiu ir Telšių mieste gerinama 

kasmet. Šiuo metu rajone veikia tik vienas sąvartynas, priklausantis Telšių miestui. 
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4. NEKILNOJAMASIS KULTŪROS PAVELDAS 

 

4.1. Bendroji charakteristika  

 

Telšių miesto nekilnojamasis kultūros paveldas, svarbus miesto urbanistinio, istorinio 

memorialinio bei architektūrinio savitumo aspektais, yra reikšmingas miesto bendruomenės 

palankesnių gyvenimo sąlygų kūrimo bei kultūrinio tapatumo ugdymo resursas.  

Archeologai seniausius miesto teritorijos radinius datuoja akmens amžiumi, tačiau miesto 

pradžia siejama su Džiugo piliakalniu. Spėjama, kad ši IX-XIVa. Gyvenvietė galėjo būti 

paskutinioji, iš kurios žmonės kėlėsi į patogesnę gyvenimui ir prekybai vietą prie pietinio Masčio 

ežero kranto ties dabartine Vilniaus kalva. Istoriniuose šaltiniuose Telšiai (vietovardis 

vandenvardinės kilmės – per miestą teka Telšės upelis)  paminėti gana vėlai- tik 1450 m. 

Telšiuose, ties Vilniaus kalva įkuriamas Karališkasis dvaras, o net pačios kalvos viršūnės 1536m. 

funduojant karaliui Žygimantui Senajam pastatoma pirmoji medinė Telšių bažnyčia, įsteigta 

parapinė mokykla.  

Kai kurie istorikai spėja, kad jau XVI a. Telšiams galėjo būti suteiktos vėliau prarastos 

miesto teisės (žinoma, kad Žemaičių seniūnijos matininkas Jokūbas Laskauskas „Telšių miesto 

ribas“ buvo nužymėjęs jau 1569 m.). 1624m. Telšių Karališkojo dvaro laikytojas Povilas 

Sapiega, gavęs karaliaus Zigmanto Vazos leidimą, pakvietė į Telšius vienuolius bernardinus ir 

ant aukščiausios miesto kalvos –Insulos, pastatydino vienuolyną. Vienuoliai bernardinai 

pasižymėjo miesto ir krašto gyvenime, prie vienuolyno veikė biblioteka, špitolė, buvo užveistas 

vaistažolių sodas. 1650 m. Žemaičių vyskupo Petro Parčevskio rūpesčiu prie vienuolyno iškilo 

antroji mieste bažnyčia, o prie jos didiko Abraomo Montrimavičiaus lėšomis pastatomas mūrinis 

Loreto Marijos namelis- koplyčia. Tai seniausias miesto mūrinis pastatas kurio pamatų ir sienų 

fragmentai išliko iki šių dienų. XVII a. antroje pusėje didiko Vaitiekaus Važinskio lėšomis  

Telšių bernardinų vienuolynas rekonstruojamas ir išplečiamas. Vienuolynas apšildomas 

progresyvia to meto hipokaustine (šilto oro) sistema. Miestas labai nukentėjo Šiaurės karo( 1700-

1721m.) metu. Miestą ir Karališkąjį dvarą nusiaubė švedų kariuomenė ir gaisrai. Švedams 

rekvizavus gyventojų maisto atsargas prasidėjo badmetis o po jo ir visą Žemaitiją nusiaubęs 

maras. Kad miestas greičiau atsigautų, 1721m. Telšiams suteikiama turgų ir prekymečių teisė 

(tokia teisė turėta jau XVII a.). Tuo laiku, valdovui leidus žydams gyventi miestuose, Telšiuose 

ima daugėti žydų tautybės gyventojų. Žemaitijos bajorų sprendimu,  1764m. Telšiai tapo 

Žemaitijos kunigaikštystės Šiaurės vakarų dalies (reparticijos) centru su bajoru žemės ir pilies 

teismu. Čia pradeda rinktis bajorų seimeliai ir tai labai pagyvina miesto gyvenimą. Atkuto 

amatai, prekyba, padaugėjo miesto gyventojų. 1761-1765 m. vietoje senos medinės vienuolyno 
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bažnyčios pastatoma mūrinė vėlyvojo baroko- klasicizmo bažnyčia. Bažnyčios interjeras labai 

savitas su Lietuvoje vieninteliu ir ypač retu Europoje balkonu einančiu visu bažnyčios perimetru. 

Būtent balkonas buvo Žemaitijos bajorų seimelių susirinkimo vieta. 1793m. atidarytai triklasei 

mokyklai vienuoliai bernardinai 1798m. pastatė naują mūrinį mokyklos pastatą. Po dešimties 

metų ši mokykla išplėsta į šešiaklasę ir joje mokosi beveik 300 moksleivių. Be bendrųjų dalykų 

buvo dėstoma lotynų, prancūzų, vokiečių, lenkų, vėliau ir rusų kalbų, išliko žinių apie  1815m.  

Telšiuose moksleivių suvaidintą spektaklį. 1791 m. Telšiams  suteiktos (atnaujintos?)  

Magdeburgo teisės bei miesto herbas. 1795m. po trečiojo Žečpospolitos padalinimo žlugus 

Lietuvos Lenkijos valstybei, didesnė Lietuvos dalis buvo okupuota carinės Rusijos. Telšiai tapo 

Lietuvos (iki 1802m.), vėliau Vilniaus (iki 1843m.), o vėliau Kauno gubernijos apskrities miestu. 

Telšių apskritis XIX a. pab. Apėmė 5306 km2, joje gyveno daugiau kaip 200 tūkst. Gyventojų. 

1798 m. Telšiuose atidaryta pirmoji Wilhelmo fon. Cyglerio vaistinė. Mieste kūrėsi apskrities 

administracinės įstaigos- miesto iždinė, teismo rūmai, kalėjimas, paštas. 1831 m. ir 1863 m. 

sukilimų metu Telšiai buvo svarbus Žemaitijos sukilėlių centras. Prieš nepaklūstantį kraštą caro 

valdžia ėmėsi represijų 1853 m. uždarytas ir 1863 m. dar vienu kalėjimu paverstas bernardinų 

vienuolynas, nugriaunama senoji miesto bažnyčia, o jos ir senųjų miesto kapinių vietoje 1867 m. 

pastatoma neobizantiška provoslavų cerkvė. Uždrausta lietuviška spauda, o miesto centre 

Turgaus aikštėje pastatomi viduramžių įrengimai - gėdos stulpas ir ešefotas. Bet miestas po 

truputį atsigauna. 1818m. pastatoma medinė evangelikų liuteronų bažnytėlė (1875 m. perstatyta į 

mūrinę), 1824 m. įkurta civilinė miesto ligoninė, o netrukus 1832 m. pastatytas ir medinis pašto 

pastatas. Praėjus tik septyneriems metams  nuo pirmųjų fotografijų pasirodymo Telšių apylinkės 

dvaruose, 1870 m. pirmasis Telšių fotografas A.Romaškevičius atidaro fotografijos paviljoną. 

Tuo metu ruošiami ir miesto išvystymo planai. Viename jų, datuotame 1861m., randame, kad 

Telšiuose tuo laiku jau buvo medinė žydų sinagoga ir mokyklėlė. 1873 m. turtingų žydų rūpesčiu 

Telšiuose įkurta garsi žydų rabinų mokykla „Ješiva“, į kurią studijuoti atvyksta žydai iš viso 

pasaulio. Šioje mokykloje Toros studijoms sukuriamas ir įdiegiamas vadinamasis „Telšių 

metodas“ naudojamas iki šių dienų. Tik už 40 km nuo Telšių 1871-1874 m. pravedama 

geležinkelio Šiauliai-Liepoja atšaka. Tai padeda plėsti miesto prekybos potencialą nes šia 

geležinkelio atšaka Telšių pirkliai pasiekia Vilnių, Peterburgą ir plačią Rusijos rinką. 1872 m. 

Telšiuose pastatomas degtukų fabrikas, o 1878 m.- stambi valstybinė spirito gamykla. 1869 m. 

„Liuks“ tipo šviestuvais pradėtos apšviesti miesto gatvės. 1878 m. miesto ramybę ima saugoti 

pirmoji gaisrininkų komanda, deja dėl technikos netobulumo ir žmonių stygiaus ugniagesiai 

nedaug galėjo pagelbėti miestui dvi paras siautusio didžiojo gaisro 1908 m. metu.  Gaisras 

sunaikino didžiąją miesto centro dalį apgyvendintą žydų krautuvininkų, nesudegė tik mūrinė 

miesto iždinė. 
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XIX a. pabaigoje Telšius pasiekė nacionalini išsivadavimo idėjos, plinta lietuviška 

spauda. 1890 m. užvažiuojamų namų daržinėje surengiamas pirmasis lietuviškas (žemaitiškas) 

vakaras, o 1907 m. suvaidinamas ir pirmasis spektaklis „ Žilė galvoj, velnias uodegoj“. 1914 m. 

miestą užgriūva pirmojo pasaulinio karo negandos. Daug miesto gyventojų (nujaučiant karo 

neišvengiamumą) emigruoja, kiti pasitraukia į Rusijos gilumą kaip karo pabėgėliai.  Miesto 

pramonė merdi, Kaizerio karinė administracija miestiečius užkrauna dideliais mokesčiais, veža į  

Vokietiją ne tik grūdus, gyvulius, odas bet ir bažnyčių varpus. 1918 m. vasario 16 d. Lietuva 

paskelbė nepriklausomybę. 1919 m. liepos  1d.Valstybės prezidento A.Smetonos ir ministro 

pirmininko M.Sleževičiaus pasirašytame Apskričių sienų ir centrų įstatyme nurodyta, kad Telšių 

apskrities centras yra Telšiai. Miestas per karą netekę beveik 30 proc. gyventojų palengva 

pradeda atsigauti. 1918 m. Telšiuose pradeda veikti  berniukų gimnazija, 1922 - mokytojų 

seminarija. 1926 m. balandžio 1d. popiežius Pijus XI įsteigė Lietuvos bažnytinę provinciją o 

Telšiai tapo Telšių vyskupijos centru. Tuo laiku Telšius pasiekė geležinkelis. 1931 m., 

atsižvelgiant į miesto svarbą Žemaitijos regionui, Telšiams suteiktas pirmaeilio miesto statusas. 

Miesto valdžios pastangomis, per trumpą kelerių metų laiką sutvarkomos ir išgrindžiamos 

pagrindinės miesto gatvės, pastatyta daug stilingų pastatų. 1928 m. iškilo Telšių kunigų 

seminarijos pastatas, 1929 m.-vyskupų rūmai, 1931 m. pastatomas „Masčio“ fabrikas, 1933 m.-

miesto elektrinė, 1936 m. moderniausia (konstruktyvistinės stilistikos) visoje Žemaitijoje vysk. 

Motiejaus Valančiaus gimnazija ir vienintelis Lietuvoje kubistinio stiliaus pastatas Šv. 

Mykalojaus cerkvė, Telšių amatų mokykla, Žemaičių muziejus  „Alka“ ir kt. 1935 m. vietinių 

entuziastų pastangomis įkuriama Telšių sklandymo stotis. Telšiuose, mieste kuriame ketvirto 

dešimtmečio pabaigoje gyveno tik apie 10 tūkst. gyventojų stovėjo Katedra, parapinė bažnyčia, 

evangelikų liuteronų bažnyčia, penkios sinagogos, ortodoksų cerkvė, veikė kinoteatras, kelios 

kultūros, literatūros draugijos  (aktyvumu išsiskyrė „Kanklių“ draugija), simfoninis ir gaisrininkų 

orkestrai, buvo leidžiami keli laikraščiai, spausdinamos knygos, vyko aktyvus sportinis 

judėjimas. Miesto kultūrinis gyvenimas tiesiog virte virė ir darė didelį įspūdį atvykstantiems. 

Matyt tai sudarė prielaidą atsirasti iki šiol garsiam posakiui –„ Šiaulee kaap Telšee- vėinė 

muuraa.“, arba „ Telšee kaap Naujorks tik longuu mažiau „.  

1940 m. miestas patyrė trečią skaudų išbandymą. Po Ribentropo- Molotovo pakto 

Lietuvą okupuoja Sovietų Sąjunga. Prasidėjo masiniai Telšių gyventojų trėmimai, areštai, per 

amžius taikiai  sugyvenusios mažumos buvo supriešintos. Niekada Lietuva ir Telšiai nepamirš 

bolševizmo aukų, 1941 m. birželio 24d. naktį žiauriai nukankintų Rainių miškelyje. Nepamirš ir 

fašistų sušaudytų daugumos iš beveik 40 proc. Telšių gyventojų žydų sugulusių Rainių, Gerulių, 

Tryškių ir kitose masinėse kapavietėse. Raudonojo ir rudojo maro metu Lietuva neteko apie 30 

proc. gyventojų,  Telšiai - per 40 procentų.  
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Po Antrojo pasaulinio karo Lietuva ilgiem penkiems dešimtmečiams liko okupuota 

Sovietų Sąjungos. Telšiams pirmasis pokario dešimtmetis buvo ypač sunkus. Uždaryta Telšių 

kunigų seminarija („Ješiva“ sunaikinta vokiečių okupacijos metu), valstybinis „Žemaičių“ 

teatras, išvežtos ar sunaikintos šių aukštųjų mokyklų bibliotekos, uždarytos tarpukaryje veikusios 

kultūros draugijos ir šalpos, sportinės organizacijos, į koncentracijos stovyklas ištremti 

turtingesni ar aktyvūs miesto gyventojai, o pasitraukę į partizaninį pasipriešinimą – daugumoje 

išžudyti. Dalis miesto gyventojų emigravo į vakarus. 1950 m. sovietų įvykdyta administracinė 

reforma Telšius pavertė eiliniu rajono centru su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis. 

Panaikinamos apskrities administracinės įstaigos, gimnazija, sustoja iki karo vykę didžiuliai 

miesto tvarkymo darbai. 1959 m. sovietų kariuomenės darytoje aeronuotraukoje, praėjus po karo 

15 m., Telšiuose statomas tik vandentiekio bokštas. 

Tik šešto dešimtmečio antroje pusėje gyvenimas mieste palengva pradėjo atgyti. 1955 m. 

ėmė veikti vaikų muzikos mokykla, 1959 m.vietinių entuziastų pastangomis įkurtas saviveiklinis 

Telšių (dabar Žemaitės dramos) teatras. Tais pačiais metais buvusios amatų mokyklos patalpose 

įkurta Telšių taikomosios dailės mokykla. 1967 m. įgyvendinta prieškario muziejininkų svajonė 

–sukurti „Oro muziejų“ t.y. žemaitiško kaimo muziejų po atviru dangumi. 1975 m. pradėjo veikti 

Telšių kultūros mokykla. Palengva kilo miesto pramonė: 1951m. spirito gamyklos patalpose 

pradėjo veikti vaisių ir daržovių perdirbimo įmonė, 1955-pastatytas duonos kombinatas. Išplėstas 

„Masčio“ fabrikas, o 1958 m. įkuriamas pirštinių fabrikas, 1960 m.-gelžbetonio gamykla, 1962 

m. Kelių statybos valdyba ir Skaičiavimo mašinų gamykla, 1984 m. Telšių sūrių gamykla ir kt. 

Telšiai užstatomi tipiniais daugiabučiais pastatais, senoji miesto dalis netvarkoma, istoriniai 

pastatai: didžioji sinagoga, evangelikų liuteronų bažnyčia, žydų bankas ir kt.- nugriaunami. Tik 

1969 m. arch. A.Miškinio atliktų architektūrinių-urbanistinių tyrimų pagrindu atrinkti ir 

patvirtinti 62 vietinės reikšmės urbanistikos paminklai, tarp kurių pateko ir Telšių senamiestis. 

Deja, medžiaga labai kukli – vieno mašinraščio lapo dydžio miesto schemoje nubrėžtos vietinės 

reikšmės urbanistikos paminklo ribos ir pažymėti penki saugotini pastatai. Okupacinės valdžios 

vykdyta kultūros politika (ištrinti tautų istorinius ir kultūrinius skirtumus), ekonominė strategija 

(daug , pigiai, greitai), įstatyminės paveldosaugos bazės silpnumas lėmė, kad Telšių senamiestis 

nyko tiesiog akyse. Tik 1982 m. rajono architekto Algirdo Žebrausko iniciatyva pradėtas rengti 

pirmasis Telšių senamiesčio regeneracijos projektas kurio sprendiniai rėmėsi išsamesniais 

istoriniais ir architektūriniais Telšių senosios dalies tyrimais. 1987 m. regeneracijos projektas 

patvirtintas ir pradėti restauruoti pirmieji Telšių senamiesčio pastatai: Respublikos g. 8,10,12. 

Telšių senamiesčio regeneracijos projekto surinktos istorinės – architektūrimės medžiagos 

pagrindu 1989 m. kovo 10d. LTSR Ministrų  Tarybos nutarimu Nr. 53 Telšių senamiesčiui 

suteiktas respublikinės reikšmės urbanistikos paminklo statusas. Telšių senamiesčio 
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regeneravimo projekto sprendiniai padėjo inicijuoti naujo Telšių generalinio plano rengimo 

rengimą. 1991m. Telšių miesto generalinis planas ir Telšių miesto centro detalusis planas buvo 

patvirtinti. Taip pirmą kart buvo sukurta senamiesčio svarbą įvertinanti miesto vystymo sistema 

leidžianti vistyti miestą išsaugant jo savitumą. 

1991m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę iš esmės pasikeitė miesto plėtros (iš 

ekstensyvios į intensyvią) ir tvarkymo strategija bei galimybės. Per palyginti trumpą 15-os metų 

laikotarpį gana ženkliai sutvarkytos pagrindinės miesto gatvės ir aikštės, rekonstruota ir išplėsta 

apskrities ligoninė, pastatytas apskrities administracinis pastatas, rekonstruotas Žemaitės dramos 

teatras, rekonstruojamas kultūros centras, pastatyta nauja gaisrinė, Žemaičių muziejaus „Alka“ 

priestatas, nauja autobusų stotis, turizmo centras, registrų centras, keli bankai, prekybos centrai, 

gražiai tvarkomas senamiestis(U32). 

 

4.2. Archeologinis paveldas 

 

Kultūros vertybė-Telšių senojo miesto vieta A1397 įrašyta į registrą 1998.11.18. 

Teritorijos į rytus nuo Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios ir Kęstučio g., abipus 

Respublikos g. , Masčio ež. Š. krantas, plotas- iki 1 km ilgio r-v kryptimi ir iki 650 m pločio. 

Senojo miesto vieta tankiai užstatyta, daugumoje XX a. pirmos pusės mūriniais ir mediniais 

pastatais joje nutiesta daug požeminių inžinerinių komunikacijų todėl kultūrinis sluoksnis 

(vietomis iki 2,8 m) saugomoje teritorijoje išlikęs fragmentiškai. Archeologiniai radiniai: 

keramika, monetos, buities apyvokos reikmenys-smeigtukai, durklai, akmeniniai kirveliai, stiklo, 

metalo, akmens, kaulo dirbiniai, kokliai ir kt. šioje teritorijoje datuojami XV- XIX a. ir saugomi 

Žemaičių muziejuje „Alka“. Bendras archeologų ištirtas plotas Telšių senojo miesto vietoje apie 

5982m2. 

2005-04-29 LR KM įsakymu nr. ĮV-190 Telšių senojo miesto vieta (A1397) pripažinta 

saugoma kultūros vertybe ir nustatyta saugoti moksliniam pažinimui. 

 

 

4.3. Urbanistinis paveldas 

Telšių senamiestis vertingas ir kaip urbanistikos paveldo objektas.  

LTSR KM kolegijai 1984-12-11 nutarimu Nr.135 paprašius, LTSR MT 1989-04-10 

nutarimu Nr.53 vietinės reikšmės urbanistikos paminklą (UV 44) patvirtino respublikinės 

reikšmės urbanistikos paminklu. Į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašytas 2001-03-20. 

Telšių senamiesčio teritorija dislokuota Masčio ežero šiaurinėje pakrantėje, nuo Šv. 

Mergelės Marijos Ėmimo dangun bažnyčios iki Laisvės gatvės šiaurės kryptimi ir iki Žemaitės 
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gatvės vakarų kryptimi, įskaitant Žemaitės gatvės vakarinės pusės užstatymą.Teritorijos plotas 

50,00ha. Vizualinės apsaugos ir apsaugos zonos Registre neregistruotos. 

Saugomos vertingosios savybės – gatvių tinklas, Turgaus aikštės planas, užstatymo 

fragmentai, centrinės dalies tūrinė erdvinė kompozicija, miesto panorama. 

2005-04-29 LR KM įsakymu nr. ĮV-190 Telšių senamiestis (U32) pripažintas saugoma 

kultūros vertybe ir nustatytas saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui. 

 

 
4.4. Architektūros paveldas 

Telšių miesto architektūros paveldas gausus ir savitas. Svarbiausios miesto silueto 

dominantės yra Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra ir Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į 

dangų bažnyčia. Reikšmingiausią Telšių miesto architektūrinio paveldo dalį sudaro  Telšių 

bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių kompleksas, kurį sudaro Šv. Antano 

Paduviečio katedra, vienuolyno namas ir šventoriaus vartai. 

Šalia buvusios bažnyčios 1624 m. pastatytas bernardinų vienuolynas. 1650 m. suręsta 

nauja medinė bažnyčia. Ji per 1702 m. miesto gaisrą sudegė. 1738 m. pastatyta nauja – medinė 

bažnyčia. Bernardinų mūrinio vienuolyno (L formos) viena dalis pastatyta 1702 m., kita – 1762 

m. Iš Kretingos perkelta mokykla, kurios mūrinis dviaukštis pastatas iškilo 1796 m.  

1761 m. pradėta statyti mūrinė bažnyčia, 1794 m. konsekruota. 1802 m. sudaryta sutartis 

pastatyti priebažnytį ir 2 bokštus (pristatytas tik priebažnytis). 1853 m. uždarytas bernardinų 

vienuolynas. Klebono J. Moncevičiaus rūpesčiu 1862 m. išmūrytas bažnyčios bokštas. Jau 1867 

m. gautas valdžios leidimas remontuoti jį. 1881 m. gautas leidimas remontuoti audros apgriautą 

bokštą. Jis nugriautas ir pastatytas dabartinis. Architektas Piotras Serbinovičius 1893 m. 

suprojektavo šventoriaus tvorą ir vartus, 1896 m. parengė bažnyčios remonto projektą. Ji su 

pertraukomis remontuota iki 1914 m. Įkūrus Telšių vyskupiją, bažnyčia 1926 m. tapo katedra. 

Bažnyčia vėlyvojo baroko ir klasicizmo stiliaus, stačiakampio plano, vienabokštė, su 

trisiene apside. Vidus 3 navų, atskirtų pilioriais, dengtų skliautais. Meistras Jurgis Mažeika 

sukūrė septynis altorius. 

Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. 1536 m. įkurta Telšių parapija. 

Manoma, kad tada buvo pastatyta bažnyčia. Jai 1547 m. dovanotos 6 šeimynos ir 3 smuklės, 

1612 m. – Eigirdžių kaimas. 1612 m. įsteigta parapinė mokykla. Bažnyčia 1700 m. atstatyta, 

1788 m. perstatyta. 1815 m. bažnyčia buvo begriūvanti ir dėl to uždaryta. Varnių seminarija 

1815 m. pastatė laikiną bažnyčią. Telšių seniūnas privalėjo remontuoti ir statyti bažnyčią. 

Žemaičių vyskupas, norėdamas priversti valdžią pastatyti bažnyčią, iškėlė teismo ieškinį. 

Bylinėtasi nuo 1811 iki 1844 m. Telšių policijos įsakymu 1831 m. nugriauta suirusi parapijos, o 
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1836 m. ir laikina bažnyčia. Parapinės bažnyčios vietoje 1864–1867 m. pastatyta mūrinė cerkvė. 

Sklypą, kuriame stovėjo cerkvė, 1919 m. pasiėmė valdžia. Žemės reformos komisija sklypą su 

cerkve 1922 m. perdavė stačiatikiams. Telšių vyskupija 1926 m. iškėlė bylą dėl sklypo ir cerkvės 

grąžinimo katalikams. Lietuvos vyriausiasis tribunolas 1932 m. kovo 14 d. cerkvę su 1,5 ha 

sklypu priteisė katalikams. Telšių kurija privalėjo atlyginti stačiatikiams už šiame sklype 

esančius pastatus. 1935 m. spalio 30 d. buvusioje cerkvėje įrengta bažnyčia konsekruota. 

Bažnyčia turi neogotikos, neobaroko ir neobizantinio stiliaus bruožų, kryžminio plano, 

vienabokštė. Joje įrengti 3 altoriai. Šventoriaus tvora mūrinių stulpelių ir medinių statinių. Jame 

palaidotas klebonas Pranciškus Bagdonas (1910–1980). 
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4.5. Įvykių vietos 

 

Į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įtraukta tik viena Telšių mieste esanti įvykių 

vieta, tai žydų žudynių vieta ir kapas Kalnėnų gatvėje. Šioje vietoje 1941 m. birželio ir liepos  

mėn.  nužudyta ir užkasta apie 200 Telšių apskrities gyventojų. 

 
4.6. Laidojimo vietos 

 

Laidojimo vietų, saugomų kaip nekilnojamosios kultūros vertybės sąrašas apima įvairius 

objektus: kapines, pavienius kapus ir jų grupes. Tai Telšių miesto senųjų kapinių dalys, kuriose 

yra palaidoti žymūs Lietuvos žmonės  - poetas, visuomenės veikėjas Juozas Butkus Butkų Juzė 

(1893-1947), chemikas vaistininkas, visuomenės veikėjas, 18 metų ėjęs Telšių m. burmistro 

pareigas Oskaras Goldneris (1867-1927), taip pat palaidota 15 Lietuvos karių savanorių. 

Šv.Antano Paduviečio katedros šventoriuje palaidoti 1863 m. sukilimo dalyviai kunigai 

Varnių bažnyčios vikaras Antanas Gargasas (Gargas) (g. 1825) ir Gargždų bažnyčios vikaras 

Izidorius Noreika, 1863-10-07 sušaudyti Telšių m. pakraštyje. 1922-07-16 palaikai buvo 

iškilmingai perlaidoti. 

Į paveldo objektų sąrašą įtrauktos Telšių miesto žydų senosios kapinės Stoties gatvėje, 

kuriose buvo laidojami Telšių miesto gyventojai. 

Prie laidojimo vietų priskirtini ir į laikiną apskaitą įtraukti objektai. Tai Želvaičių 

senkapiai, vad. Narvydo kapukais (AV 1516), Rainių kankinių kapai (IR 357) ir A.Jasenausko 

kapas (IV 1171) senosiose Telšių miesto kapinėse Gėlių gatvėje, karių kapinės (IV 661) Šviesos 

gatvėje. 

Saugotini objektai ir neveikiančios kapinės Telšių mieste. Tai Kalnėnų kaimo senosios 

kapinės šalia AB „Žemaitijos pienas“ teritorijos, Telšių miesto senosios kapinės, vadinamos 

„Pokulierkapiais“ ties Džiugo ir Ramunių gatvių sankirta bei Vokiečių karių kapinės Luokės 

gatvėje. 

4.7.  Monumentai 

 

Monumentų , įtrauktų į kultūros vertybių registrą Telšių mieste nėra. Saugotinas laikinoje 

apskaitoje esantis paminklinis akmuo (IV 660) Sukilėlių gatvėje 1863 sukilimo dalyviams.  
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4.8. Tvarkyba 

 

Telšių Švč. mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia (S860) rekonstruota 1935–

1936 m. 

Pastatas Respublikos g. 11 (S707) rekonstruotas 1908 m.,  o 2000 m. restauruotas jo 

pirmas aukštas (autorius - archit. A.Žebrauskas) 

Pastatas Respublikos g. 8 (S717) restauruotas 1985 m., o1986 m. restauruoti  Vyskupų 

rūmai Katedros g. 5/Kalno g. 2 (S734). 1994 m. restauruotas pastatas Respublikos g. 43 (S722), 

1996 - 1998 m. restauruotas pastatas Respublikos g. 4(S715), 1997 m. - pastatas Turgaus a. 8 

(S728), 2002 m. - pastatas Turgaus a. 16 (S731), 2001 m. restauruotas Telšių teismo rūmų 

pastatas Pašto g.6 / Žalioji g. 12 (autorius - arch. R.Laužikas) 

Po 1960 m. gaisro nugriautas Telšių ješiboto Iždinės g. 11 (S862) rytinio fasado 

frontonas, pristatyti priestatai. Pastatas remontuotas po 1978 m. 

Dabartinė Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos teisinė bazė nesudaro 

prielaidų, išsaugoti objektus, pasižyminčius kultūrine verte, tačiau nepaskelbtus saugomais. Nors 

LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas numato galimybes į Kultūros paveldo 

registrą įtraukti objektus, reikšmingus vietos ar religinėms bendruomenėms, nėra sukurta teisinio 

ir finansinio mechanizmo, skatinančio kultūros verte pasižyminčių objektų savininkų ir 

naudotojų aktyvesnį dalyvavimą apsaugos procese. 

Žemiau pateikiami sąrašai, sudaryti pagal dabartinę Nekilnojamųjų kultūros vertybių 

registro klasifikaciją bei Telšių rajono savivaldybės kultūros paveldo tarnybos siūlymus. Šiuo 

metu nekilnojamosiomis kultūros vertybėmis yra pripažįstami objektai ir vietovės, įtraukti į 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašus iki 2005 m. balandžio 20 d., objektai, buvę istorijos ir 

kultūros paminklų sąrašuose (senuosiuose sąrašuose) bei buvę įtraukti į laikinosios apskaitos ir 

išaiškinamų kultūros paminklų sąrašus.  
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4.9. Telšių miesto nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašai 

 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašai pateikiami atskiromis grupėmis lentelėse. 

 
4.9.1. Archeologinės vietos, registruotos kaip nekilnojamosios kultūros vertybės 

          Telšių senojo miesto vieta – respublikinės reikšmės archeologijos paminklas. 

Archeologinių vietų, registruotų kaip nekilnojamosios kultūros vertybės, sąrašas pateiktas 

4.1 lentelėje. 

4.1 lentelė. Archeologinės vietos, registruotos kaip nekilnojamosios kultūros vertybės 

Nr. 
plane 

Nr. 
registre 

Pavadinimas 
Teritorijos 

plotas  
ha 

Adresas Situacija Vertė 

1 2 3 4 5 6 7 

A1397 A1397 
Telšių senojo 
miesto vieta  

38,14 
Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšių m. 

Telšių miesto senamiestis, 
nuo Švč. mergelės Marijos 
ėmimo dangun bažnyčios 
iki Kęstučio g., abipus 
Respublikos g., Masčio 
ežero šiaurinė pakrantė 

 

 

4.9.2. Urbanizuotos vietovės, registruotos kaip nekilnojamosios kultūros vertybės 

Telšių senamiestis – respublikinės reikšmės urbanistikos paminklas. 

Urbanizuotų vietovių, registruotų kaip nekilnojamosios kultūros vertybės, sąrašas 
pateiktas 4.2 lentelėje. 

4.2 lentelė. Urbanizuotos vietovės, registruotos kaip nekilnojamosios kultūros vertybės 

Nr. 
plane 

Nr. 
registre 

Pavadinim
as 

Teritorijos 
plotas  

ha 
Adresas Situacija Vertė 

1 2 3 4 5 6 7 

U32 U32 
Telšių 
senamiestis 

50,0 
Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšių m. 

Lietuvos š.v. dalis prie Šiaulių-
Kretingos geležinkelio, Masčio 
ež. š. pakrantė 

Urbanistinė, 
architektūrinė  
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4.9.3. Statinių kompleksai, registruoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės 

Į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įtraukti trys statinių kompleksai, esantys Telšių 

mieste. Tai Telšių spirito fabriko pastatų kompleksas, susidedantis iš aštuonių pastatų, Telšių 

bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos kompleksas, susidedantis iš keturių pastatų ir tarp 

Respublikos ir Ežero gatvių esantis dviejų stainių kompleksas. 

Statinių kompleksų  sąrašas pateiktas 4.3 lentelėje. 

4.3 lentelė. Statinių kompleksai, registruoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės 

Nr. 
plane 

Nr. 
registre 

Pavadinimas 
Teritorijos 

plotas  
ha 

Adresas Situacija Vertė 

1 2 3 4 5 6 7 

G247K Telšių spirito fabriko 
pastatų kompleksas 

2,84 Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 

Miesto 
centrinė dalis 

Istorinė,  
architektūrinė,  
techninė 

G247K1 administracinis 
pastatas 

 Gedimino g.17/ 
Kalno g.21 

  

G247K2 ūkinis pastatas  Gedimino g.17   

G247K3 pirtis  Gedimino g.17   

G247K4 gamybinis pastatas  Gedimino g.8   

G247K5 sarginė  Gedimino g.8   

G247K6 sandėlis  Gedimino g.8   

G247K7 gyvenamasis pastatas  Gedimino g.8   

1K 
 

G247K8 garažas  Gedimino g.8   

G331K Pastatų kompleksas 0,19  
(U32) 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 

Senamiestis Architektūrinė,  
istorinė 

G331K1 pastatas  Respublikos g. 49   
2K 

G331K2 namas  Ežero g. 2   

 

G334K Telšių bernardinų 
vienuolyno ir kunigų 
seminarijos statinių 
kompleksas 

0,75 
(U32) 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 

Senamiestis Architektūrinė, 
istorinė, 
kraštovaizdinė 
 

3K G334K1 
Šv. Antano     
Paduviečio katedra 

 Katedros g. 2   

 G334K2 Vienuolyno namas  Katedros g. 6   

 G334K3 Šventoriaus vartai      

 G334K4 Kunigų seminarija  Katedros g. 6   
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4.9.4. Statiniai, registruoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės 

Didelę grupę nekilnojamojo kultūros paveldo Telšių mieste sudaro pavieniai statiniai. 

Kultūros vertybių registre įregistruoti 36 statinai. 

Statinių, registruoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės, sąrašas pateiktas 4.4 lentelėje. 

4.4 lentelė. Statinių kompleksai, registruoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės 

Nr. 
plane 

Nr. 
registre 

Pavadinim
as 

Teritorijos 
plotas  

ha 
Adresas Situacija Vertė 

1 2 3 4 5 6 7 

1S S214 Kripta 0,003494 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Katedros g. 2 

Šv. Antano 
Paduviečio katedros 
rūsio šiaurinė dalis 

Istorinė vertė 

2S S222 
Mokykla, 
vad. 
Žemaitės 

3,5 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Šviesos g. 15 

Miesto šiaurės rytinė 
dalis 

Architektūrinė  

3S S471 Elektrinė 0,417 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Telšės g. 12 

Senamiestis, Masčio 
ež. š.v. krantas 

Istorinė,  
technologinė, 
architektūrinė  

4S S701 
Telšių  
iždinės 
pastatas 

0,11 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Turgaus a.15/ 
Iždinės g. 12 

Senamiestis Architektūrinė  

5S S702 
Amatų 
mokykla 

0,50 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Muziejaus g. 29 

Miesto vakarinė 
dalis, 
Masčio ež.š.v. 
krantas 

Architektūrinė  

6S S703 
Žemaičių 
muziejus 
„Alka“ 

1,00 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Muziejaus g. 31 

Miesto v. dalis, 
Masčio ež.š.v. 
krantas 

Architektūrinė  

7S S704 
Telšių miesto 
teatras 

0,40 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Respublikos g.18/ 
Katedros g. 1 

Senamiestis Architektūrinė  

8S S705 
Telšių teismo 
rūmų pastatas 

0,14 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Pašto g.6/ 
Žalioji g. 12 

Senamiestis Architektūrinė  

9S S706 Pastatas 0,03 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Respublikos g. 9 

Senamiestis Architektūrinė . 

10S S707 Pastatas 0,06 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Respublikos g. 11 

Senamiestis Architektūrinė  
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4.4 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 

11S S708 Pastatas 0,02 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Respublikos g. 13 

Senamiestis Architektūrinė  

12S S715 Pastatas 
0,05 

(U32) 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Respublikos g. 4 

Senamiestis Architektūrinė  

13S S716 Pastatas 
0,05 

(U32) 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Respublikos g. 6 

Senamiestis Architektūrinė  

14S S717 Pastatas 
0,06 

(U32) 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Respublikos g. 8 

Senamiestis Architektūrinė  

15S S718 Pastatas  
0,04 

(U32) 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Respublikos g. 10 

Senamiestis Architektūrinė  

16S S719 Pastatas 
0,04 

(U32) 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Respublikos g. 21 

Senamiestis Architektūrinė  

17S S720 Pastatas 
0,02 

(U32) 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Respublikos g. 37 

Senamiestis Architektūrinė  

18S S721 Pastatas 
0,04 

(U32) 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Respublikos g. 41 

Senamiestis Architektūrinė  

19S S722 Pastatas 
0,03 

(U32) 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Respublikos g. 43 

Senamiestis Architektūrinė  

20S S723 Pastatas 
0,06 

(U32) 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Respublikos g. 53 

Senamiestis 
Architektūrinė, 
istorinė  

21S S724 Mokykla 
0,06 

(U32) 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Kalno g. 1/ 
Katedros g. 3 

Senamiestis 
Architektūrinė, 
istorinė  

22S S725 Pastatas 
0,15 

(U32) 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Kalno g. 16/ 
Žemaitės g. 23 

Senamiestis Architektūrinė  
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4.4 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 

23S S726 Pastatas 
0,09 

(U32) 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Kęstučio g. 3 

Senamiestis Architektūrinė  

24S S727 Namas 
0,01 

(U32) 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Kęstučio g. 10 

Senamiestis Architektūrinė  

25S S728 Pastatas 
0,04 

(U32) 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Turgaus a. 8 

Senamiestis Architektūrinė  

26S S729 Namas 
0,10 

(U32) 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Turgaus a. 9 

Senamiestis Architektūrinė  

27S S730 Namas 
0,10 

(U32) 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Turgaus a. 11 

Senamiestis Architektūrinė  

28S S731 Pastatas 
0,02 

(U32) 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Turgaus a. 16 

Senamiestis Architektūrinė  

29S S732 Namas 
0,22 

(U32) 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Ežero g. 1 

Senamiestis Architektūrinė  

30S S733 Pastatas 
0,06 

(U32) 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Daukanto g. 14/ 
Saulės g. 2 

Senamiestis 
Architektūrinė, 
istorinė  

31S S734 
Vyskupų 
rūmai 

0,8 
(U32) 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Katedros g. 5/ 
Kalno g. 2 

Senamiestis Architektūrinė  

32S S811 Namas 0,07 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Birutės g. 30 

Miesto centrinė dalis Istorinė  

33S S859 

Telšių 
stačiatikių 
Šv. Mikaloja
us cerkvė 

0,12 
(U32) 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Žalgirio g. 8 

Miesto šiaurinė dalis Architektūrinė  

34S S860 

Telšių Švč. 
M. Marijos 
Ėmimo į 
dangų 
bažnyčia 

0,33 
(U32) 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Šviesos g. 2 

Senamiestis Architektūrinė  
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4.4 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 

35S S861 
Telšių 
sinagoga 

0,07 
(U32) 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Aukštoji g. 3 

Senamiestis Architektūrinė  

36S S862 
Telšių 
ješibotas 

0,29 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Iždinės g. 11 

Senamiestis 
Architektūrinė, 
istorinė  

 
Be aukščiau išvardintų objektų dar 8 objektai įtraukti į laikiną apskaitą. 

Atskirai lentelėje 4.5 pateikiamas į laikiną apskaitą įtrauktų objektų sąrašas. 

4.5 lentelė. Pastatai ir statiniai, įtraukti į laikiną apskaitą 

Nr. 
plane 

Kodas Pavadinimas 
Teritorijos 

plotas  
ha 

Adresas Situacija Vertė 

1 2 3 4 5 6 7 

O1 DV 3045 
Koplytstulpis 
19pb 20pr 

 Džiugo g.14   

O2 LA 526 Pastatas  Ežero g.11   

O3 LA 523 Pastatas  Gedimino g.3   

O4 LA 524 Pastatas  Kalno g.10   

O5 LA 525 Pastatas  Pašto g.3   

O6 IP 1759 Pastatas  Žalioji g. 4   

O7 IP 1753 Namas  Kalno g.17   

O8 IP 1755 Namas  Birutės g. 50   

 
4.9.5. Laidojimo vietos, registruotos kaip nekilnojamosios kultūros vertybės 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre įregistruotos 5-os Telšių mieste esančios 
laidojimo vietos. 

Laidojimo vietų registruotų kaip nekilnojamosios kultūros vertybės sąrašas pateiktas 4.6 
lentelėje. 

4.6 lentelė. Laidojimo vietos, registruotos kaip nekilnojamosios kultūros vertybės 

Nr. 
plane 

Nr. registre 
Pavadinima

s 

Teritorijos 
plotas  

ha 
Adresas Situacija Vertė 

1 2 3 4 5 6 7 

1L L49 
Telšių m. 
žydų senosios 
kapinės 

2,3 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Stoties g. 

110 m į š. nuo Stoties 
g. ir Gėlių g. sankirtos 

Istorinė vertė 

2L L50 
Lietuvos 
karių kapai 

0,004269 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Gėlių g. 

Miesto kapinių š.r. 
dalis 

Istorinė vertė 
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3L L1395 
J.Butkaus - 
Butkų Juzės 
kapas 

0,000426 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Gėlių g. 

Kapinių v. dalis, 10 m į 
v. nuo centrinio tako 

Istorinė vertė 

4L L 1396 
O.Goldnerio 
(O.Goeldner) 
kapas 

0,000578 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Gėlių g. 

Kapinių  centrinė dalis, 
4 m į š.r. nuo centrinio 
tako 

Istorinė vertė 

5L L1397 

A.Gargaso 
(Gargo) ir 
I.Noreikos 
kapas 

0,000442 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Katedros g. 

Šv.Antano Paduviečio 
katedros šventoriaus 
p.v. dalis, 3 m į š. nuo 
šventoriaus tvoros 

Istorinė vertė 

 

Laikinojoje kultūros vertybių apskaitoje įrašytos 4-os Telšių miesto teritorijoje esančios 

laidojimo vietos.  

Atskirai lentelėje 4.7 pateikiamas į laikiną apskaitą įtrauktų laidojimo vietų sąrašas. 

4.7 lentelė. Laidojimo vietų, įtrauktų į laikiną apskaitą sąrašas 

Nr. 
plane 

Kodas Pavadinimas 
Teritorijos 

plotas  
ha 

Adresas Situacija 

1 2 3 4 5 6 

 AV 1516 
Želvaičių senkapiai, 
vad.Narvydo kapukais 

1,4 Telšiai  

 IR 357 Kapai (Rainių kankinių)  Kapinėse Gėlių g.  

 IV 1171 Kapai (A.Jasenauskas)  Kapinėse Gėlių g.  

 IV 661 Karių kapinės  Šviesos g.  

 

Prie objektų kuriems taikomi paveldosauginiai reikalavimai priskiriamos neveikiančios 

kapinės. Tokių objektų Telšių miesto teritorijoje yra trys. Atskirai lentelėje 4.8 pateikiamas 

neveikiančių kapinių sąrašas. 

4.8 lentelė. Neveikiančių kapinių sąrašas 

Nr. 
plane 

Pavadinimas 
Teritorijos 

plotas  
ha 

Apsaugos 
zonos plotas 

ha 
Situacija 

1 3 4 5 6 

 Kalnėnų k. senosios kapinės 0,122 0,180 
Telšių m., šalia AB „Žemaitijos 
pienas“ teritorijos“ 

 
Telšių m. senosios kapinės, vad. 
„Pokulierkapiais“ 

0,090 0,086 
Telšių m., Džiugo ir Ramunių g. 
sankryža 

 Vokiečių karių kapinės   Telšių m. Luokės g. 
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4.9.6. Įvykių vietos, registruotos kaip nekilnojamosios kultūros vertybės 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre registruota tik viena įvykių vieta. 

Įvykių vietų, registruotų kaip nekilnojamosios kultūros vertybės, sąrašas pateiktas4.9 

lentelėje. 

4.9 lentelė. Įvykių vietos, registruotos kaip nekilnojamosios kultūros vertybės 

Nr. 
plane 

Nr. 
registre 

Pavadinimas 
Teritorijos 

plotas  
ha 

Adresas Situacija Vertė 

1 2 3 4 5 6 7 

1I I69 
Žydų žudynių 
vieta ir kapas 
 

0,045 

Telšių aps. 
Telšių r. sav. 
Telšiai 
Kalnėnų g. 

Miesto š. dalis, 0,8 km į p.v. 
nuo Sedos ir Mažeikių g. 
sankryžos, 0,35 km į š.r. nuo 
Durbino up. 

Istorinė  
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5. TELŠIŲ MIESTO SUSISIEKIMO SISTEMA  

 

5.1. Automobilių transportas, gatvės 

 

Telšių miesto susisiekimo sistemą sudaro dvi transporto rūšys- automobilių transportas ir 

geležinkelis. Keleivių ir krovinių vežimai atliekami geležinkeliu ir automobilių keliais, tarp kurių 

dominuoja automobilių transportas. Toks dviejų transporto rūšių tandemas visiškai patenkina 

miesto poreikius ir skatina verslo, pramonės bei turizmo plėtrą. 

Telšių miestas pasižymi labai dideliu automobilizacijos lygiu (5.1 lent.), kuris 2007 metų 

pradžioje siekė 510 automobilių tūkstančiui gyventojų. Tai reiškia, kad kiekviena Telšių miesto 

gyventojų šeima jau turi po automobilį, o dauguma ir po kelis. Aukštas automobilizacijos 

tiesiogiai įtakoja transporto srautų augimą Telšių miesto gatvėse ir sankryžose. 2002 metais 

automobilizacijos lygis buvo 370 automobilių 1000 gyventojų, per keturis metus išsaugo 140 

automobilių 1000 gyventojų. Iš dabar esančių Telšių rajone 26148 lengvųjų automobilių, mieste 

yra 15374 lengvieji automobiliai arba 58,7%. Transporto priemonių (lengvieji automobiliai, 

krovininiai, motociklai) mieste yra 17413, iš 31574 esančių rajone transporto priemonių arba 

55,2% (5.2 lent.). 

 

5.1 lentelė. Telšių miesto transporto priemonių struktūra ir automobilizacijos lygis (2002-2006m.) 

Metai 
Lengvieji 
automo-
biliai 

Automobiliza-
cijos lygis 
(aut./1000gyv.) 

Auto-
busai 

Sunkve-
žimiai 

Motociklai 
Viso 
transporto 
priemonių 

2002 12134 370 116 1329 172 13751 

2003 12630 389 128 1352 166 14276 

2004 12907 400 124 1387 163 14581 

2005 14041 441 146 1639 179 16005 

2006 15374 510 142 1699 198 17413 

 

5.2 lentelė. Transporto priemonių skaičius Telšių mieste ir Telšių rajone 2007m. 

Regionas Motociklai 
Lengvieji 
automobiliai 

Autobusai 
Krovininiai 
automobiliai 

Mikro-
autobusa
i 

Visi 

Miestas 198 15374 79 1699 63 17413 

Rajonas 467 26146 108 2706 90 29517 
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Aukštas Telšių miesto automobilizacijos lygis iš esmės pakeitė gyventojų kelionėms 

naudojamą transporto rūšį. Iki 1995 metų virš 50% miesto gyventojų savo keliones atlikdavo 

viešuoju miesto ir priemiesčio transportu. Dabar šia transporto rūšimi naudojasi mažiau nei 20%. 

Telšių miesto gyventojai savo kasdieninėse kelionėse nesinaudoja geležinkelio transportu ir 

motociklais.  

Telšių miesto gyventojai turėdami daug individualių lengvųjų automobilių labai padidino 

savo mobilumo galimybes ir tapo nepriklausomi nuo veikiančios viešojo transporto sistemos. 

Dauguma darbo vietų išsidėstę Telšių miesto teritorijoje. 

Telšių miesto gatvių tinklo karkasą sudaro šios pagrindinės gatvės: Luokės, Tryškių, 

Kęstučio, Sedos, Respublikos, Plungės, Muziejaus, kurių dauguma už miesto ribų pereina į 

rajoninius ir krašto kelius.  

Sedos gatvės tęsinys yra krašto kelias Nr. 161 Telšiai- Seda, Luokės gatvė pereina į 

krašto kelią Nr. 160 Telšiai- Varniai- Laukuva, Plungės gatvės tęsinyje eina rajoninis kelias 

Nr.4606 Telšiai- Liepalaukė- Plungė, Muziejaus gatvė pereina į rajoninį kelią Telšiai- Žarėnai- 

Tverai- Laukuva. 

Atlikti transporto srautų tyrimai pagrindinėse Telšių miesto sankryžose parodė, kad 

rytinio piko valandą didžiausi srautai koncentruojasi Sedos ir Karaliaus Mindaugo gatvių 

sankryžoje - 1784 automobiliai per valandą. Turgaus- Kęstučio, Respublikos ir Telšės gatvių 

sankryžoje - 1660 automobilių per valandą ir Gedimino, Respublikos, Muziejaus ir Plungės 

gatvių sankryžoje - 1640 automobilių per valandą. 

Vakarinio piko metu didžiausi srautai nustatyti vėl Sedos ir Karaliaus Mindaugo gatvių 

sankryžoje- 1784 automobiliai per valandą ir Luokės, Turgaus a.- S.Daukanto ir Šviesos gatvių 

sankryžoje- 1764 automobilių per valandą (5.3 lent.). 

Kaip matosi iš 5.3 lentelės, sparčiai didėja eismo intensyvumas krašto keliuose 

vedančiuose į Telšių miestą. 

 

5.3 lentelė. Vidutinis metinis paros transporto eismo intensyvumas keliuose, esančiuose Telšių miesto 

prieigose (2001-2006 m.) 

Kelio numeris ir 
pavadinimas 

2000m 2001m 2002m 2003m 2004m 2005m 2006m 

A11 Šiauliai- 
Palanga 

1908 1948 2065 2205 2333 2273 2875 

Nr.160 Telšiai- 
Varniai- Laukuva 

1172 1138 1284 1299 1309 1426 1537 

Nr.161 Telšiai- 
Seda 

892 710 746 778 792 843 910 
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 Telšių miesto gatvių bendrųjų charakteristikų rodikliai pateikti 5.4 lentelėje. 

 
5.4 lentelė. Telšių miesto gatvių ilgis 2000-2005 m. 

Charakteristika 2000 2003 2004 2005 

Gatvių ilgis, km 68,5 70,5 85, 2 85, 2 

Iš jų gatvių ilgis su danga, km 68,5 70 84,7 84,7 

Iš jų gatvių ilgis su pagerinta danga, km 51,5 54,5 55,3 55,3 

 

Transporto srauto struktūroje šiuose keliuose (5.5 lentelė) dominuoja lengvieji 

automobiliai 87,7 %- 96,31 %. 

 
5. lentelė. Transporto srauto struktūra 2005 m. pereinančiuose per Telšių miestą magistraliniame ir krašto 

keliuose (procentais): 

Kelias Lengvieji automobiliai Krovininis transportas 

Šiauliai-Palanga A11 87,7 % 12,3 % 

Telšiai-Varniai 160 91,03 % 8,97 % 

Telšiai-Seda 161 91,06 % 9,0 % 

Telšiai-Lieplaukė  4606 96,31 % 3,69 % 

 

Transporto svyravimus pagal mėnesius, vaizdžiai iliustruoja monitoringas atliekamas 

kelyje A11 Šiauliai – Palanga ties Telšiais (5.6 lentelė). 

 
5.6 lentelė. Magistralinio kelio A11 Šiauliai – Palanga ties Telšiais transporto srauto dinamika per 2006 

metus 

Mėnuo 
Transporto srautas 
automobiliai per parą % 

Sausis 8,39 % 

Vasaris 8,56 % 

Kovas 7,48 % 

Balandis 7,79 % 

Gegužė 7,28 % 

Birželis 6,24 % 

Liepa 5,19 % 

Rugpjūtis 5,14 % 

Rugsėjis 10,98 % 

Spalis 8,63 % 

Lapkritis 9,39 % 

Gruodis 11,38 % 
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Transporto srautų tyrimai Telšių mieste buvo atliekami rytinio ir vakarinio piko metu. Jie 

buvo atliekami devyniose pagrindinėse sankryžose (5.7 ir 5.8 lentelės). 

 
5.7 lentelė. Telšių miesto pagrindinių sankryžų rytinio piko valandinis apkrovimas ir srautų struktūra 

2007 metais rugpjūčio mėn. 

 Gatvės 
Lengvieji 
automobiliai ir 
mikroautobusai 

Kroviniai 
automobiliai ir 
autobusai 

Iš viso 

1. Sedos g.-Karaliaus Mindaugo g. 1684 100 1784 

2. Respublikos g.-Kęstučio g.-Pirties g. 872 52 924 

3. Plungės g.-Alyvų g. 744 44 788 

4. Dariaus ir Girėno g.-Muziejaus g. 812 28 840 

5. 
Gedimino g.-Respublikos g.-Muziejaus 
g.-Plungės g. 

1564 76 1640 

6. 
Turgaus a.-Kęstučio g.-Respublikos g.-
Telšės g. 

1624 36 1660 

7. Kęstučio g.-Sedos g.-Stoties g. 656 20 1256 

8. 
Luokės g.-Turgaus a.-S. Daukanto g.-
Šviesos g. 

920 96 1016 

9. Nemuno g.-Luokės g.-Masčio g. 888 32 920 

 

Rytinio piko metu per 9 Telšių miesto sankryžas bendrai pravažiavo 10828 automobiliai 

iš kurių 4,5% automobiliai ir autobusai. 

 
5.8 lentelė. Telšių miesto pagrindinių sankryžų vakarinio piko valandinis apkrovimas ir srautų struktūra 

2007 metais rugpjūčio mėn.  

 Gatvės 
Lengvieji 
automobiliai ir 
mikroautobusai 

Kroviniai 
automobiliai ir 
autobusai 

Iš viso 

1. Sedos g.-Karaliaus Mindaugo g. 1770 56 1826 

2. Respublikos g.-Kęstučio g.-Pirties g. 956 24 980 

3. Plungės g.-Alyvų g. 596 28 623 

4. Dariaus ir Girėno g.-Muziejaus g. 860 36 896 

5. 
 

Gedimino g.-Respublikos g.-Muziejaus 
g.- 
Plungės g. 

1276 52 1328 

6. 
Turgaus a.-Kęstučio g.-Respublikos g.-
Telšės g. 

1012 28 1040 

7. Kęstučio g.-Sedos g.-Stoties g. 792 16 808 

8. 
Luokės g.-Turgaus a.-S. Daukanto g.-
Šviesos g. 

1716 48 1764 

9. Nemuno g.-Luokės g.-Masčio g. 1328 464 1392 
 

Vakarinio piko metu 9 sankryžų bendras srautas yra 171 automobiliu mažesnis ir siekia 

10657 automobilius. 
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Avaringiausios Telšių miesto sankryžos (5.9 lent.) per keturis 2007 m. mėnesius yra: 

� Respublikos g.-Gedimino g.-Plungės g.-Muziejaus g.; 

� Sedos g.-Karaliaus Mindaugo g.; 

� S. Daukanto g.-Luokės g.-Šviesos g.-Turgaus a. 

 

5.9 lentelė. Eismo įvykiai Telšių miesto avaringiausiose gatvėse už 2007 m. keturis mėnesius 

Eil. 

nr. 
Gatvės pavadinimas Eismo įvykiai Žuvo Sužeista 

1. Luokės 33 0 2 

2. Muziejaus 16 0 2 

3. Respublikos 16 0 1 

4. S. Daukanto 11 0 1 

 

5.2. Dviračių takai Telšių mieste 

 

Dabartiniu metu dviračių takų Telšių miesto centrinėje dalyje nėra. Pėsčiųjų – 

dviratininkų takas  einantis šalia Masčio ežero pakrantės yra nepritaikytas bemotorio transporto 

naudojimui, kadangi tai  pėsčiųjų takas, ir jo būklė labai bloga ir netinkanti dviračių srautams. 

Tako danga sutrūkinėjusi, nelygus reljefas, dalis jo yra žvyro dangos. Dėl netinkamos tako 

priežiūros sužėlę krūmai trukdo dviratininkams, pėstiesiems. Ties tiltukais reikia nulipti nuo 

dviračio, kadangi yra dideli peraukštėjimai tarp tilto ir tako. Tai kelia nepatogumų 

važiuojantiems dviratininkams, bet ir neįgaliems, vyresnio amžiaus žmonėms, mamoms su 

vaikiškais vežimėliais. 

Pavienės dviračių takų trasos yra Telšių miesto pakraščiuose ir priemiestinėse zonose, tai: 

takas nuo Rainių iki Telšių – 2,0 km;  takas nuo Sukilėlių gatvės iki priemiestinėje zonoje 

esančių Naujųjų kapinių ir kolektyvinių sodų „Draugystė“ – 2,7 km. Šiuo metu yra vykdomi 

Plungės gatvės rekonstrukcija, kurios metu šis bus takas pailgintas dar 1,5 km; Takas nuo 

Ryškėnų iki Telšių – 1,2 km.  

Dviračių transportas Telšių miesto susisiekimo sistemoje gali užimti svarbesnę vietą tik 

turėdamas išplėtotą takų tinklą, kuris (panašiai kaip ir motorizuoto transporto tinklas) jungtų 

visus traukos objektus, parduotuves, gyvenamuosius rajonus, mokyklas, poilsio zonas. Kai 

mieste yra tik kelios  tarpusavyje nesujungtos dviračių takų atkarpos, kaip šiandien yra Telšių 

mieste, sunku tikėtis, kad dviratis bus naudojamas kaip susisiekimo priemonė. Dabar Telšių 

gyventojai važiuoja bendrame automobilių sraute, netvarkingais keliukais, šaligatviais, taip 

keldami grėsmę sau ir aplinkiniams. 
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Kadangi galimybės važinėti tam skirtais takais nėra, dviratininkai važinėja Telšių 

gatvėmis pažeisdami visas saugaus eismo taisykles, keldami pavojų sau ir aplinkiniams. 

Panaudojus Telšių rajono savivaldybės ir Europos Sąjungos lėšas, galėtų būti sutvarkytas 

takas šalia Masčio ežero, nutiesti, nužymėti dviračių takai į miestą iki didžiausių traukos objektų, 

lankytinų objektų. Esant dviračių takų tinklui mieste Telšiai pritrauktų dviračių turizmu mėgėjų. 

 

5.3. Geležinkelio transportas 

 

Telšių geležinkelio stoties oficialus atidarymas įvyko 1932 m. Geležinkelis smarkiai 

pakeitė Telšių miesto vaizdą, kai buvo nutiesta Kužių - Telšių geležinkelio linija ir buvo 

atidarytas traukinių eismas, pradėjo daug sparčiau plėtotis pramonė. Visos statybinės medžiagos 

buvo vežamos traukiniais. Dabartiniu metu traukinių per Telšių stotį praeina -   35-40 per parą, 

naktį jų kartais būna 25-26.  

Ateityje geležinkelio krovinių Telšiuose daugės. Auga pramonė, daug statoma, tiesiami 

keliai. Pagrindinis geležinkelių klientas UAB „Žemaitijos keliai“ vasarą duoda apie 90% visos 

apyvartos. Telšių geležinkelio stoties rūmai, pastatyti pagal tipinį projektą 1928 metais, todėl 

pastatą ir aplinką reikėtų modernizuoti. 

Keleivinių traukinių eismas Telšiuose nėra didelis: be „Pajūrio“ ir „Baltijos“, iš ryto ir 

vakare pirmyn ir atgal važiuoja keleivinis traukinys Klaipėda- Radviliškis. Savaitgaliais keleivių 

traukiniuose būna daug, vien Telšių stotyje įlipa po 100 žmonių. 

Per Telšių rajoną ir Telšių miestą eina vienkelis 1520 mm. pločio vėžės geležinkelis iš 

Šiaulių į Klaipėdą. Telšių geležinkelio stotis turi senas tradicijas ir šiandien sėkmingai tenkina 

pramonės, žemės ūkio ir gyventojų susisiekimo poreikius, nors ir nelengvai konkuruodamos su 

automobilių transportu. 
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5.1 pav. Transporto srautai Telšių miesto gatvėse 
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5.4. Telšių miesto susisiekimo sistemos SWOT analizė 

 

Vystant Telšių miesto susisiekimo sistemą būtina koordinuoti transporto problemas, 

atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir vežimų apimtis. Šiuolaikiška ir išvystyta Telšių miesto 

susisiekimo sistema sudarys palankias sąlygas investicijų pritraukimui, spartins miesto 

ekonominę ir socialinę plėtrą. 

 

Privalumai ir galimybės 

1. Telšių miesto esamas gatvių tinklo tankumas yra pakankamas atlikti reikiamus 

keleivių ir krovinių vežimus. 

2. Telšių miesto spartus transporto priemonių skaičiaus ir automobilizacijos lygio 

augimas sudaro prielaidas gyventojams pasirinkti norimą susisiekimo transporto rūšį. 

Todėl daugiausia kelionių atliekama individualiais automobiliais.  

3. Miesto autobusų maršrutinis tinklas, pakankamai aptarnauja pagrindinę miesto 

teritoriją. 

4. Telšių miestą aplenkiantis magistralinis kelias A 11 Šiauliai - Palanga sudaro geras 

sąlygas vežti tranzitinius krovinius ir keleivius. 

5. Telšių mieste yra įrengta pakankamai aptarnavimo objektų, net devynios degalinės. 

 

Trūkumai ir grėsmės 

1. Telšių gatvių tinklas dėl nepakankamų techninių parametrų ir prastos dangų būklės 

mieste yra nepakankamai panaudojamas, gatvių tinkle nėra tolygiai paskirstomi 

transporto srautai. 

2. Telšių miesto aukštas automobilizacijos lygis sudaro geras sąlygas gyventojams savo 

keliones atlikti individualiai automobiliais, atsisakant viešojo transporto paslaugų. Tai 

turi neigiamą įtaką miesto transporto darbui ir išbalansuoja savivaldybės susisiekimo 

sistemą ir jos plėtrą. 

3. Keleivių vežimų apimtis Telšiuose viešuojų transportu turi mažėjimo tendenciją ir ne 

vien dėl konkurencijos su individualiais automobiliais. Mieste viešasis transportas 

dirba nepatogiai gyventojams, dideli eismo intervalai, mažėja maršrutų skaičius 

jungiantis pagrindines miesto teritorijas, nepakankama viešojo transporto informacinė 

sistema. 

4. Telšiuose didelis eismo įvykių skaičius, kurių metu nukenčia gyventojai susidaro 

dideli ekonominiai nuostoliai.  
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5.5. Išvados 

 

1. Telšių miesto susisiekimo sistemos išsivystymo lygis yra artimas esamoms miesto 

socialinės veiklos apimtims. 

2. Gatvių tinklo išvystymo lygis ir tankis yra pakankami, o bendra struktūra – palanki 

miesto transportiniam aptarnavimui. 

3. Telšių miesto gatvių ilgis yra 85,2 km, iš kurių 55,3 km gatvių su pagerinta danga. 

4. 1000-čiui Telšių miesto gyventojų tenka 2,68 km gatvių, iš jų  1,74 km su pagerinta 

danga. 

5. Automobilizacijos lygis 2007 metais Telšių mieste buvo 509 lengvieji automobiliai 

1000 gyventojų. Tai didžiausias rodiklis Telšių apskrityje. Pakankamai aukštas 

automobilizacijos lygis atspindi Telšių miesto gyventojų ekonominį potencialą ir 

poreikį didesniam kelionių komfortui. 

6. Mažėjantys keleivių vežimai viešuoju transportu Telšiuose rodo, kad gyventojai savo 

keliones atlieka individualiais automobiliais. Viešojo transporto vežimų mažėjimas 

įtakoja gyventojams teikiamų socialinių paslaugų susisiekimui ribotumą ir 

suvaržymą. 
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6. TELŠIŲ MIESTO INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA 

 
6.1. Vandentieka ir vandenvala 

 
6.1.1. Vandens tiekimas 

Telšių mieste gyventojai vartoja centralizuotai teikiamą, artezinių gręžinių ir kastinių 

šulinių vandenį. Centralizuotai geriamąjį vandenį miestui teikia UAB „Telšių vandenys“. Ši 

įmonė geriamuoju vandeniu 2004 m. duomenimis aprūpino 88% Telšių gyventojų. 

Centralizuoto aprūpinimo geriamuoju vandeniu sistema Telšių mieste yra sudaryta iš 

dviejų vandenviečių, vandens rezervuarų, vandenbokščių, siurblinės ir vandentiekio trasų. Visi 

minėti įrenginiai yra pateikti Telšių miesto inžinerinės infrastruktūros esamos būklės brėžinyje. 

Telšių miestą geriamuoju vandeniu aprūpinančios vandenvietės yra įrengtos Telšių 

miesto vakarinėje dalyje (Telšių I) ir Kungių gyvenvietėje (Telšių II). Šios vandenvietės 

geriamuoju vandeniu taip pat aprūpina Kungių, Degaičių ir Ryškėtų gyvenvietes. Ateityje prie 

miesto vandentiekos sistemos bus prijungta ir Rainių gyvenvietė (šiuo metu ruošiama techninė 

dokumentacija). Vandenvietės yra IIb1 kategorijos. Tai reiškia, kad vandenvietė yra pusiau 

uždaro tipo atviresnėse daugiasluoksnėse storymėse. Ji eksploatuoja kvartero periodo Grūdos-

Varduvos vandeningąjį horizontą (Q agIII gr-vr).  

Remiantis Telšių I (Siraičių), Telšių II (Kungių) bei Varnių, Luokės, Žarėnų, Nevarėnų, 

Tryškių, Eigirdžių, Buožėnų ir Gedrimų vandenviečių SAZ nustatymo projektu maksimalus 

planuojamo naudoti vandens kiekis Telšių I vandenvietėje yra 7680 m3/d., Telšių II – 10000 

m3/d. 2005 m. maksimalus išgaunamo geriamojo vandens kiekis Telšių I vandenvietėje siekė 820 

m3/d., Telšių II – 4230 m3/d. Vandenviečių išnaudojimas nesiekė ir 50% jų projektinio 

galingumo.  

Telšių miesto I vandenvietėje yra 11 eksploatacinių gręžinių, iš jų 8 – veikiantys, 3 – 

užkonservuoti, taip pat yra vienas monitoringo gręžinys. Antrojoje vandenvietėje yra 9 gręžiniai, 

iš kurių 4 veikiantys, likę – užkonservuoti, bei 2 monitoringo gręžiniai. Visi nenaudojami 

gręžiniai yra likviduoti. Vandens gavybos gręžinių gylis svyruoja nuo 60 iki 293 m, išgaunamo 

vandens debitas taip pat labai įvairus - nuo 4,39 iki 52,6 l/s.  

Telšių II vandenvietėje taip pat yra įrengta vandenruošos stotis. Projektinis jos našumas 

siekia 20000m3/d., esamas – 4000 m3/d.. Esama būklė yra patenkinama, reikalinga renovacija. 

Telšių I ir II vandenvietės turi nustatytas visas tris sanitarinės apsaugos zonas (SAZ). 

Pirmoji griežto rėžimo SAZ skirta apsaugoti vandenvietę ir joje esančius kaptažo įrenginius nuo 

atsitiktinio arba tyčinio užteršimo. Juostos plotis nustatomas priklausomai nuo hidrogeologinių 

sąlygų. Pagal higienos normą HN 44:2006 IIb1 pogrupio vandenvietėms numatyta, kad griežto 

režimo zona privalo būti ne mažesnė nei 25 m nuo gręžinio. Antrosios ir trečiosios SAZ dydis 
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yra nustatomas skaičiuojant. Antroji SAZ juostos dydis nustatomas toks, kad mikroorganizmai 

patekę į vandeningąjį sluoksnį, būdami gyvybingi nepasiektų vandenvietės per 200 parų. 

Trečioji, dar vadinama cheminės taršos zona skirta apsaugoti vandenvietę nuo cheminės taršos. 

Ji nustatoma taip, kad cheminiai teršalai patekę į eksploatuojamąjį horizontą nepasiektų 

vandenvietės per 25 metus. Vandenviečių SAZ juostos yra pažymėtos Telšių miesto inžinerinės 

infrastruktūros esamos būklės brėžinyje. 

Telšių miesto vandentiekio sistemoje yra įrengti du vandens rezervuarai. Kiekvieno iš jų 

tūris yra 2000 m3. UAB „Telšių vandenys“ duomenimis jų būklė yra patenkinama. 

Telšių miesto vandens tiekimo sistemoje yra įrengti vandenbokščiai. Jų yra 2. Jie yra 

įrengti Degaičių ir Rainių gyvenvietėse. Jų būklė neatitinka keliamų reikalavimų. 

Telšių mieste yra 1 vandentiekio siurblinė. Jos našumas siekia 167 m3/h. Jos būklė yra 

patenkinama. 

Telšių mieste vandentiekio trasų ilgis siekia 93,16 km, dar 5,5 km vandentiekio trasų yra 

Degaičių, 5,2 km – Rainių, 3,4 km - Ryškėnų gyvenvietėse. Telšių mieste dalis prastos būklės 

tinklų jau yra perklota. Vandentiekos įmonės duomenimis 20 km tinklų yra geros ir 2 km – labai 

geros būklės. Iki 2011 m pagal Ventos-Lielupės upių baseino investicinį projektą didžioji dalis 

lėšų bus skiriama Telšių miesto vandentvarkos ūkiui.  

Vandentiekio tinklai yra pakankamai tolygiai pasiskirstę visame miesto plote (žr. Telšių 

miesto inžinerinės infrastruktūros esamos būklės brėžinį). Dažniausiai tinklai yra 100, 300 ir 400 

mm skersmens. Pagal medžiagą tinklai dažniausiai yra ketiniai ir tik 8 km tinklų yra 

plastmasiniai bei 1 km trasų yra plieninių vamzdžių.  

Telšių miesto vandentiekio sistema yra patenkinamos būklės. Norint, kad gyventojus 

pasiektų geros kokybės vanduo, reikia atnaujinti vandenruošos stotį bei kai kurias tinklų trasas. 

Vandentiekio ūkio gerinimui yra parengtas Ventos-Lielupės investicinis projektas. Pagal jį bus 

renovuota dalis vamzdynų, taip pat planuojama pakloti naujas trasas, renovuoti vandens 

gerinimo įrenginius, įrengti papildomas siurblines.  

 

6.1.2. Gaisrinis vandentiekis 

Telšių mieste gaisrinio vandentiekio sistema priklauso UAB „Telšių vandenys“, tačiau 

sistemą eksploatuoja Telšių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.  

Telšių mieste atskirai įrengto gaisrinio vandentiekio nėra. Gaisrinio vandentiekio 

inžineriniai įrenginiai – gaisriniai hidrantai – yra įrengti ant geriamojo vandentiekio linijų. 

Mieste yra įrengti 141 gaisriniai hidrantai. Telšių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos duomenimis 

mieste esančių hidrantų būklė dažniausiai tenkina keliamus reikalavimus. Telšių PGT 

duomenimis tik iki 5% gaisrinių hidrantų yra prastos būklės.  
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Telšių mieste esanti gaisrinio vandentiekio sistema nepilnai patenkina esamą poreikį. 

Todėl yra būtina esamą sistemą renovuoti bei plėsti.  

 
6.1.3. Nuotekų šalinimas 

Centralizuota nuotekų surinkimo sistema Telšių mieste rūpinasi UAB „Telšių vandenys“. 

2004 m. įmonė savo paslaugas teikė 79% Telšių miesto gyventojų. Centralizuota nuotekų 

surinkimo sistema yra sudaryta iš nuotekų valymo įrenginių, nuotekų siurblinių ir tinklų. 

Telšių miesto nuotekų valymo įrenginiai yra įrengti Telšių miesto vakarinėje dalyje. Šie 

įrenginiai yra biologinio valymo įrenginiai. Projektinis nuotekų valymo įrenginių pajėgumas 

beveik siekia 9000 tūkst. m3/metus. Tačiau 2006 m. išvalytų nuotekų kiekis buvo 2283 tūkst. 

m3/metus.  

6.1 lentelėje pateiktas vidutinis atitekančių nuotekų užterštumas 2002-2004 metais. 

 
6.1 lentelė. Vidutinis į NVĮ atitekančių nuotekų užterštumas 

 2002 2003 2004 

BDS7 196 235 239 

SM 260 247 321 

Bendras N 42 41 54 

Bendras P 6,7 7 7,69 

 
Nuotekų valymo metu susidaręs dumblas yra šalinamas Gaudikaičių gyvenvietėje 

esančiuose nuotekų valymo įrenginiuose. Dumblo saugojimo aikštelė yra 1,485 ha ploto. Kasmet 

aikštelėje šalinama apie 500 t nuotekų dumblo. 2005 m. sukaupto dumblo kiekis siekė 14462 t, 

t.y. 90 % nuo viso galimo aikštelės užpildymo. 

Telšių miesto nuotekų sistemoje yra 5 nuotekų siurblinės. Siurblinių našumas svyruoja 

nuo 145 iki 2018 m3/h. UAB „Telšių vandenys“ duomenimis daugelio iš jų būklė yra prasta, tik 

viena siurblinė yra patenkinamos būklės. Tikslios siurblinių vietos yra pažymėtos Telšių miesto 

inžinerinės infrastruktūros esamos būklės brėžinyje. 

Nuotekų sistemos vamzdynų ilgis Telšių mieste yra 87,5 km. Didžioji dalis savitakių 

tinklų yra iš keraminių 200-450 mm skersmens vamzdžių. Slėginiai vamzdynai Telšių mieste yra 

ketiniai. Bendras jų ilgis siekia 11,1 km. Beveik visas trasas yra reikalinga renovuoti dėl prastos 

būklės. Planuojama daugelį tinklų renovuoti ar perkloti įgyvendinant Ventos-Lielupės investicinį 

projektą. 

Nuotekų surinkimo tinklas mieste yra pasiskirstęs daugmaž tolygiai. Nuotekų surinkimo 

sistema pavaizduota Telšių miesto inžinerinės infrastruktūros esamos būklės brėžinyje.  
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Į Telšių miesto nuotekų valyklą atitekančių nuotekų kiekis 2002-2004 m. laikotarpiu 

pagal susidarymo šaltinį pavaizduotas 6.1 paveiksle.  
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6.1 pav.  Nuotekų kiekis pagal susidarymo šaltinį 2002-2004 m. 
 

Kaip matosi, susidarančių nuotekų kiekis 2002-2004 metais buvo apytiksliai pastovus.  

Telšių mieste prie nuotekų surinkimo sistemos yra prisijungę gyventojai, pramonės 

įmonės ir kiti vartotojai. 2004 m. gyventojų – abonementų skaičius siekė 4185. Abonentų 

skaičius mieste nuolatos auga, nes yra prijungiamos naujos Ryškėnų ir Degaičių gyvenviečių 

nuotekų šalinimo sistemos. Taip plečiama miesto nuotekų sistema, didėja abonentų skaičius. 

Pagrindinis nuotekų sistemai gerinti skirtas projektas yra Ventos-Lielupės investicinis 

projektas. Jo dėka bus išplėsta, renovuota bei atnaujinta centralizuota nuotekų sistema. Prie jos 

galės prisijungti ir tie miesto gyventojai, kuriems šiuo metu nėra galimybių naudotis šia sistema. 

  

6.1.4. Lietaus nuotekų šalinimas 

Telšių mieste lietaus vanduo nuo žaliųjų plotų ir kietųjų dangų yra apyšvaris. Įmonių 

vandenys nuvedami į valymo įrenginius arba paviršinio vandens telkinius.  

Lietaus nuotekų tinklai 1992 m. gruodžio mėn. 20 d. Telšių valdytojo potvarkiu Nr. 741-

V iš UAB „Telšių keliai“ balanso perduoti į Telšių miesto merijos balansą. 2006 m. pabaigoje 

lietaus kanalizacijos balansinė vertė yra 570 266 Lt. Šiuo metu lietaus nuotekų tinklus 

eksploatuoja Telšių miesto seniūnija.  

Lietaus nuotekų sistemą Telšiuose sudaro lietaus nuotekų rinktuvai, šuliniai, išleistuvai 

bei lietaus nuotekų tinklai. Taip pat į miesto lietaus nuotekų tinklus įeina ir lauko grioviai. Telšių 

mieste yra 573 lietaus nuotekų šulinių bei 277 rinktuvų. Telšių miesto seniūnijos duomenimis 

suskaičiavus visus lietaus nuotekų sistemos rinktuvus ir drenažinius šulinius, esančius įmonių, 

įstaigų teritorijose bei privačiose valdose, jų skaičius išaugtų iki 1 300. 



TELŠIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 
I  etapas. Esamos būklės analizė 

VGTU Teritorijų planavimo institutas 
 

147 

Lietaus nuotekų sistemos išleistuvų yra 11. Iš kurių 6 nuvesti į Masčio ežerą, likę – į 

užmiestį, t.y. į laukus, mažus upelius, griovius ar kitus paviršinius vandens telkinius. 

Bendras Telšių miesto magistralinių lietaus nuotekų tinklų ilgis yra apie 12 km. Jeigu 

būtų įskaičiuoti ir tie tinklai, kurie yra įmonių teritorijose ar privačiose valdose, trasų ilgis 

išaugtų iki maždaug 38 km.  

Į miesto lietaus nuotekų sistemą, Telšių miesto seniūnijos duomenimis, įeina apie 8,4 km 

lauko griovių. Nuo kurių priežiūros labai priklauso visos lietaus nuotekų sistemos būklė. Tai yra 

įrenginiai, kuriems turi būti skiriamas nuolatinis dėmesys – gilinimas, valymas, griovių profilių 

sudarymas, šlaitų tvirtinimas. 

Dėl nepakankamo finansavimo lietaus nuotekų sistema renovuojama tik iškilus avarinėms 

situacijoms. Taip pat labai trūksta lietaus nuotekoms valyti skirtų įrenginių. Nuo lietaus nuotekų 

sistemos priklauso miesto gatvių būklė, bei vandens telkinių ekologinė pusiausvyra.  

Lietaus nuotekų sistema yra tvarkoma savivaldybės lėšomis ir nėra įtraukta į kokį nors 

projektą. Ši sistema yra apleista. Todėl būtina numatyti lėšas, skirtas sistemos inventorizacijai, 

renovacijai bei plėtimui. Patartina, prieš pradedant lietaus nuotekų sistemos renovaciją parengti 

lietaus nuotekų sistemos specialųjį planą. 

 
6.1.5. Išvados 

1. Telšių miesto vandentvarkos ūkio pagrindinė problema yra nusidėvėjusios sistemos. 

Pagal upių baseinų investicinius projektus numatoma vandentiekio bei buitinių 

nuotekų sistemos renovacija ir plėtra, tačiau nėra numatoma jokių priemonių skirtų 

lietaus nuotekų sistemai gerinti.  

2. Šiuo metu centralizuotu vandentiekiu naudojasi beveik 90% ir buitinių nuotekų 

sistema beveik 80% miesto gyventojų. Vandentvarkos ūkio sistemų naudotojų 

skaičius ateityje turėtų augti. Turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys viešojo vandens 

tiekėjo teikiamų paslaugų kokybei, kad gyventojus pasiektų tinkamos kokybės 

geriamasis vanduo, būtų užtikrinama reikalinga nuotekų išvalymo kokybė. 



TELŠIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 
I  etapas. Esamos būklės analizė 

VGTU Teritorijų planavimo institutas 
 

148 

6.2. Elektros energijos tiekimas 

 
6.2.1. Elektros energijos tiekimo sistema 

Telšių miestui elektros energiją tiekia AB „VST“, kuri elektros rinkoje atlieka elektros 

energijos skirstomojo tinklo operatoriaus ir visuomeninio tiekėjo funkcijas. Ši įmonė valdo 

Kauno, Šiaulių Klaipėdos regionų bei 22 teritorinių skyrių skirstomojo tinklo filialus. AB „VST“ 

elektrą Telšių miesto poreikiams tenkinti perka iš AB „Lietuvos energija“, kuri atlieka 

perdavimo tinklo operatoriaus funkciją ir yra atsakinga už elektros energijos perdavimą 330 kV 

ir 110 kV įtampos elektros tinklais. 

Telšių miestas elektros energiją gauna iš 110 kV perdavimo tinklo linijų, kurios sujungtos 

su Telšių, Šiaulių ir Klaipėdos 330/110 kV įtampos transformatorių pastotėmis. Telšių miestas 

elektros energiją gauna per Tausalo (110/35/10 kV 25+25 MVA galios) transformatorių pastotę, 

kuri yra miesto šiaurinėje dalyje arčiausiai pramonės objektų. Nuo Tausalo transformatorių 

pastotės elektros energija miestui yra skirstoma 10 kV elektros energijos tinklais iki mieste 

esančių 10/0,4 kV transformatorinių. Toliau elektros energija yra skirstoma 0,4 kV elektros 

energijos tinklais (kabeliniais ir oriniais). 

6.2 lentelėje pateikiama informacija apie esamą transformatorių pastočių skaičių Telšių 

mieste. 

6.2 lentelė. TP skaičius Telšių mieste 

Transformatorių pastočių tipai Vienetai 

110/35/10 kV 1 

Modulinės 4 

Mūrinės 80 

Stulpinės 0 
10/0,4 kV 

Komplektinės 10 

Viso: 95 

 

Esamos transformatorinės pastotės yra gero techninio lygio, atliekamas savalaikis 

remontas, o teritorijos yra prižiūrimos.  Mieste yra 95 km 10 kV ir 140 km 0,4 kV įtampos 

elektros tinklų, kurių 90 proc. sudaro požeminės kabelinės linijos. 
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6.2.2. Elektros energijos vartojimas 

Aukštos įtampos tinklų vystymo būtinumą nulemia apkrovų augimo tempai, jų 

dislokacijos vietos, esamo tinklo konfigūracija bei jo pralaidumas. Telšių 10 kV skirstomasis 

tinklas yra pakankamai išplėtotas, 10/0,4 kV transformatorinės veikia optimaliai, tačiau turi 

pakankamą rezervą išplėtimui.  

6.2 pav. pateikiamas elektros energijos suvartojimas pagal atskiras vartotojų grupes 

Telšių mieste per 2002 - 2006 metus. 
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6.2 pav. Elektros energijos suvartojimas pagal atskiras vartotojų grupes Telšių mieste 

Elektros energijos suvartojimas tarp vartotojų grupių pasiskirsto pakankamai tolygiai. 

Atskiros vartotojų grupės suvartoja: 

� pramonė ir jai prilyginti vartotojai – 42 proc. mieste suvartojamos elektros energijos; 

� gyventojai – 37 proc. mieste suvartojamos elektros energijos; 

� kiti vartotojai – 21 proc. mieste suvartojamos elektros energijos. 
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6.2.3. Elektros galios poreikių nustatymas 

Nustatant elektros energijos apkrovas ateityje 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 mieste galima nustatyti įvertinant apkrovų maksimumų kitimo tendenciją 

keliolikos metų bėgyje. Didžiausias elektros įrengimų apkrovimas būna šalčiausiu sezono metu, 

nes pastebimai išauga elektros energijos poreikis patalpų šildymui.  

Pagal AB “VST” informaciją, Tausalo TP šiuo metu veikia optimaliai ir maksimali 

pareikalauja galia yra 18 MVA. Kitas 25 MVA transformatorius yra rezervinis. Elektros galios 

poreikio padidėjimui turės įtakos Telšių mieste 2008 metais pradėsianti veikti bioetanolio 

gamykla. Šios įmonės prašomas galingumas yra 6,3 MW. Optimistiniu scenarijumi planuojama, 

kad bioetanolio gamykla išsiplės ir nuo 2010 metų jos pareikalaujamas elektros galingumas iš 

tinklo gali siekti 10 MW. Todėl jau dabar matoma, kad Tausalo TP reikia modernizuoti didinant 

jos pajėgumus. 

Statant naujus gyvenamųjų ar pramonės įmonių kvartalus, būtinai reikės įrengti naujas 

10/0,4 kV transformatorines, kad būtų išvengiama didelių nuostolių 0,4 kV įtampos elektros 

tinkluose. 

 

6.2.4. Išvados 

1. Telšių miesto aprūpinimo elektra sistema yra gerai išplėtota, užtikrina aukštą elektros 

energijos tiekimo patikimumo lygį bei gali būti naudojama tolimoje perspektyvoje. 

2. Pagal poreikį Tausalo transformatorių pastotėje turi būti didinama įrengtoji 

transformatorių galia, nes nuo 2008 metų padidės (apie 6 MW) naudojamos galios 

poreikis Telšių mieste dėl naujos bioetanolio gamyklos eksploatavimo. 

Modernizavimo darbai numatyti AB „VST“ darbų grafike. 
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6.3. Atliekų tvarkymas 

 
6.3.1. Atliekų tvarkymo sistema 

Atliekų tvarkymo sistema Telšių mieste rūpinasi UAB „Telšių keliai“. 2007 sausio mėn. 

1 d. buvo priimtos Telšių rajono komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės. Jos reglamentuoja 

atliekų tvarkymą visame Telšių rajone, tame tarpe ir Telšių mieste. Telšių miesto atliekų 

tvarkymo sistema sudaryta iš atliekų surinkimo konteinerinių aikštelių, kompostavimo ir 

didžiagabaričių atliekų aikštelių (greitai bus įrengtos) bei sąvartyno.  

Telšių mieste esančio konteinerinės aikštelės yra A ir B tipų (su rūšiavimui skirtas 

konteineriais). Konteinerinių aikštelių įrengimo vietos yra pavaizduotos Telšių miesto 

inžinerinės infrastruktūros esamos būklės brėžinyje. 2002 m. Telšių mieste veikė 67 antrinių 

atliekų rūšiavimui skirtos aikštelės.  

Telšių mieste susidarančios pavojingos buities atliekos, didžiagabaritės, kompostuoti 

tinkančios biodegraduojančios ir kitos atliekos iš atliekų turėtojų priimamos atliekų priėmimo 

punkte, esančiame Gaudikaičių kaime. 

Šalia Telšių miesto yra sąvartynas, bet jį yra numatyta uždaryti ir rekukltyvuoti vos tik 

pradės veikti regioninis sąvartynas. Senasis Telšių miesto sąvartynas įkurtas 1968 metais 

buvusiame smėlio/žvyro karjere. Jis yra didelis ir atviras (sąvartyno plotas - 4,82 ha). Sąvartyno 

dugne nėra izoliacijos ir atliekos ne kasdien užpilamos gruntu. Į sąvartyną suvežta apie 1 110 

000 m3 atliekų. Sąvartyne nėra įrengtų priemonių filtrato surinkimui. Nors sąvartynas nėra labai 

jautrioje teritorijoje, bet dėl didelio atliekų kiekio kelia grėsmę aplinkui esančiam dirvožemiui ir 

požeminiams vandenims.  

Naujasis sąvartynas bus įrengtas Jerubaičių kaime. Sąvartyno teritorija yra 16 ha ploto. 

2007 m. pradžioje buvo įrengtas 2 ha plotas. Planuojama įrengti keturias atskiras sekcijas, kurios 

viena nuo kitos bus atskirtos apsauginiais pylimais. Kol kas yra įrengta tik viena sekcija. 

2002 m. Telšių mieste susidarantis atliekų kiekis buvo 12300 t. Šiuo metu atliekų 

surinkimo paslaugos nėra teikiamos visiems namų ūkiams. Kai kurie miesto gyventojai vengia 

sudaryti sutartis dėl atliekų šalinimo, bet naudojasi bendra konteinerine sistema arba atliekas 

šalina miškuose ir kitose tam nepritaikytose vietose. Remiantis Telšių rajono atliekų tvarkymo 

planu, UAB “Telšių keliai” 2004 m. aptarnavo 100% įmonių ir organizacijų Telšių rajone, 69% – 

Telšių gyventojų, gyvenančių butuose ir 49% – Telšių gyventojų, gyvenančių individualiuose 

namuose. Telšių savivaldybės duomenimis, 2005 m. komunalinių atliekų surinkimo paslauga 

buvo teikiama 70 % arba 37964 Telšių miesto gyventojams. Taip pat šios paslaugos buvo 

teikiamos 47 % arba 450 ūkio subjektų.  
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Telšių miesto atliekų tvarkymo sistema veikia pakankamai gerai. Tačiau dar yra 

jaučiamas konteinerinių aikštelių trūkumas.  

 
6.3.2. Išvados 

Telšių miesto atliekų surinkimo sistema yra pakankamai išplėtota. Didžiausi šios sistemos 

trūkumai yra įrangos trūkumas – ne visur esamas konteinerinių aikštelių kiekis tenkina poreikį. 

 

6.4. Šilumos ūkis 

 
6.4.1. Esamas šilumos poreikis 

Šilumos poreikio skaičiavimai atliekami pagal tokius klimatologinius duomenis28: 

� skaičiuotina lauko oro temperatūra- 21 oC; 

� šildymo sezono vidutinė daugiametė temperatūra - 0,7 oC; 

� šildymo sezono trukmė - 225 paros. 

Pagal LR Statistikos departamento pateiktus duomenis 2006 m. Telšiuose gyveno 31633 

gyventojai, o gyvenamasis plotas sudarė 706,3 tūkst. m2. Įvertinama, kad visuomeninių pastatų 

plotas29 sudaro 32% gyvenamųjų pastatų bendrojo ploto.  

Šilumos galia šildymui ir karšto vandens ruošimui skaičiuojama pagal sustambintus 

rodiklius: šilumos galia šildymui priimama 85 W/m² šildomo ploto, šilumos galia karšto vandens 

ruošimui priimama 0,76 kW/gyventojui (laikant, kad maksimalus valandinis karšto vandens 

poreikis yra 10 l/(h·gyv.)).   

Šilumos poreikis gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų šildymui per norminių metų 

šildymo sezoną sudaro 204 kWh/(metai m²). Laikant, kad vidutinis karšto vandens suvartojimas 

per parą yra 92 l/(parą·gyv.) ir šilumos poreikis cirkuliacijai sudaro 30% nuo poreikio karšto 

vandens ruošimui, šilumos poreikis per metus karšto vandens ruošimui sudaro 1,87 

MWh/(metai·gyv.). Šilumos poreikis visuomeninių pastatų vėdinimui per norminių metų 

šildymo sezoną sudaro 113 kWh/(metai·m²). 

Pagal sustambintus rodiklius apskaičiuoti esami projektiniai ir metiniai Telšių miesto 

šilumos poreikiai pateikti 6.3 lentelėje. 

                                                 
28 Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ 
29 Nacionalinė energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006 – 2010 metų programa 
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6.3 lentelė. Projektinis ir metinis šilumos poreikis Telšių mieste  

Rodiklis 
Projektinis šilumos 
poreikis, MW 

Šilumos poreikis norminiais 
metais, GWh/metus 

Šildymui 79,2 189,8 

Karšto vandens ruošimui 31,6 78,2 

Visuomeninių pastatų vėdinimui 10,6 25,4 

Iš viso: 121,4 293,5 

 
Faktiniai šilumos poreikiai gali skirtis nuo prognozuojamų, kadangi šilumos poreikiai 

priklausys nuo faktinio pastatų ploto ir gyventojų skaičiaus, energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo priemonių diegimo ir kitų veiksnių (klimatinių, techninių, ekonominių, socialinių ir 

pan.). 

Viena iš svarbiausių Telšių miesto šilumos vartotojų problemų yra žemas šilumos 

vartojimo efektyvumas – žema būstų kokybė (daug senos statybos, medinių pastatų) bei silpna 

pastatų priežiūra lemia didelius pastatų šilumos nuostolius. Šildymo sistemos ir individualių 

vartotojų katilinės yra nusidėvėjusios, 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%. Visuomeniniuose pastatuose papildomai galima taikyti 

energijos poreikio vadybą ir taip sumažinti energijos vartojimą šiuose pastatuose. Šiuo metu 

pradeda įsibėgėti biudžetinių įstaigų pastatų renovacija – iš ES struktūrinių fondų gauta parama 

Telšių specialiosios internatinės mokyklos, Telšių senelių globos namų pastato energetinio ūkio 

renovacijai. Gyvenamųjų pastatų energetinė renovacija yra reta.  

 
6.4.2. Centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos 

Centralizuoto šilumos tiekimo sistemas Telšių mieste eksploatuoja UAB „Litesko“ 

filialas „Telšių šiluma. Bendras centralizuotai aprūpinimų šiluma pastatų šildomas plotas yra 

419,244 tūkst. m². Telšiuose centralizuotai tiekiama šiluma aprūpinami tik gyvenamieji ir 

administracinės paskirties pastatai. 6.4 lentelėje pateikti duomenys apie UAB „Litekso“ filialas 

„Telšių šiluma“ eksploatuojamų centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemų vartotojų skaičių. 

 
6.4 lentelė. Centralizuotai aprūpinami šiluma vartotojai Telšių mieste 

Pastatų skaičius Šildomas plotas, m² 

Gyvenamų-
jų pastatų 

Administra
cinių 
pastatų 

Iš viso 
Gyvenamųj
ų pastatų 

Administra
cinių 
pastatų 

Iš viso 

186 59 30 318946 100297 419244 
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Telšių mieste UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ eksploatuoja tris katilines, kurių 

suminė galia siekia 72,2 MW. Informacija apie šių katilinių šilumos generavimo įrenginius 

pateikta 6.5 lentelėje. 

 

6.5 lentelė. UAB „Litesko" filialas „Telšių šiluma“ eksploatuojamos katilinės Telšių mieste 

Nr. Katilinės adresas 
Katilinės 
instaliuota galia, 
MW 

Katilų markės Kuras 

2 × DKVR 10/13 gamtinės dujos 

2 × KVGM 20-150 
gamtinės dujos, 
skystas kuras 1. 

Luokės katilinė, 
Lygumų g. 69, 
Telšiai 

57,8 

COMPACT-C500 mediena 

3 × VK-21 gamtinės dujos 
2. 

Dariaus ir Girėno g. 
9, Telšiai 

12,9 
KVG-7,5 gamtinės dujos 

3. 
Šviesos g. 23a, 
Telšiai 

1,5 2 × E-1,9 gamtinės dujos 

 Iš viso: 72,2   

 
Kiekvienos Telšių miesto katilinės 2002-2005 m. veiklos rodikliai pateikti 6.6 lentelėje.  

 
6.6 lentelė. Centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemų Telšių mieste 2002-2005 metų veiklos rodikliai  

Katilinės adresas Luokės katilinė, Lygumų g. 69, Telšiai 

Metai 2002 2003 2004 2005 

Instaliuota šilumos gamybos galia, MW 57,8 57,8 57,8 57,8 

Maksimalus katilinės apkrovimas, MW 18 31 27 27 

Metinis pagaminamos šilumos kiekis, MWh 76.345 75.281 73.039 71.543 

Metinis parduotos šilumos kiekis, MWh 59.064 60.026 59.896 58.355 

- gyventojams, MWh 48.977 47.193 49.335 48.244 

- gyventojams, % 83% 79% 82% 83% 

- kitiems vartotojams, MWh 10.087 12.833 10.561 10.111 

- kitiems vartotojams, % 17% 21% 18% 17% 

Sunaudoto kuro balansas     

- gamtinės dujos, % 89% 61% 60% 61% 

- mediena, % 11% 39% 40% 39% 
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6.6 lentelės tęsinys 

Katilinės adresas Dariaus ir Girėno g. 9, Telšiai 

Metai 2002 2003 2004 2005 

Instaliuota šilumos gamybos galia, MW 5,4 5,4 5,4 5,4 

Maksimalus katilinės apkrovimas, MW 2,9 4,2 3,1 3,1 

Metinis pagaminamos šilumos kiekis, MWh 9.653 9.747 9.277 9.433 

Metinis parduotos šilumos kiekis, MWh 8011 8051 8.021 8.062 

- gyventojams, MWh 6.551 6.596 6.916 6.988 

- gyventojams, % 82% 82% 86% 87% 

- kitiems vartotojams, MWh 1.460 1.455 1.105 1.075 

- kitiems vartotojams, % 18% 18% 14% 13% 

Sunaudoto kuro balansas     

- gamtinės dujos, % 100% 100% 100% 100% 

     

Katilinės adresas Šviesos g. 23a, Telšiai 

Metai 2002 2003 2004 2005 

Instaliuota šilumos gamybos galia, MW 1,4 1 1 1 

Maksimalus katilinės apkrovimas, MW 0,4 0,4 0,3 0,3 

Metinis pagaminamos šilumos kiekis, MWh 801 783 725 729 

Metinis parduotos šilumos kiekis, MWh 753 751 721 711 

- gyventojams, MWh 753 751 717 701 

- gyventojams, % 100% 100% 99% 99% 

- kitiems vartotojams, MWh 0 0 4 10 

- kitiems vartotojams, % 0% 0% 1% 1% 

Sunaudoto kuro balansas     

- gamtinės dujos, % 100% 100% 100% 100% 

 
Pagal 6.6 lentelės duomenis matyti, kad Telšiuose nei viena centralizuoto aprūpinimo 

šiluma sistemų katilinė 2002 – 2005 metų laikotarpiu neveikė pilnu pajėgumu: 2002 – 2005 metų 

laikotarpiu Telšių Luokės katilinės maksimalus apkrovimas buvo 54%, Telšių (Dariaus ir Girėno 

g. 9) katilinės – 78 %, Telšių (Šviesos g. 23a) katilinės – 40 %. Taigi prie kiekvienos 

centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos yra galimybė prijungti naujų vartotojų, nediegiant 

naujų šilumos gamybos įrenginių. Naujų vartotojų prijungimas padidintų esamų sistemų 

energinius ir ekonominius veiklos rodiklius.  

Visose Telšių mieste esančiose centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemose 2002 – 2005 

metais pagamintas šilumos kiekis, parduotas šilumos kiekis ir technologiniai šilumos bei karšto 

vandens tiekimo nuostoliai pateikti 6.3 paveiksle. 
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6.3 Pav. Centralizuotai pagamintos ir parduotos šilumos kiekiai ir technologiniai nuostoliai Telšių mieste 

 

Centralizuotai tiekiamos šilumos kiekis 2002-2005 metų laikotarpiu kito nežymiai, nes 

didžiąją vartotojų dalį sudaro gyventojai, vartojantys šilumą patalpų šildymui ir karšto vandens 

ruošimui. Šios grupės vartotojų šilumos poreikiai daugiausia priklauso nuo klimatinių sąlygų. 

2002 – 2005 metų laikotarpiu gyventojai patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui 

vidutiniškai suvartojo 82% nuo centralizuotai tiekiamos šilumos. Toks rodiklis yra didesnis nei 

visos Lietuvos rodiklis (71 %30).  

Technologiniai šilumos ir karšto vandens tiekimo nuostoliai vidutiniškai 2002 – 2005 

metų laikotarpiu sudarė 19% viso pagaminto šilumos kiekio. Šilumos nuostoliai Telšių 

centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemose yra mažesni nei vidutiniškai susidarantys nuostoliai 

analogiškose sistemose Lietuvoje. 2005 metais Lietuvoje centralizuoto aprūpinimo šiluma 

sistemose technologiniai šilumos tiekimo nuostoliai vidutiniškai sudarė 19,6%, o Telšiuose 

šilumos nuostoliai siekė 17,8%. 

Šilumos tiekimo schema visose Telšių mieste esančiose centralizuoto aprūpinimo šiluma 

sistemose yra šakotinė. Bendras centralizuoto šilumos tiekimo tinklų ilgis Telšių mieste sudaro 

22,1 km. Atskirų katilinių šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų duomenys pateikti 6.7 

lentelėje. 

                                                 
30 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos duomenimis 
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6.7 lentelė. Telšių mieste eksploatuojamų šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų duomenys 

Šilumos punktai, vnt. 

Katilinė 
Technologiniai 
nuostoliai 2005 
metais, % 

Tinklų 
ilgis, m 

Vyraujantis 
paklojimo 
būdas 

Vidutinis 
trasų 
amžius, 
metais 

Nauji, 
vnt. 

Renovuo-
tini, vnt. 

Luokės, 
Lygumų g. 69, 
Telšiai 

18,4% 19654 
Nepraeinamame 

kanale 
19 191 24 

Dariaus ir 
Girėno g. 9, 
Telšiai 

14,5% 2250 
Nepraeinamame 

kanale 
22 25 0 

Šviesos g. 
23a, Telšiai 

2,5% 149 
Bekanalinės 

trasos 
7 4 2 

Iš viso:  22053  19 220 26 

 
Centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemų šilumos tiekimo tinklų Telšių mieste vidutinis 

amžius yra 19 metų. Mažiausi šilumos nuostoliai susidaro Telšių miesto šilumos tiekimo 

vamzdynuose, kur yra pakeistos visos magistralinės trasos ir vartotojų tankis yra didesnis.  

Dauguma 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 12% renovuotinų šilumos punktų, 

sudaro nežymią dalį galimo šilumos taupymo potencialo Telšių miesto centralizuoto aprūpinimo 

šiluma sistemose. 

Telšių miesto centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemose pagrindinis naudojamas kuras 

yra gamtinės dujos, kurios sudaro vidutiniškai apie 66% katilinėse šilumos gamybai naudojamo 

kuro balanse. Likusią dalį (34%) kuro balanse sudaro mediena, kuri kūrenama Luokės katilinėje 

įrengtame vandens šildymo katile. Vietinių ir atsinaujinančių išteklių naudojimas didina šilumos 

gamybos patikimumą ir mažina centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemų priklausomybę nuo 

vieno kuro. 

 
6.4.3. Išvados  

1. Telšių miesto šilumos ūkiui yra būdingos daugumos Lietuvos nedidelių miestų 

šilumos ūkio problemos. Galima išskirti tokias pagrindines problemas: 

� dėl senų trasų nepakankamai patikimas ir efektyvus šilumos tiekimas; 

� žemas šilumos vartojimo efektyvumas – dideli pastatų šilumos nuostoliai, 

hidrauliškai nesubalansuotos ir nusidėvėjusios šildymo sistemos, nusidėvėję 

individualios katilinės, individualaus reguliavimo ir apskaitos trūkumas. 
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2. Centralizuotai tiekiamos šilumos gamybos pajėgumų visiškai pakanka esamų 

centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemų vartotojų poreikiams užtikrinti. Esamose 

centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemose būtų galima didinti šilumos gamybos 

apimtis ir prijungti naujus vartotojus. 

3. Šilumos poreikis kis tik dėl gyventojų skaičiaus ir gyvenamojo ploto kitimo. 

Gyventojų skaičius Telšių mieste turi tendenciją mažėti. LR Statistikos departamento 

duomenimis gyventojų skaičius 2001 – 2006 metais vidutiniškai per metus 

sumažėdavo 0,7 %. Kasmet naujai pastatomų pastatų ir išduodamų statybos leidimų 

kiekis yra labai nedidelis. 

4. Šilumos vartojimo efektyvumas gali būti didinamas įvairiomis priemonėmis: keičiant 

ar šiltinant išorines pastatų atitvaras, modernizuojant šildymo sistemas ir šilumos 

punktus, gerinant šildymo sistemų ir šilumos punktų priežiūros ir kontrolės kokybę. 

Visuomeniniuose ir ypač pramonės pastatuose papildomai galima taikyti energijos 

vadybą ir taip sumažinti šių pastatų šilumos suvartojimą. Tačiau įvertinant, kad 

gyventojams trūksta lėšų, mažai tikėtina, kad bus šiltinamos išorinės atitvaros ir 

atnaujinamos šildymo sistemos. Todėl priimama, kad šilumos vartojimas vienam 

gyventojui išliks nepakitęs.  
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6.5. Dujų tiekimas 

 

Magistralinius ir skirstomuosius dujotiekio tinklus Telšių rajone eksploatuoja AB 

„Lietuvos dujos“. Per rajono teritoriją praeina magistralinis dujotiekis Šiauliai-Klaipėda, nuo 

kurio yra atvesta magistralinio dujotiekio atšaka į Telšių dujų skirstymo stotį. Projektinis dujų 

skirstymo stoties pajėgumas siekia 16 tūkst. m3/val. Iš Telšių dujų skirstymo stoties dujos 

tiekiamos Telšių miestui, Buožėnų, Vygantiškių, Gaudikaičių, Degaičių, Ryškėtų ir Rainių 

gyvenvietėms. Šiose vietovėse AB „Lietuvos dujos“ eksploatuoja skirstomuosius dujotiekius ir 

dujų reguliavimo punktus. Vamzdynų, dujų skirstymo stočių ir dujų reguliavimo punktų bei 

įtaisų techninė būklė yra gera. 

Gamtinės dujos yra tiekiamos gyventojams maisto ruošimui ir individualiam šildymui bei 

karšto buitinio vandens ruošimui, komunaliniams buitiniams vartotojams bei įmonėms. Per 

metus Telšių rajono vartotojai suvartoja apie 1800 tūkst. m3 gamtinių dujų. Energetikos įmonės 

suvartoja apie 35%, pramonė – 39%, o gyventojai ir buitiniai vartotojai 36% rajone suvartojamų 

gamtinių dujų. Gamtinių dujų suvartojimas pagal skirtingas vartotojų grupes patiktas 6.4 

paveiksle. 

 

Gamtinių dujų suvartojimas pagal vartotojų grupes

iki 90 m3

Nuo 90 m3 iki 
800 m3

Nuo 800 m3 iki 
20000 m3

Nuo 20 tūkst. 
m3 iki 100 
tūkst. m3

Nuo 0,1 
mln.m3 iki 1 

mln. m3

Nuo 1 mln. m3 
iki 5 mln. m3

Nuo 5 mln. m3 
iki 15 mln. m3

Laisvieji 
vartotojai

 
6.4 pav. Gamtinių dujų suvartojimas pagal atskiras vartotojų grupes 

 
Pastarųjų 4 metų laikotarpiu gamtinių dujų vartotojų struktūra išsilaikė apytiksliai tokia 

pati. Nuo 2002 m. laisvųjų vartotojų grupei priklausantis šilumos tiekėjas – UAB „Litesko" 

filialas „Telšių šiluma“ pradėjo vartoti medieną šilumos generavimui, dėl ko sumažėjo šio 

vartotojo dalis suvartojamų gamtinių dujų balanse ir sumažėjo bendras suvartojamų gamtinių 

dujų kiekis. Gamtinių dujų suvartojimo kitimas 2002-2005 metų laikotarpiu pateiktas 6.5 

paveiksle. 
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6.5 pav. Gamtinių dujų suvartojimas pagal vartotojus 
 

Šilumos tiekėjui perėjus prie medienos kuro, pagrindinė gamtinių dujų suvartojimo 

didėjimo priežastis buvo gamtinių dujų suvartojimo didėjimas pramonėje. Tai taip pat 

numatoma, kaip pagrindinis faktorius galimam gamtinių dujų suvartojimo didėjimui ateityje. 

 
6.5.1. Išvados  

Atlikus, esamosios būklės analizę, nustatyta, kad svarbi dujotiekio problema Telšių 

mieste yra gamtinių dujų brangimas. Dėl 2005 metų pabaigoje padidėjusių gamtinių dujų kainų, 

žymiai padidėjo vartotojų, naudojančių dujas šildymui ir karšto vandens ruošimui, išlaidos. 

Telšių dujų skirstymo stoties pajėgumų užtenka patenkinti esamiems vartotojų 

poreikiams ir yra galimybė pateikti daug didesnį gamtinių dujų kiekį už dabar suvartojamą 

gamtinių dujų kiekį.  

AB „Lietuvos dujos“ duomenimis gamtinių dujų tinklų plėtra būtų galima vietovėse, 

kuriose yra išvystyta decentralizuota šilumos gamyba, bei naujai statomuose gyvenamuosiuose 

kvartaluose.  
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6.6. Telekomunikacijos ir ryšiai 

 
Telšių miesto telekomunikacinė infrastruktūra yra gerai išplėtota. Praktiškai viso miesto 

teritorijoje galima prisijungti prie fiksuotojo telefono ryšio tinklų, o kur nėra galimybės 

prisijungti prie fiksuotojo ryšio tinklų, visada galima ryšiams panaudoti radijo ryšį. Telšių miesto 

pašto skyrius bei dauguma ryšio įrenginių yra įrengti centrinėje miesto dalyje ir tai leidžia 

optimaliai geografiniu atžvilgiu panaudoti esamus resursus. 

 

6.6.1. Fiksuotas  ryšys 

Telšių miesto centrinėje dalyje, buvusio pašto skyriaus patalpose, yra įrengta centrinė 

automatinė telefonų stotis (CATS). Įrengtos telefonų stoties vieta miesto atžvilgiu leidžia 

užtikrinti patikimą fiksuotojo telefoninio ryšio paslaugą visame mieste. CATS eksploatuoja ir 

prižiūri TEO LT įmonė, kuri teikia miestui įvairiapusiškas paslaugas. Telšių CATS yra sujungta 

su per Telšių miestą kertančiu optiniu duomenų perdavimo kabeliu bei yra įrengta DSLAM 

(skaitmeninis vartotojų prisijungimo linijos koncentratorius) įranga, kuri užtikrina iki 6 km 

esantiems abonentams nuo CATS galimybę naudotis ADSL technologija teikiamu internetu, 

kurio sparta siekia iki keliu Mbps. ADSL internetas gali būti pasiekiamas per tuos pačius esamus 

varinių telefoninių linijų kabelius, todėl tai yra labai patogu greitinti ryšio spartą nuo 56 kbps 

(analogine linija) iki 8 Mbps (skaitmenine linija, priklausomai nuo DSLAM įrangos tipo), o 

kartu užtikrinti įvairiapuses paslaugas (fakso, telefono ir interneto ryšiai).  

Be šių fiksuoto ryšio tinklų Telšių mieste veikia kabelinės televizijos tinklai, kuriais 

perduodamos palydovinės ir vietinės televizijos kanalai bei duomenys. Kabeliniai tinklai 

daugiausiai yra išvedžioti daugiabučių gyvenamųjų namų kvartale, kur didžiausia galima 

abonentų koncentracija ir tikslinga tiesti šiuos tinklus. Pagal turimą informaciją, kabelinius 

televizijos tinklus mieste eksploatuoja UAB „Parabolė“. 6.6 pav. pateikiama informacija apie 

UAB „Parabolė“ kabelinės televizijos paslaugų teikimo zonas. 
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6.6 pav. UAB „Parabolė“ teikiamų kabelinės televizijos paslaugų zonos Telšių mieste. 

 
6.6.2. Radijo ryšys 

Telšių mieste radijo ryšio kanalais galima pasiekti ne mažiau kaip 4 interneto tiekėjus bei 

3 mobilaus ryšio paslaugos tiekėjus, kurie registruoti Lietuvoje. Radijo ryšys plačiausiai 

naudojamas teikiant mobilaus telefoninio ryšio bei duomenų perdavimo duomenų kanalais (pvz.: 

internetą) paslaugas. Visų pirmiausia tai yra mobilaus ryšio operatorių teikiama GPRS paslauga. 

GPRS technologija galima pasiekti iki 85,6 kbps duomenų perdavimo spartą. Šiuo metu Telšių 

mieste galima pasiekti internetą naudojant EDGE technologiją. Jungiantis prie interneto 

pasinaudojant EDGE technologija galima pasiekti iki 236,8 kbps duomenų perdavimo spartą. 

Mieste taip pat planuojama pradėti teikti trečiosios kartos 3G ryšio paslaugas, kurio dėka galima 

radijo ryšio kanalais perduoti iki 3,6 Mb/s greičiu duomenis. 

Be šių interneto paslaugos tiekėjų, galima prisijungti prie AB „Lietuvos radijo ir 

televizijos centro“ radijo ryšio kanalų, kuriais teikiamos interneto ar duomenų perdavimo 

paslaugos. Šiuo metu Telšių mieste yra įrengtas radijo siųstuvas/imtuvas, todėl mieste ir jo 

apylinkėse galima naudotis patikima duomenų perdavimo paslauga, kurios greitis siekia iki 

keliasdešimt Mbps. Šiam tikslui naudojama WiMax technologija paremta tinklo infrastruktūra. 

 
6.6.3. Paštas 

Telšių mieste veikia du pašto skyriai, kurie yra, adresais: Pašto g. 6 ir Masčio g. 32. Taip 

pat yra centrinis Telšių apskrities pašto skyrius adresu Sedos g. 1. 
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6.6.4. Viešieji interneto prieigos taškai 

 
Telšių mieste veikia nemažai viešųjų interneto prieigos taškų. Visų pirmiausia jie yra 

įrengti mokymo įstaigose, kuriose bet kuris moksleivis gali naudotis internetu. Viešieji interneto 

prieigos taškai taip pat veikia ir Telšių miesto viešojoje bibliotekoje.  

Telšių mieste yra įrengti bevielio interneto prieigos taškai. 6.8 lentelėje pateikiama 

trumpa informacija apie viešuosius interneto prieigos taškus Telšių mieste. 

 
6.8 lentelė. Viešieji interneto prieigos taškai Telšių mieste 

Eil. 
Nr. 

Objektas Adresas mieste 

1.  Jaunimo klubas Kalno g. 16 

2.  Telšių parodų salė Kęstučio g. 3 

3.  K.Praniauskaitės viešoji biblioteka Respublikos g. 18 

4.  Telšių Vilniaus dailės akademijos filialas Muziejaus g. 29 

5.  V. Borisevičiaus katalikiškoji gimnazija Džiugo g. 6 

6.  “Ateities“ vid. mokykla Lygumų g. 47 

7.  Telšių kunigų seminarija Katedros g. 6 

8.  
Žemaitijos kolegijos Telšių menų ir pedagogikos 
fakultetas 

Kalno g. 16 

9.  DnB NORD bankas Turgaus a. 17a,  

10.  Degalinė STATOIL Telšiai Luokės g. 70, 

11.  Degalinė LUKOIL Pramonės g. 2a,  

12.  Degalinė MILDA Mažeikių g. 1,  

13.  Degalinė Baltic Petroleum Šiaulių pl. 12 

14.  Kavinė GOTIKA Turgaus a. 19 

15.  Kavinė LISITĖJA Plungės g. 14,  

16.  Kavinė RONETA Respublikos g. 59,  

17.  Telšių autobusų stotis Respublikos g. 48,  

18.  Telšių apskrities centrinis paštas Sedos g. 1,  

19.  Parduotuvė Vinkelis ir Ko Kęstučio g. 18 

20.  Parduotuvė ELEKTROMARKT Respublikos g. 20 

21.  Kestinga Kęstučio g. 20,  

22.  Viešbutis "Pas Stefą" Respublikos g. 49 
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6.6.5. Išvados 

1. Telšių miesto fiksuotojo telefoninio ryšio infrastruktūra yra pakankamai išvystyta. 

Kadangi fiksuotojo telefoninio ryšio paklausa išliks, esama infrastruktūra turi būti 

išsaugoma ir plečiama į naujas tankiai užstatomas teritorijas. 

2. Judriojo telefoninio ryšio paslaugos šiuo metu yra prieinamos visoje Telšių miesto 

teritorijoje. Siekiant didinti ryšio kokybę, pagal poreikį turėtų būti statomi nauji 

judriojo telefoninio ryšio bokštai. 

3. Šiuo metu Telšiuose yra 22 viešieji interneto prieigos taškai. Nors tai lyginant su 

kitais Lietuvos regionais yra pakankamai normalus kiekis pagal gyventojų skaičių, šių 

interneto prieigos taškų turėtų būti diegiama vis daugiau. Taip pat turėtų būti 

tankinamas bevielio interneto ryšio WiFi zonų mieste tinklas, didinama prieigos prie 

interneto būdų pasiūla. 
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7. PRIEDAI 

 
1 priedas. Telšių miesto transporto srautų tyrimai Sedos g. - Karaliaus Mindaugo g. 
 
Telšių miesto transporto srautų tyrimai: 2007 metai  

Sankryžos pavadinimas: Sedos g. - Karaliaus Mindaugo g.  
 

Data: 2007 m. Rugpjūčio 07 d.               Laikas (nuo iki) 7:30 - 8:30  
Sankryžos 
schema:     

       

       

       
       
       
       

       
       
       

       

   
 
     

     
 
   

 
 

Sunkv. Sunkv. 

  Kryptys 

Lengv. 
autom. 

Mikro 
autobusai 

< 3 
ašių > 3 ašių Autob. Dvirač. Motoc. Viso 

   356 32 4 8   4 4 408 

   120 12 4         136 

   12             12 

                    

Viso   488 44 8 8 0 4 4 556 

   308 24 12 4   12 4 364 

   128 16 16 8   12   180 

   28             28 

                    

Viso   464 40 28 12 0 24 4 572 

   192   16   4     212 

 

Sedos g. g. 

1
264  

2

560  

Karaliaus Mindaugog.. Karaliaus Mindaugo g. 
272  

380  556  

572  

  

Į centrą  

Sedos g. g. 
436  

996  
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   124 12 4         140 

   64 4 12 4       84 

                    

Viso   380 16 32 4 4 0 0 436 

   4         4   8 

   204 12 4     4   224 

   32             32 

Viso   240 12 4 0 0 8 0 264 

Viso Viso: 1572 112 72 24 4 36 8 1828 

Viso 

Iš viso 
proc.: 86% 6% 4% 1% 0% 2% 0% 100% 

 
Telšių miesto transporto srautų tyrimai: 2007 metai  
 

Sankryžos pavadinimas: Sedos g. - Karaliaus Mindaugo g.   
Data: 2007 m. Rugpjūčio 07 d.                            Laikas (nuo iki) 16:00 - 17:00 
Sankryžos 
schema: 

 
   

       

       

       
       
       
       

       
       
       

       

   
 
     

 

Sunkv. Sunkv. 

  Kryptys 

Lengv. 
autom. 

Mikro 
autobusai < 3 ašių > 3 ašių Autob. Dvirač. Motoc. Viso 

   248 18 4     4   274 

   86 8 4     4   98 

   8             8 

                    

 

1

2

Sedos g. g. 

1
392  

2

302  

Karaliaus Mindaugog.. Karaliaus Mindaugo g. 
280  

490  380  

386  

  

Į centrą  

Sedos g. g. 
700  

786  
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Viso   342 26 8 0 0 8 0 380 

   128 16 12     8 4 168 

   136 8 8         152 

   58 4 4         66 

                    

Viso   322 28 24 0 0 8 4 386 

   348 4 8   4     364 

   204 12 4     8   228 

   100 4         4 108 

                    

Viso   652 20 12 0 4 8 4 700 

   16 4           20 

   308 24 8     4   344 

   28             28 

Viso   352 28 8 0 0 4 0 392 

Viso Viso: 1668 102 52 0 4 28 8 1858 

Viso 

Iš viso 
proc.: 90% 5% 3% 0% 0% 2% 0% 100% 
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2 priedas. Telšių miesto transporto srautų tyrimai Respublikos g - Kęstučio g. - Pirties g. 
        

 

 

Sankryžos schema:      

              
              
              
              

              
              
              

              
              

              

       

 

        
 
Telšių miesto transporto srautų tyrimai: 2007 metai  
 

Sankryžos pavadinimas: Respublikos g - Kęstučio g. - Pirties g.  

 

  
Data: 2007 m. Rugpjūčio 08 d.       Laikas (nuo iki) 7:30 - 8:30 
 

Sankryžos schema:      

       

       

       

     
 
   

       
       

       
       
       

       

   
 
     

     

 

   
 
 

Sunkv. Sunkv. 

  Kryptys 

Lengv. 
autom. 

Mikro 
autobusai 

< 3 
ašių 

> 3 
ašių Autob. Dvirač. Motoc. Viso 

   72 12 12   8     104 

   12 8           20 

   8             8 

                  0 

1
54  

2

51  

M. Mažvydo g. 

48
2  

480  
43

8  
413  

  

 
Į centrą  

  

  

Šiaulių g. 

12  120  
M. Mažvydo g. 

Šiaulių g. 

 
Degalin
ė 

 

    

1
340  

2

412  

Respublikos g. 

0  

80  

132  
0  

  

  

 

Pirties g. 

436
436  

456  
Respublikos g. 

Kęstučio g. 
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Viso   92 20 12 0 8 0 0 132 

                 0 

                 0 

                 0 

                    

Viso   0 0 0 0 0 0 0 0 

  36 16           52 

  360 36 8         404 

  

 

              0 

                    

Viso   396 52 8 0 0 0 0 456 

                0 

  
 

280 28 16   8     332 

   4         4   8 

Viso   284 28 16 0 8 4 0 340 

Viso Viso: 772 100 36 0 16 4 0 928 

Viso 

Iš 
viso 

proc.: 
83% 11% 4% 0% 2% 0% 0% 100% 

 
Telšių miesto transporto srautų tyrimai: 2007 metai  
 

Sankryžos pavadinimas: Respublikos g - Kęstučio g. - Pirties g.  

 

  
Data: 2007 m. Rugpjūčio 08 d.       Laikas (nuo iki) 16:00 - 17:00 
 

Sankryžos schema:      

       

       

       

     
 
   

       
       

       
       
       

       
       

  

1

2

   

1

2

   

1
380  

2

448  

Respublikos g. 

0  

92  

156  
0  

  

  

 

Pirties g. 

452
436  

456  
Respublikos g. 

Kęstučio g. 
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Sunkv. Sunkv. 

  Kryptys 

Lengv. 
autom. 

Mikro 
autobusai 

< 3 
ašių 

> 3 
ašių Autob. Dvirač. Motoc. Viso 

   96 16           112 

   20 4           24 

   16 4           20 

                  0 

Viso   132 24 0 0 0 0 0 156 

                 0 

                 0 

                 0 

                    

Viso   0 0 0 0 0 0 0 0 

  16 4       4 4 28 

  376 40 4   8     428 

  

 

              0 

                    

Viso                 456 

                0 

  
 

308 16 8   4   4 340 

   40             40 

Viso   348 16 8 0 4 0 4 380 

Viso Viso: 872 84 12 0 12 4 8 992 

Viso 

Iš 
viso 

proc.: 
88% 8% 1% 0% 1% 0% 1% 100% 
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3 priedas. Telšių miesto transporto srautų tyrimai Plungės g. - Alyvų - Sukilėlių g 
 
Telšių miesto transporto srautų tyrimai: 2007 metai  
 

Sankryžos pavadinimas: Plungės g. - Alyvų - Sukilėlių g.  

 

  
Data: 2007 m. Rugpjūčio 09 d.       Laikas (nuo iki) 7:30 - 8:30 
Sankryžos schema:    
 

        

       

       
       
       
       

       
       
       

       
       
       

 
 

Sunkv. Sunkv. 

  Kryptys 

Lengv. 
autom. 

Mikro 
autobusai < 3 ašių > 3 ašių Autob. Dvirač. Motoc. Viso 

   12 4           16 

   124 20 20         164 

   20   4         24 

                  0 

Viso   156 24 24 0 0 0 0 204 

   36   4         40 

   196 8 4   12 8   228 

   28 8           36 

                    

Viso   260 16 8 0 12 8 0 304 

   20         4   24 

   40 4           44 

 

    

Plungės g. 

1
188  

2

104  
Sukilėlių g.. 

376  

236  204  

304  

    

    

Plungės g. 

84  104  
Alyvų g. 

 
Prekybos 
centras 
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   36             36 

                    

Viso   96 4 0 0 0 4 0 104 

   108 4           112 

   28             28 

   48             48 

Viso   184 4 0 0 0 0 0 188 

Viso Viso: 696 48 32 0 12 12 0 800 

Viso 

Iš viso 
proc.: 87% 6% 4% 0% 2% 2% 0% #### 

 
 
Telšių miesto transporto srautų tyrimai: 2007 metai  
 

Sankryžos pavadinimas: Plungės g. - Alyvų - Sukilėlių g.  

 

  
Data: 2007 m. Rugpjūčio 09 d.       Laikas (nuo iki) 16:00 - 17:00 
Sankryžos schema:    
 

        

       

       
       
       
       

       
       
       

       
       
       

 

Sunkv. Sunkv. 

  Kryptys 

Lengv. 
autom. 

Mikro 
autobusai < 3 ašių > 3 ašių Autob. Dvirač. Motoc. Viso 

   48             48 

   156   8     16 4 184 

   28 8           36 

                  0 

Viso   232 8 8 0 0 16 4 268 

 

  

1

2

 

    

1

2

                

 

Plungės g. 

1
76  

2

99  
Sukilėlių g.. 

256  

220  268  

255  

    

    

Plungės g. 

96  72  
Alyvų g. 

 
Prekybos 
centras 
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   4 4       16   24 

   156 8 12     4 4 184 

   39 4 4         47 

                    

Viso   199 16 16 0 0 20 4 255 

   20         4   24 

   16             16 

   32             32 

                    

Viso   68 0 0 0 0 4 0 72 

   36 4           40 

   16 8           24 

   8   4         12 

Viso   60 12 4 0 0 0 0 76 

Viso Viso: 559 36 28 0 0 40 8 671 

Viso 

Iš viso 
proc.: 83% 5% 4% 0% 0% 6% 1% 100% 
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4 priedas. Telšių miesto transporto srautų tyrimai Gedimino g.- Respublikos g.-Muziejaus 
g.-Plungės 
 
 

Sankryžos schema:      

       

       
       
       
       

       
       
       

       
     

  
 

 
 
   

 
 
Telšių miesto transporto srautų tyrimai: 2007 metai 
 

Sankryžos pavadinimas: Gedimino g.- Respublikos g.-Muziejaus g.-Plungės g.  
Data: 2007 m. Rugpjųčio 07 d.       Laikas (nuo iki) 7:30 - 8:30 
 

Sankryžos schema:  

 

      

      

      

     
 
  

      
      

      
      
      

     

 

  
      
      

 
Sunkv. Sunkv. 

  Kryptys 

Lengv. 
autom. 

Mikro 
autobusai < 3 ašių > 3 ašių Autob. Dvirač. Motoc. Viso 

   272 16 4   4     296 

   188 4 4     4   200 

   104   4   4 12   124 

                    

Viso   564 20 12 0 8 16 0 620 

1

2

 
Jaunystės g. 

1
114  

2

102  

Gedimino g. Gedimino g. 
252  

150  174  

216  

  

  
Į centrą  

 

  

1

2

 

1

2

3

    

 

1

2

 

1

2

 

1

2

 

1

2

 

1

2

 

Muziejaus g. 

1
396  

2

364  
Plungės g.. 

316  

368  
620  

204  

 
  

 

Gedimino g. 

603  408  
Respublikos g. 

 
Prekybos 
centras 

 
Autobusų 
stotis 

20  
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   24             24 

   104 4 4         112 

   56 8 4         68 

                    

Viso   184 12 8 0 0 0 0 204 

   76 4           80 

   132 24 4   12     172 

   140 8 4   4     156 

                    

Viso   348 36 8   16     408 

   28 4 12         44 

   244 16 4         264 

   80 8           88 

Viso   352 28 16 0 0 0 0 396 

  
 12 4     8     16 

  
 4             4 

  
                 

Viso                 20 

Viso Viso: 1464 100 44 0 32 16 0 1648 

Viso 

Iš viso 
proc.: 89% 6% 3% 0% 2% 1% 0% 100% 
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Telšių miesto transporto srautų tyrimai: 2007 metai  
 
Sankryžos pavadinimas: Gedimino g.- Respublikos g.-Muziejaus g.-
Plungės g.  

 

  

Data: 2007 m. Rugpjųčio 07 d.       Laikas (nuo iki) 16:00 - 17:00 
 

Sankryžos schema:  

 
  

       

       

       

     
 
   

       
       

 
 
 
 
 
 

Sunkv. Sunkv. 

  Kryptys 

Lengv. 
autom. 

Mikro 
autobusai < 3 ašių > 3 ašių Autob. Dvirač. Motoc. Viso 

   132 12 4         148 

   112 4           116 

   68 4 8 4       84 

                    

Viso   312 20 12 4 0 0 0 348 

   52             52 

   112 8 8     4   132 

                 0 

                    

Viso   164 8 8 0 0 4 0 184 

   32 4     4   4 44 

   192 24     4   4 224 

   176 8     4   4 192 

                    

  

1

2

    

1

2

1

2

3

                   

1

2

1

2

3

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Muziejaus g. 

1
304  

2

312  
Plungės g.. 

412  

220  
348  

184  

 
  

 

Gedimino g. 

408  460  
Respublikos g. 

 
Prekybos 
centras 

 
Autobusų 
stotis 

56  
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Viso   400 36     12   12 460 

   60 4       4   68 

   164 8       4   176 

   44 4 12         60 

Viso   268 16 12 0 0 8 0 304 

  
 32             32 

  
 16       4     20 

  
   4           4 

Viso                 56 

Viso Viso: 1192 84 32 4 16 12 12 1352 

Viso 

Iš viso 
proc.: 88% 6% 2% 0% 1% 1% 1% 100% 
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5 priedas. Telšių miesto transporto srautų tyrimai Turgaus a. - Kęstučio g. - Respublikos 
g.-Telšės g. 
 
Telšių miesto transporto srautų tyrimai: 2007 metai 
 

Sankryžos pavadinimas: Turgaus a. - Kęstučio g. - Respublikos g.-Telšės g.  
Data: 2007 m. Rugpjūčio 08 d.       Laikas (nuo iki) 7:30 - 8:30 
 

Sankryžos schema:    

      

      

      

     
 
  

      
      

      
      
      

      
    

   

 
 
  

 
 

Sunkv. Sunkv. 

  Kryptys 

Lengv. 
autom. 

Mikro 
autobusai < 3 ašių > 3 ašių Autob. Dvirač. Motoc. Viso 

   32   4   8     44 

   16             16 

   284 4           288 

                    

Viso   332 4 4 0 8 0 0 348 

   76             76 

                 0 

   20             20 

                    

Viso   96 0 0 0 0 0 0 96 

   108 8           116 

   476 32 4   4     516 

 

  

Respublikos  g.. 

1
596  

2

824  

Telšės g. 
0  

360  
348  

96  

   

   

Turgaus  a. 
488  632  

Kęstučio g. 

      



TELŠIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 
I  etapas. Esamos būklės analizė 

VGTU Teritorijų planavimo institutas 
 

179 

                 0 

                    

Viso   584 40 4 0 4 0 0 632 

                 0 

   320 24 8   8 4 4 368 

   208 16         4 228 

Viso   528 40 8 0 8 4 8 596 

Viso Viso: 1540 84 16 0 20 4 8 1672 

Viso 

Iš viso 
proc.: 92% 5% 1% 0% 1% 0% 0% 100% 

 
Telšių miesto transporto srautų tyrimai: 2007 metai 
 
Sankryžos pavadinimas: Turgaus a. - Kęstučio g. - Respublikos g.-Telšės g.Povyliaus 
g.  
Data: 2007 m. Rugpjūčio 08 d.       Laikas (nuo iki) 16:00 - 17:00 
 

Sankryžos schema:    

      

      

      

     
 
  

      
      

      
      
      

      
    

   

 
 
  

 

Sunkv. Sunkv. 

  Kryptys 

Lengv. 
autom. 

Mikro 
autobusai < 3 ašių > 3 ašių Autob. Dvirač. Motoc. Viso 

   20 4       8   32 

   12         8   20 

   16         4   20 

                    

 

1

2

 

  

1

2

      

 
Respublikos  g.. 

1
476  

2

368  

Telšės g. 
0  

236  
72  

100  

   

   

Turgaus  a. 
484  440  

Kęstučio g. 
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Viso   48 4 0 0 0 20 0 72 

   64 4           68 

                 0 

   16         16   32 

                    

Viso   80 4 0 0 0 16 0 100 

   124             124 

   280 16 8   8   4 316 

                 0 

                    

Viso   404 16 8 0 8 0 4 440 

                 0 

   352 12 4   8   8 384 

   84 8           92 

Viso   436 20 4 0 8 0 8 476 

Viso Viso: 968 44 12 0 16 36 12 1088 

Viso 

Iš viso 
proc.: 89% 4% 1% 0% 1% 3% 1% 100% 

 
 


