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1. TELŠIŲ RAJONO TERITORIJOS VYSTYMO ERDVINĖ RAIDOS 

KONCEPCIJA 

 

1.1. Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano uždaviniai 

 

Pagal savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo taisykles (2004) bendrojo plano 

uždaviniai yra: 

1. Suformuoti savivaldybės teritorijos vystymo koncepciją, nustatyti teritorijos 

tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus. 

2. Tobulinti susiklosčiusią rajono teritorijos erdvinę struktūrą, vystyti jos urbanistinę 

sistemą. 

3. Formuoti miškų ir želdynų sistemas, numatyti užstatytų teritorijos gyvenimo ir 

aplinkos kokybę gerinančias priemones. 

4. Nustatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, 

kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, 

gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą. 

5. Plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą 

infrastruktūrą. 

6. Rezervuoti teritorijas visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai. 

7. Nustatyti pagrindines tikslines žemės naudojimo paskirtis. 

8. Atlikti teritorijos funkcinį zonavimą. 

 
Bendrojo plano koncepcijos rengimo stadijos metu nustatomi: 

� teritorijos planinės ir erdvinės struktūros vystymo principai; 

� teritorijos naudojimo funkciniai prioritetai; 

� teritorijos tvarkymo, reglamentavimo, naudojimo ir apsaugos principai. 

 

Rajono teritorijos vystymo erdvinės raidos koncepcija rengiama 20 metų laikotarpiui ir 

tvirtinama Telšių rajono savivaldybės Taryboje. 
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1.2. Telšių rajono teritorijos vystymo veiksniai 

 

Atlikus Telšių rajono teritorijos esamos būklės analizę ir ją įvertinus, nustatyta, kad 

erdvinės gyvenamųjų vietovių sistemos vystymo koncepciją nulemia tokie įvardinti veiksniai: 

1. Nepalankios gyventojų skaičiaus ir socialinės demografijos struktūros raidos 

kryptys: 

� Nuo 2000 m. gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija buvo stebima tiek miesto, 

tiek kaimo vietovėse: 2001 – 2006 m. miesto gyventojų skaičius sumažėjo 3,5%, 

kaimo – 3,7%, palyginimui, Lietuvoje 2,8% ir 1,6%, kurio viena priežasčių 1,1 

karto didesnis neigiamas natūralus gyventojų prieaugis nei vidutiniškai Lietuvoje.  

� Mažėja gyventojų sluoksnis su aukštuoju išsilavinimu (1,7 karto mažesnis nei 

vidutiniškai Lietuvoje), gyventojų sluoksnis su aukštesniuoju išsilavinimu yra 1,1 

karto mažesnis nei vidutiniškai šalyje. 

� Bendroje Telšių rajono gyventojų struktūroje užimti gyventojai sudaro 32,1%, 

tame tarpe mieste 35,6%, o kaime tik 27,4%, o Lietuvoje užimti gyventojai 

sudaro – 43 %. 

� Vyrų užimtumas Telšių rajone yra 6% didesnis nei moterų, atitinkamai 35% ir 

29%. Ši disproporcija yra dar didesnė nei vidutiniškai šalyje (4%). 

 

2. Būtini pokyčiai gyventojų vietovių sistemoje: 

� Lietuvos teritorijos bendrajame plane numatyti vietiniai centrai Telšiai (B), 

Varniai (b) nėra pajėgūs tinkamai suformuoti rajono gyvenamųjų vietovių sistemą 

socialinės, ekonominės, inžinerinės infrastruktūros ir kitais požiūriais. 

� Kaimo gyvenamosios vietovės smulkios, net 75,2 % vietovių yra ne didesnės kaip 

50 gyventojų, ir gali tenkinti tik smulkaus žemės ūkio interesus. Kaimo 

gyvenviečių būstai ir teritorijos inžinerinė įranga nusidėvėjusi, jų masinio 

atnaujinimo tikimybė mažai tikėtina. 

� Dauguma vietovių turinčios nuo 50 iki 200 gyventojų 1979 – 2001 metais nyko: 

iš 26 sumažėjo 20, o tik 6 padidėjo. Tai rodo silpną tokių gyvenviečių plėtros 

potencialą, Iš 31 gyvenviečių, turinčių virš 200 gyventojų, per tą patį laikotarpį 25 

padidėjo, o 6 sumažėjo, tai rodo, kad jų potencialas išlikti ženkliai didesnis. 

� Perspektyvių gyvenamųjų vietovių sistemos pagrindą gali sudaryti Telšių ir 

Varnių miestai, 8 gyvenvietės (Tryškiai, Rainiai, Degaičiai, Ryškėnai, Luokė, 

Eigirdžiai, Dūseikiai, Nevarėnai) bei kitos kaimo vietovės, turinčios daugiau kaip 
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200 gyventojų. Jose yra didžiausias institucinis aprūpinimas ir per pastaruosius du 

dešimtmečius išsilaikė ar padidėjo gyventojų skaičius (1.1 pav. ir 1.4 pav.). 

 

 

 

1.1. pav. Telšių rajono gyvenamosios vietovės 



TELŠIŲ RAJONO  SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 

II  etapas. Bendrojo plano koncepcija 

VGTU Teritorijų planavimo institutas 5 

1.3. Telšių rajono vystymo alternatyvos 

 

Pagal Savivaldybių teritorijų bendrųjų planų rengimo taisykles, bendrojo plano rengėjai 

turi pasiūlyti nemažiau dviejų planuojamos savivaldybės - Telšių rajono vystymo alternatyvų. 

 

1.3.1. Status quo alternatyva 

Pirmoji, Status quo (esama padėtis, kurią norima išlaikyti ir ateityje), kurios pagrindą 

sudarytų esama urbanistine rajono struktūra ir būtų siekiama ją išlaikyti, o kartu ir esamą 

švietimo, kultūros, sveikatos, socialinės apsaugos, globos ir rūpybos įstaigų tinklą, gerinant 

teikiamų paslaugų, gyvenamosios aplinkos bei visuomenės erdvių kokybę; skatintų žemės ir 

miškų ūkio modernizavimą esamose žemėnaudos ir žemėvaldos ribose ir siektų išlaikyti darbo 

jėgos užimtumą žemės ūkyje. Šia alternatyva užtikrinami nuolatiniai nusistovėję paslaugų ryšiai 

ir santykiai tarp gretimybių, esamų darbo vietų bei socialinės infrastruktūros objektų 

pasiekiamumas bei veiklų tęstinumas. 

Status quo alternatyvos, įgyvendinimas reikalauja didelių valstybės ir ypač savivaldybės 

finansinių išteklių, gausaus administruojančio personalo, pasižyminčio vadybiniais gebėjimais. 

Tam reikalinga: 

1. Išlaikyti jaunimą, suteikti jam išskirtines sąlygas mokslui ir darbui. 

2. Norint užtikrinti viešosios socialinės bei techninės infrastruktūros paslaugų kokybę, 

išlaikyti aukščiausios ir aukštos kvalifikacijos darbuotojus, kurie ją kuria. 

3. Išlaikyti socialinės ir techninės infrastruktūros objektus, juos atnaujinti, nežiūrint to, 

kad jų darbas nebus efektyvus dėl išsibarstymo teritorijoje, mažo gyventojų tankio ir 

per didelio mažų gyvenviečių tinklo tankio. 

4. Siekti pagerinti būsto kokybę, užtikrinant jo aprūpinimą inžinerine infrastruktūrą 

visose gyvenvietėse. Dėl dalies gyvenviečių mažėjimo, didelių atstumų tarp vartotojų, 

investicijos į inžinerinę infrastruktūra nebus efektyvios. 

5. Išlaikyti visas esamas mokyklas, sveikatos priežiūros įstaigas, bibliotekas pagerinant 

sąlygas jose, o dėl neigiamų demografinių tendencijų tai būtų neracionalu. 

Pasirinkus Status quo alternatyvą (1.2 pav.) iš esmės bus siekiama gerinti esamos 

urbanistinės administracinės struktūros kokybę, tai pareikalaus didelių finansinių išteklių. Tokia 

savivaldybės bei remtinų objektų sklaida lems Telšių rajono vystymosi tempų atsilikimą nuo kitų 

sparčiau plėtojamų, labiau koncentruotą urbanistinę struktūrą turinčių ar siekiančių Lietuvos 

rajonų, nes gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencijos kaimo vietovėse net 2,3 karto didesnės nei 

Lietuvos vidurkis. 
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Telšių rajono patrauklumą investicijoms lems ne vien esamos socialinės, ekonominės ir 

urbanistinės bei teisinės ir administracinės sistemų raida, bet ir kiti veiksniai: 

� kvalifikuotų darbuotojų pasiūla; 

� socialinės ir techninės infrastruktūros išvystymo lygis; 

� darbo jėgos profesinio mobilumo lygis; 

� aiškūs ir konkretūs rajono vystymo principai pritraukiant investicijas. 

 

 

 1.2 pav. Plano rengėjų analizuojama Status quo alternatyva 

 

Telšių rajono socialinė ir ekonominė raida priklausys ir nuo išorės veiksnių: Telšių 

miesto, kitų kaimyninių Lietuvos miestų ir rajonų raidos tempų ir galimybių pasiūlyti geresnes 
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gyvenimo ir veiklos sąlygas. Rajono išsivystymo atotrūkis priklausys ir nuo valstybės regioninės 

politikos įgyvendinimo efektyvumo: ar regioniniai, rajoniniai skirtumai bus mažinami formaliai 

ar bus taikomos realios šių skirtumų mažinimo priemonės, kurios bus socialiai, ekonomiškai, 

finansiškai pagrįstos ir nukreiptos į gyvenimo kokybės kėlimą. 

Todėl Status quo alternatyvai būdingos grėsmės: 

1. Darbo jėgos, finansinių, vadybinių, ir kitų resursų trūkumas Telšių rajono socialinei 

ekonominei plėtrai, kuri galėtų per Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 

laikotarpį (10 metų) sumažinti rajono bendrojo išsivystymo atotrūkį nuo kitų tiek, kad 

Telšių rajonas galėtų dalyvauti konkurencinėje rinkoje. Tai būtų dar sunkiau 

įgyvendinti jei resursai ir pasitelktos pastangos išlaikyti esamą visų sektorių veiklą 

būtų dedamos nepaisant teritorinių prioritetų. Telšių rajone atliktos gyventojų 

apklausos rezultatai parodė, kad gyventojai turi savo nuomonę apie vystytinas 

gyvenamąsias vietoves rajone, kurias pagal reikšmingumą išdėliojo prioritetine seka, 

kaip parodyta 1.3 pav., kur didesnis procentas rodo gyvenamosios vietovės svarbos 

laipsnį. 

2. Didėtų gyventojų emigraciją. Tarp išvykstančių vyrautų jaunimas, kuris studijuoja ir 

paprastai neturi noro grįžti, bei aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie gali susirasti 

darbo vietas kitose vietovėse. Šio proceso metu pagreitį įgautų gyventojų senėjimas, 

nes studijuoti išvykęs jaunimas ar aktyvūs aukštos kvalifikacijos specialistai paliktų 

rajoną išvykdami gyventi kitur, o nuolatiniam gyvenimui Telšių rajone liktų vyresnio 

amžiaus bei mažiau aktyvūs gyventojai. 

3. Dėl aukštos kvalifikacijos specialistų (švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, 

socialinės globos ir kitų sričių sistemose) mažėjimo, sumažėtų jų teikiamų paslaugų 

kokybė pernelyg išplėtotame įstaigų tinkle, o mažėjant gyventojų (ir mokinių) 

skaičiui, tokios veiklos poreikis irgi mažėja.  

Įvardintos grėsmės nėra tiesiogiai valdomos, bet savivaldybės veikla turi būti nukreipta 

sumažinti grėsmių pasekmes. 

Telšių rajono Status quo alternatyva nėra perspektyvi dėl socialinės, ekonominės ir 

aplinkos raidos valdymo bei teritorinio gyvenimo organizavimo problemų. 
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1.3 pav. Respondentų siūloma Telšių rajono vietovių hierarchija 

 

1.3.2. Aktyvios plėtros alternatyva 

 

Antroji alternatyva tai yra aktyvi plėtra, kuri pasižymi prioritetų suteikimu atskiroms 

gyvenvietėms. Siekianti artimų gyvenviečių apjungimo, ją galime pavadinti – decentralizuota 

koncentruota plėtra. 

Bendrojo plano rengėjai siūlo priimti aktyvios plėtros alternatyvą, kurią galima pavadinti 

decentralizuota koncentracija. Decentralizuotos koncentracijos koncepcijos esmė: 

1. Kurti hierarchinę centrų ir kitų gyvenamųjų vietovių sistemą. 

2. Sumažinti faktinio rajono centro – Telšių miesto vyraujančią poziciją rajono 

teritorijoje, tam sustiprinant vietinius centrus, racionaliai paskirstant svarbias 

institucijas rajono gyvenvietėse. 1.4 pav. parodytas esamas institucinis aprūpinimas 

Telšių rajone. 
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1.4. pav. Telšių rajono gyvenamųjų vietovių institucinis aprūpinimas 

 

3. Siekiant užtikrinti tolygų gyvenimo kokybės pasiskirstymą rajono teritorijoje, 

sudaryti palankias sąlygas investicijoms, o aptarnavimo sistemą formuoti, remiantis 

vietiniais centrais, plėtoti jų inžinerinę techninę infrastruktūrą: centralizuotą 

aprūpinimą vandeniu, šiluma bei nuotekų surinkimu, kurios dabartinis išvystymo 

lygis parodytas 1.5 pav.  

4. Telšių rajono savivaldybės Taryba bei administracija turi inicijuoti parinktų ir 

patvirtintų vietinių centrų kiekybinę bei kokybinę plėtrą, kuri inicijuotų bei skatintų 

veiklą šiose vietovėse bei padėtų pritraukti privačias investicijas. 
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5. Gretimas gyvenamąsias vietoves apjungti tarpusavyje. Sukurti sąlygas vieningai 

administravimo, institucinio, socialinio ir inžinerinio infrastruktūrinio aprūpinimo 

sistemai, racionaliai naudoti žemę. 

 

 

1.5. pav. Telšių rajono gyvenamųjų vietovių  aprūpinimas technine infrastruktūra 
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1.4. Gyvenamųjų vietovių sistemos plėtra 

 
a kategorija – Telšių miestas (B) 

Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos Bendrąjį planą Telšių 

miestas yra priskirtas B kategorijai – esamas nepakankamo 

potencialo, plėtojamas regioninis centras, tai yra aukščiau nei 

trečio lygmens – pagrindiniai savivaldybės centrai nepriklausomai 

nuo jų kategorijų (a, b, c, d). Telšių rajono savivaldybės teritorijos 

Bendrajame plane turi atitikti aukštesnio lygmens teritorijų 

planavimo dokumentų nuostatus, t.y. Lietuvos Respublikos 

teritorijos Bendrąjį planą ir Telšių apskrities Bendrąjį planą. 

Telšių miestas yra faktinis rajono ir Žemaitijos, kaip etninio 

vieneto istorinis, kultūrinis centras, vykdantis ir vietinio centro 

funkcijas gretimoms gyvenamosioms vietovėms. Į Telšių miesto 

teritoriją tikslinga įjungti ir su miestu funkciškai susijusias 

gyvenamąsias vietoves (Degaičius, Rainius, Ryškėnus, 

Džiuginėnai), bendrai išsprendžiant inžinerinius tinklus ir kitas 

komunikacijas. Todėl seniūnijų centrus reikia perkelti iš Degaičių į 

Eigirdžius, o iš Ryškėnų į Žarėnus. Iš Gadūnavo seniūnijos centrą 

reikia perkelti į Buožėnus. 

b kategorija – Varnių miestas 

Šio miesto teritoriją konsoliduoti su artimiausiomis kitomis 

gyvenamosiomis vietovėmis (Ožtakiais ir Gintalais), kurių 

prijungimo racionalumą patikslinti rengiant Varnių miesto bendrąjį 

planą. b kategorijos centras turi galimybę plėtoti pramonę ir verslą, 

taip pat pagrindines gyventojų kultūrinio – buitinio aptarnavimo 

įstaigas bei įmones.  

c kategorijos centrai (iš viso 5): 

 Žarėnai, 

 Nevarėnai, 

 Tryškiai, 

 Luokė, 

 Upyna. 

c kategorijos centrams priskiriami jau susiformavę miesteliai ir 

kompaktiško užstatymo kaimai, turintys pakankamas aptarnavimo 
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zonas (dažniausiai – seniūnijų teritorijas) ir gerus ryšius su šiuose 

teritorijose esančiomis gyvenamosiomis vietovėmis. Visų c 

kategorijos centrų teritorijas siūloma konsoliduoti su gretimomis 

vietovėmis. Bendrojo plano koncepcijos rengimo stadijoje 

apjungiamų teritorijų ribos suprantamos kaip sąlyginės užstatytų ir 

numatytų užstatymui teritorijų ribos arba centralizuotų inžinerinių 

sistemų veiklos ribos. Centrų teritorijos tikslinamos rengiant jų 

teritorijų bendruosius, detaliuosius ar specialiuosius planus. 

Vietiniai b ir c kategorijų centrai atrinkti remiantis turimu socialiniu ekonominiu 

potencialu; tradicine vietovių reikšme, kurią patvirtino Telšių rajono savivaldybės gyventojų 

apklausa; tolygia centrų sklaida rajono teritorijoje ir priimtinu jų pasiekiamumu aplinkinių 

vietovių gyventojams. 

 

Papildomieji vietiniai centrai – d kategorija  

Jie kuriami mažesnių kaimų, kurių socialinis ekonominis potencialas 

yra silpnesnis, tačiau jų sklaida dėl patogios padėties teritorijoje 

gyventojams, atlieka žemės ūkio aptarnavimo ir paslaugų funkcijas, 

skatina centralizuotų inžinerinių sistemų plėtrą. 

 

Siūlomi d kategorijos centrai: 

Buožėnai, 

Eigirdžiai, 

Viešvėnai. 

 

e kategorijos vietovės – tvarkytini ir remtini vienkiemiai, smulkūs kaimai, kuriuose 

plėtojami tradiciniai amatai, paslaugos, pramogos, verslas, ypatingai turizmas. Zonos, kuriose 

skatintinas e kategorijų vietovių formavimasis kol kas nėra nustatytos. 

Nekategorizuotos vietovės – tankiai apgyvendintos vienkiemių ir smulkių kaimų 

teritorijos, kurios neturi plėtros potencialo. Šių vietovių raidą lems žemės rinka, gyventojų 

demografiniai procesai (natūralus prieaugis, senėjimas). Nekategorizuotoms vietovėms 

priskiriami stambūs kaimai. Pažymėtina tai, kad sparčiausiai gyventojų skaičius mažėja 

smulkesnėse nekategorizuotose gyvenvietėse, turinčiose iki 50 gyventojų.  

Pasiūlytas pirmas koncepcijos variantas pavaizduotas 1.6 paveiksle. 
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1.6 pav. Plano rengėjų siūloma Telšių rajono vietovių hierarchija 

 

Telšių rajonas nepasižymi gausiais turistiniais ištekliais, todėl atskiros kaimo turizmo 

vietovių kūrimas numatomas tik rekreacinėse vietovėse. Šią vietovių struktūrą sudarytų: 

� turizmo baziniai centrai; 

� kaimo turizmo sodybos vienkiemiuose, mažuose kaimuose vienai ar kelioms 

šeimoms; 

� vasarvietės miestų gyventojams. Iš dalies pavienės ir suburtos vasarvietės į vietovę, 

aprūpintą minimalia kokybiška inžinerine įranga, paslaugų (produktų) tiekimo 

galimybe; 

� tranzitiniai pakelių moteliai. 
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Vietiniams b, c kategorijų centrams teikiamas kokybinės ir kiekybinės plėtros prioritetas. 

Kokybinę plėtrą turėtų inicijuoti ir vykdyti rajono savivaldybės Taryba, administracija ir jos bei 

valstybės tarnybos. 

Savivaldybės institucinės investicijos ir išlaidos, tarp jų potencialių investicijų sklypams 

parengti („plyno lauko“ investicijos), yra būtina prielaida sudominti ir pritraukti privačių 

investitorių, įkuriančių parduotuves, paslaugų ir pramogų įmones, viešbučius, bankų skyrius, 

turgų, o taip pat pramonės ir verslo įmones. 

d kategorijos centrams nustatomas palaikomasis režimas atsižvelgiant į gyventojų 

skaičiaus kitimą ir savivaldybės galimybes juos remti. 

e kategorijos vietovėms suteikiama ribota parama pagal savivaldybės galimybes. Tai 

rekreacijai skirtos vietovės, tarp jų ir naujai besiformuojančios, skirtos antram būstui ir 

laisvalaikio poilsiui. Skatinama plėtoti aplinką, ją prižiūrėti, užtikrinant aukštesnę nei dabartinė 

aplinkos kokybę, tausojant gamtą ir taikant modernias švarias technologijas.  

Vietinių b ir c kategorijų centrų socialinę ir ekonominę bazę sudaro esamos ir plėtojamos 

švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos, globos ir rūpybos, kultūros įstaigos, kuriose dirbtų 

60–70% rajono aukštos kvalifikacijos specialistų ir personalo, su tinkamo lygio technine įranga. 

Šiuose centruose turėtų būti koncentruojamos materialinės investicijos, apjungiamos lėšos 

skirtos teritorijos priežiūrai ir inžinerinių sistemų naudojimui. 

Minimalus vietinių centrų privalomo institucinio aprūpinimo įstaigų sąrašas: mokykla, 

medicinos ir priešmokyklinės įstaigos, globos ir rūpybos tarnybos, gaisrinė, policija, greitoji 

medicininė pagalba, įvairios techninės komunalinės ūkio tarnybos. 

Vietinių b ir c centrų plėtroje privalomąją savivaldybės dalį sudaro: 

1. Socialinis būstas, kurio dalis bendroje rajono būsto struktūroje turėtų sudaryti 5-10 %. 

Šis būstas skiriamas ne vien socialiai remtiniems žmonėms, bet ir tiems vyresnio 

amžiaus vienišiems gyventojams, kurių būstas kaimuose, vienkiemiuose yra 

nesaugus, sunkiai parduodamas ir kuriems reikalinga parama bei globa. 

2. Aukštos kokybės būstas, kuris būtų finansuojamas privačių specialistų, kurių darbu 

suinteresuoti vietiniai centrai – lėšomis ir kurio statybai savivaldybė teiktų paramą, 

pagalbą ir pan. 

3. Inžineriniai tinklai, gatvės, atliekų surinkimo sistemų, jų plėtra, modernizavimas, 

naudojimas ir priežiūra. 

4. Viešojo transporto sistema vystymas, jos aptarnavimo lygio ir kokybės užtikrinimas. 

5. Galimiems investitoriams (pramonė, transportas, sandėliavimas, medicinos, prekybos 

ir kt. paslaugos) parengta pasiūlos investuoti sistema, kurią sudarytų iš anksto 

paruošti objektai (sklypai, pastatai) ir aiškiai apibrėžtos sąlygos bei reikalavimai ir t.t. 
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Savivaldybės investicijos instituciniam aprūpinimui vietiniuose centruose 

decentralizuotai sistemai sukurti, ir galimoms investicijoms parengti, yra būtina prielaida 

sudominti privačius investuotojus, įkuriančius parduotuves, paslaugų ir pramogų įmones, 

viešbučius, bankų skyrius, turgų, o taip pat pramonės ir verslo įmones. Kiti decentralizuotos 

koncentracijos koncepcijos įgyvendinimo privalumai: 

� efektyvus savivaldybės ir valstybės kapitalo investicijų naudojimas; 

� geros prielaidos savivaldybės, valstybės ir privačių struktūrų bendradarbiavimui; 

� aiškūs gyvenimo ir veiklos organizavimo rajone strateginiai principai; 

� aktyvūs savivaldybės veiksniai mažins emigracijos tempus, gyventojų mažėjimą 

rajone; 

� skatins rajono gyventojų gyvenimo ir veiklos aktyvumą; 

� padidins gyvenimo ir veiklos rajone patrauklumą; 

� efektyviau teikiamos paslaugos; 

� efektyviau valdoma aplinkos kokybė; 

� užtikrinta stabili aptarnavimo sistemų veikla. 

 

1.5. Rengtini teritorijų planavimo dokumentai 

 

b kategorijos centrams rengtini bendrieji planai. Sprendinių ribos yra apjungtos 

gyvenamųjų vietovių teritorijos ir brėžiniuose pažymėtos kaip sąlyginio užstatymo ribos, 

atsižvelgta ir į magistralinių komunikacinių koridorių aptarnavimo zonų ribas. 

Bendrieji planai rengiami pagal nustatytus reikalavimus. Pagrindiniai tikslai: nustatyti ir 

rezervuoti teritorijas gyvenamajai, pramonės ir kitoms paskirtims, funkciškai ir teritoriškai 

apjungti užstatytas teritorijas. 

c kategorijos miesteliams parengti, bendruosius arba detaliuosius planus rezervuojant 

teritorijas gyvenamajai, komercinei, viešajai paskirčiai inžinerinei bei susisiekimo infrastruktūrai 

ir kitiems plėtros tikslams. 

Parengti specialiuosius planus: 

1. e kategorijos gyvenamųjų vietovių zonos, turizmo, pramogų, vasarviečių, vaikų 

vasaros poilsio stovyklų tinklo. 

2. Žvyrkelių asfaltavimo. 

3. Viešųjų poilsiaviečių tinklo. 

4. Socialinio būsto plėtros. 

5. Turizmo infrastruktūros (viešbučiai, kempingai, moteliai). 
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6.  Žemėtvarkos projektus ir žemėvaldų planus – esant poreikiui atskirose vietovėse 

planuoti žemės reformos baigiamuosius darbus, žemės naudmenų sudėties pakeitimą, 

žemės paėmimą visuomenės poreikiams, žemės sklypų pertvarkymą ar ribų 

pakeitimą. 

7. Žemės konsolidacijos projektus (I–II zonų ūkiams su nekompaktiškomis 

žemėvaldomis). 
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2. SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖ IR EKONOMINĖ PLĖTRA 

 

2.1. Telšių rajono vystymo alternatyvų įvertinimas socialiniu ekonominiu požiūriu 

 
Atlikus Telšių rajono teritorijos esamos būklės analizę, galima daryti išvadą, kad erdvinės 

gyvenamųjų vietovių sistemos vystymo koncepciją įtakoja tokie veiksniai: 

1. Nepalankios gyventojų skaičiaus ir socialinės demografijos struktūros raidos 

kryptys: 

� Mažėjantis miesto ir rajono gyventojų skaičius: 2001 – 2006 m. miesto gyventojų 

skaičius sumažėjo 3,5%, kaimo – 3,7%, palyginimui Lietuvoje, atitinkamai, 2,8% 

ir 1,6%. Pagrindinės to priežastys – emigracija ir neigiamas natūralus gyventojų 

prieaugis, kuris pastaraisiais metais įgauna vis didesnę neigiamą tendenciją. 

� Telšių rajone darbingo amžiaus gyventojų yra 2,4% mažiau, o pensinio amžiaus – 

0,3% daugiau nei vidutiniškai Lietuvoje. Telšių mieste darbingo 20 – 49 metų 

amžiaus gyventojų dalis yra 3,8 procentais didesnė nei kaime. 

� Telšių savivaldybės gyventojų išsilavinimas yra žemesnis nei Lietuvos: Aukštąjį 

išsilavinimą turinčių asmenų rajone yra 1,7, aukštesnįjį – 1,1 karto mažiau nei 

šalyje. 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. Prastesnis rajono gyventojų išsilavinimas nesudaro 

prielaidų čia vystyti ūkio šakas, reikalaujančias aukštos kvalifikacijos darbuotojų. 

� Pastaraisiais metais migracijos saldo Telšių rajono savivaldybėje yra neigiamas. 

Tačiau oficiali statistika neatspindi tikrojo migracijos masto, kuris yra ženkliai 

didesnis. 

2. Plėtotina ekonominė bazė ir paslaugos, investicijoms palankios aplinkos 

kūrimas: 

� Telšių rajone išplėtota susisiekimo ir inžinerinė infrastruktūra, užtikrina pramonės 

ir verslo plėtrą bei augančius įmonių pardavimus. Telšių rajone pastaraisiais 

metais sparčiau nei Lietuvoje augo darbuotojų skaičius apdirbamojoje pramonėje 

bei statybose. Rajone reikia kurti patrauklią ir palankią aplinką investicijoms ir 

verslo plėtrai, įmonėms siūlant sklypus su reikalinga infrastruktūra bei teikiant 

įvairias mokestines lengvatas. 

� Telšių rajono savivaldybės santykinis pramonės našumas (Lt/gyventojui) sudaro 

71% šalies lygio. Telšių rajono savivaldybės prioritetu turi būti laikoma didelę 
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pridedamąją vertę kurianti ūkinė veikla, grindžiama mokslu, žiniomis bei 

aukštosiomis technologijomis bet kurioje pramonės šakoje.  

� Smarkiai sumažėjus nedarbo lygiu, įmonės vis rimčiau susiduria su darbuotojų 

trūkumo problema. Paklausiausi šiuo metu yra kvalifikuoti darbininkai, ypač 

statybininkai. Tiek Telšių rajono, tiek Lietuvos mastu būtina nedelsiant spręsti 

emigracijos stabdymo klausimą, nes darbuotojų trūkumas gali tapti realiu 

ekonomikos plėtros stabdžiu.  

� Rajono savivaldybės įmonėms reikėtų aktyviau naudotis Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų parama gamybinei bazei modernizuoti, darbuotojų 

kvalifikacijai kelti, naujų rinkų paieškai, dalyvavimui tarptautinėse parodose, 

įvairių standartų diegimui ir pan. Tai sudarys prielaidas kelti darbuotojų 

atlyginimus bei mažins regionų išsivystymo skirtumus. 

� Telšiuose veikia nemažai stambių statybos bendrovių, tačiau didžiąją dalį darbų 

jos atlieka už rajono ribų. Aktyviau renovuojant visuomeninius pastatus, 

įsibėgėjus daugiabučių modernizavimui, daugiau darbų būtų atliekama ir rajono 

savivaldybėje.  

3. Būsto sektorius: 

� Gyvenamoji statyba Telšiuose merdi. Po daugelio metų Telšiuose yra statomas 

pirmas naujas daugiabutis. Palyginus su ES šalimis, stebimas ženklus atsilikimas 

pagal vienam gyventojui tenkančio ploto kiekį, o atsilikimo mažinimas galimas 

tik skatinant daugiabučių ir individualių gyvenamųjų namų statybą. Šiuo metu 

būsto fondo plėtra vyksta tik statant individualius namus. 

� Gyvenamųjų ir daugiabučių namų priežiūra yra gana silpna. Reikėtų skatinti 

daugiabučių namų savininkų bendrijų kūrimąsi, o taip pat jų naudojimąsi 

valstybės teikiama parama daugiabučiams modernizuoti. 

� Stinga socialinio būsto, ypač mažas pajamas gaunančioms bei jaunoms ir senyvo 

mažiaus šeimoms. 

4. Rajono teritorijos tinkamumas žemės ūkiui, ūkininkavimo tradicijos bei 

perspektyvos: 

� Siekiant veiklos efektyvumo, būtinas ūkių stambėjimas ar konsolidavimasis. 

Vidutiniškai vieno ūkininko naudojamos žemės ūkio naudmenos siekė 9,6 ha 

(šalyje – 9,3 ha), arba maždaug perpus mažesnis nei ES. Maži ūkiai yra viena iš 

didžiausių problemų – smulkūs ūkininkai dažnai neišgali įsigyti jiems reikalingos 

technikos, jiems sunkiau gauti banko kreditą ūkiui modernizuoti.  
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� Žemės ūkio, medžioklės bei miškininkystės sektoriuje Telšių rajone dirba 20,4% 

užimtųjų, arba 8,1% daugiau nei vidutiniškai šalyje. Jau dabar būtina rūpintis 

žemės ūkyje dirbančių asmenų perkvalifikavimu, kadangi šioje srityje dirbančių 

skaičius mažėja ir, tikėtina, ateityje dar mažės. 

� Dėl ne itin derlingų žemių rajone yra perspektyvesnė gyvulininkystė. 

� Rajono ūkininkams taip pat reikėtų aktyviai naudotis Europos Sąjungos teikiama 

parama, imtis netradicinių kaimo verslo, kaimo turizmo paslaugų. 

5. Švietimo, sveikatos apsaugos bei kultūros įstaigų poreikis rajono gyvenvietėse: 

� Šiuo metu bendrojo lavinimo mokyklų tinklas Telšių rajone yra gana optimaliai 

išdėstytas. Tačiau rajone mažėjant gimstamumui, ateityje dėl vaikų trūkumo kai 

kurių kaimiškų mokyklų gali tekti atsisakyti ar jas reorganizuoti. 

� Beveik visos papildomo ugdymo mokyklos (išskyrus Luokės muzikos ir dailės 

mokykla) yra Telšiuose. Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų lankymo 

galimybes, pirmiausia, lemia vaiko gyvenamoji vieta, todėl yra būtina rajone 

gyvenantiems vaikams sudaryti geras galimybes lankyti šias mokyklas 

(organizuoti jų pavežimą). 

� Būtina spręsti mokytojų trūkumo klausimą. Problema greitu metu taps dar 

aktualesnė, nes nemaža dalis rajono pedagogų artimiausiu metu išeis į pensiją. 

� Reikia aktyviau spręsti mokyklų renovavimo, energijos taupymo, higieninių 

sąlygų gerinimo jose problemą. Tam reikia naudotis Valstybės investicijų 

programos, Europos Sąjungos fondų lėšas. 

6. Turizmo perspektyvos rajone: 

� Telšių rajonas pasižymi savo pirmykščiu, natūraliu kraštovaizdžiu, savivaldybės 

teritorijoje yra nemažai architektūrinių ir istorinių paminklų, bei rekreacinių 

žaliųjų plotų, tačiau jie nėra gausiai lankomi turistų 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, kultūrinius renginius, vystyti vandens turizmą, organizuoti 

turistinius maršrutus. Ryškų turizmo paslaugų sezoniškumą reiktų spręsti plečiant 

siūlomų paslaugų spektrą bei imantis aktyvesnių marketingo priemonių. 

� Apgyvendinimo mastai Telšių rajono savivaldybėje nėra dideli, be to, trūksta 

didesnio viešbučio, galinčio priimti organizuotą turistų grupę, atvykstančią 

autobusu (50 – 60 žmonių). Problema ypač išryškėja rajone vykstant didesniems 

renginiams. 
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� Nors gamtinė aplinka yra gana palanki, rajone neišplėtotas kaimo turizmo sodybų 

tinklas, pagal jų skaičių atsiliekama nuo aplinkinių rajonų. Kaimo turizmo, 

netradicinių amatų verslai, pasitelkus Europos Sąjungos finansinę paramą, gali 

tapti puikia alternatyva rajono ūkininkams atsisakyti neperspektyvių žemės ūkio 

veiklų. 

7. Sveikatos ir socialinių paslaugų plėtra rajone: 

� Siekiant gyventojų sveikatos gerinimo ir kokybiškų medicininių paslaugų 

užtikrinimo, būtina renovuoti sveikatos priežiūros įstaigų patalpas, įsigyti 

šiuolaikinės medicininės įrangos.  

� Reikia vykdyti aktyvią bei savalaikę psichikos ir priklausomybės ligų prevenciją, 

organizuoti informacines programas. Siekiant sukurti efektyvų psichologinės 

pagalbos tinklą, didesnėse gyvenvietėse reiktų įsteigti psichologų kabinetus. 

� Kaip ir kitoms Lietuvos savivaldybėms, Telšių rajono sveikatos priežiūros 

įstaigoms trūksta odontologų, bendrosios priežiūros bei kitų sričių gydytojų. 

Nemaža rajono medikų dalis yra arti pensinio amžiaus, todėl artimiausiu metu 

darbuotojų trūkumas kels dar didesnį susirūpinimą, ypač kaimo vietovėse. 

Problemą galima bent dalinai išspręsti keliant atlyginimui bei siūlant geras darbo 

sąlygas.   

� Gerėjant šalies ekonomikai, socialinių pašalpų gavėjų skaičius mažėja. Tačiau 

socialines paslaugas teikiančios įstaigos susiduria su darbuotojų, transporto 

trūkumu. 

Viena iš bendrojo plano rengėjų siūlomų alternatyvų yra Status quo – esamos padėties 

išlaikymas. Alternatyva numato esamos socialinės – ekonominės rajono struktūros išlaikymą 

ateityje, siekiant gerinti socialinės – ekonominės aplinkos kokybę, nekeičiant susiformavusio 

infrastruktūros tinklo. 

Atsižvelgiant į išvardintus veiksnius bei egzistuojančias problemos, pirmoji alternatyva 

negeneruoja socialinės – ekonominės naudos Telšių rajonui. Status quo alternatyvos vienas iš 

privalumų yra esamos būklės pastovumas. Tačiau siekiant rajono socialinės – ekonominės 

plėtros, į ją reikia įtraukti visas pagrindines rajono sritis. Galima konstatuoti, kad šiuo metu 

stebimas atotrūkis tarp Telšių miesto bei kaimo pagrindinių gyvenimo sričių (ekonomikoje bei 

darbo užmokestyje, švietimo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų teikime, kultūroje ir t. t.). 

Pagrindiniai veiksniai, kurie Status quo alternatyvą gali sutapatinti su pasyvia rajono raida bei 

kurie gali lemti vis didėjantį atotrūkį nuo kitų, dinamiškai besivystančių Lietuvos rajonų, yra:  

1) mažėjantis rajono gyventojų skaičius;  

2) prastesnis kaimo gyventojų išsilavinimas; 
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3) menkesni rajone gyvenančių žmonių verslumo įgūdžiai;  

4) mažėjanti darbingo amžiaus gyventojų dalis rajone; 

5) ribotos persikvalifikavimo galimybės; 

6) pramonės įmonių koncentravimasis daugiausiai Telšių mieste; 

7) didesnis rajono gyventojų priklausomumas nuo pašalpų ar kitų valstybės paramos 

formų; 

8) menkiau tenkinami rajono gyventojų sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų teikimo 

bei kultūriniai poreikiai; 

9) silpniau išplėtotas socialinių paslaugų teikimas rajone. 

Pagrindinės rizikos bei pasekmės, kurios atsirastų įgyvendinant Status quo alternatyvą: 

1) galimai stiprėtų emigracija į užsienį iš silpnesnių savivaldybės vietovių, atokesnių 

kaimų, kur gyventojams yra sunku susirasti darbą, silpnai tenkinami jų socialiniai, 

švietimo ar kultūros poreikiai;  

2) didėjant jaunų žmonių emigracijai iš rajono gyvenviečių, mažėtų gimstamumas, dėl 

ko gali tekti reorganizuoti ar net uždaryti kai kurias kaimo mokyklas. Sunkiai randant 

pedagogų, kurie dirbtų kaimiškose mokyklose, prastėtų jų teikiamų ugdymo paslaugų 

kokybė; 

3) emigracija ypač pasireikštų jaunimo tarpe – jiems trūktų motyvacijos grįžti į socialiai 

bei ekonomiškai silpnai išsivysčiusias vietoves, kur jiems galimai nepakaktų 

savirealizacijos būdų; 

4) emigracija Lietuvos viduje ypač gali pasireikšti kvalifikuotų specialistų tarpe: 

vadybos, inžinerijos, gamybos, švietimo, kultūros, medicinos ir kitose srityse. Šių 

darbuotojų netekimas skaudžiai atsilieptų rajono socialinei ekonominei plėtrai;  

5) kaimo vietovėse didesnį pagreitį įgautų visuomenės senėjimo procesas, juose vis 

didesnę dalį sudarytų valstybės išlaikomi arba asmenys, gyvenantys iš pensijos;  

6) smulkesnėse gyvenvietėse sunkiau sprendžiamas gyventojų sveikatos priežiūros ar 

socialinių paslaugų teikimas; 

7) prastėtų bendras kaimo gyvenviečių institucinis aprūpinimas, kritus gyventojų 

perkamajai galiai, čia neliktų motyvacijos kurtis smulkaus verslo, paslaugų ar 

prekybos įmonėms. 

Įvertinus Telšių rajono teritorijos vystymo veiksnius, savivaldybės ir šalies išsivystymo 

skirtumus, siūloma decentralizuotos koncentracijos koncepcija (aktyvios plėtros 

koncepcija). Ši rajono vystymo alternatyva numato kiekybinę ir kokybinę socialinės, 

ekonominės infrastruktūros plėtrą vietiniuose rajono centruose. Siūloma alternatyva generuoja 

didesnę socialinę ir ekonominę naudą Telšių rajono savivaldybei ilgalaikėje perspektyvoje. Ji 
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padės greičiau pasiekti Telšių rajono strateginiame plėtros plane numatytus tikslus. 

Decentralizuotos koncentracijos koncepcijos privalumai: 

1. Viena iš pagrindinių emigracijos priežasčių yra asmens nepasitenkinimas savo 

ekonomine padėtimi. Siūlomuose b, c ir d centruose sukūrus geras prielaidas 

investicijų pritraukimui (pvz. siūlant sklypus su reikalingomis komunikacijomis, 

teikiant mokestines lengvatas) ir čia įsikūrus verslo, paslaugų, laisvalaikio praleidimo 

įmonėms, bus užtikrinta tolygesnė verslo sklaida rajone. Dėl to turėtų mažėti 

emigracijos mastai, ypač iš ekonomiškai silpnesnių Telšių rajono gyvenviečių. Taip 

pat mažės asmenų, gyvenančių iš valstybės pašalpų ar kitų paramos formų, dalis. 

2. Verslo, paslaugų (apgyvendinimo, maitinimo ir t. t.) tinklo, kaimo turizmo plėtra b, c, 

d vietiniuose centruose bei aplink juos esančiose teritorijose kartu pritrauks 

papildomas privačias ir valstybės investicijas į šių centrų inžinerinę, transporto 

infrastruktūrą, o tai gerins gyvenviečių estetinį vaizdą, gyvenimo ir veiklos jose 

patrauklumą. 

3. Lokaliuose centruose bus užtikrintas sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų 

teikimas tos teritorijos gyventojams, efektyviau bus tiekiamos visuomeninės 

paslaugos. Kaip rodo statistika, kaimo vietovėse gyvena vyresnio amžiaus žmonės, 

kuriems ypač aktualu sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų teikimas. Šiuo metu 

šios paslaugos yra koncentruojamos Telšiuose, o pagal siūlomą koncepciją jų 

teikimas bus plečiamas ir numatytuose vystyti centruose. Taip didės šių paslaugų 

pasiekiamumas bei gerės gyvenimo kokybė rajono gyventojams, mažės jų 

sergamumas. Tačiau tikslui pasiekti būtina modernizuoti esamus pirminės sveikatos 

priežiūros centrus, ambulatorijas ar medicinos punktus, bei dirbti juose pritraukti 

aukštos kvalifikacijos specialistus. 

4. Nemažai daliai rajono gyventojų dirbant srityse, susijusiose su žemės ūkiu, jau dabar 

reikia pradėti rūpintis jų profesiniu perorientavimu bei naujų darbo vietų jiems 

kūrimu. Todėl lokaliuose centruose intensyvinama verslo plėtra prisidės prie bedarbių 

skaičiaus mažinimo rajone. 

5. Vietiniuose centruose bus užtikrinamos kokybiškos švietimo paslaugos, šios įstaigos 

lengviau ras kvalifikuotus mokytojus. Lokaliuose centruose bus sudarytos geresnės 

sąlygos vykdyti vaikų neformalaus užimtumo veiklas, nes iki šiol papildomas 

ugdymo įstaigos yra Telšiuose ir Luokėje, o kitur gyvenantiems vaikams kelionė 

sudaro nepatogumų ir dalis jų vien dėl to nelanko tokių mokyklų. Tokiu būdu didės 

šių paslaugų prieinamumas vietos gyventojams. 
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6. Didėjant instituciniam aprūpinimui, mokyklos galės plėsti bendradarbiavimą su 

kultūros įstaigomis, bibliotekomis. Glaudus bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis, 

didinant neformalaus ugdymo veiklas, sudarys sąlygas paruošti mokinius tolesniam 

mokymuisi kitose Lietuvos švietimo įstaigose bei padės atskleisti jų gabumus. 

Mokinių užimtumo didinimas turės teigiamą įtaką ir vaikų nusikalstamumo 

mažinimui. 

7. Vykdant kultūros plėtrą bei kultūros centrų modernizavimą numatytuose centruose, 

bus sudarytos sąlygos gyventojams įgyvendinti kūrybines užmačias, gerinti veiklos 

sąlygas bei į rajoną pritraukti daugiau aukštesnio lygio meno kolektyvų. 

8. Turizmo plėtrai skatinti yra būtina išplėtoti rajono turizmo informacinę – techninę 

infrastruktūrą, sukurti sąlygas tradicinių regioninių renginių organizavimui bei turistų 

apgyvendinimui. Būtina sudaryti detalius kelionių maršrutus keliaujantiems 

automobiliais, dviračiais, pėsčiomis ir vandens transportu, į juos įjungiant kuo 

daugiau rajono gyvenviečių. Plečiant turizmo paslaugas visame rajone, didėjant 

lankytojų srautams, bus sudarytos palankios sąlygos vystytis apgyvendinimo bei 

maitinimo įmonių veiklai lokaliuose centruose. Šiuo metu dėl mažos paklausos 

apgyvendinimo bei maitinimo paslaugų paketas rajone nėra pakankamai išvystytas. 

Be to, ne itin platus ir kaimo turizmo sodybų tinklas, susikūrus ekonomiškai 

stipresniems miesteliams, taip pat turėtų plėstis bei didinti siūlomų paslaugų paketą. 

Siūlomos koncepcijos įgyvendinimui didelę įtaką darys ir išoriniai veiksniai, tokie kaip 

valstybės regioninė politika, bei 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos (Bendrojo programavimo 

dokumento periodo) lėšos, o būtent:  

� kiek investicijų bus pritraukta viešajame sektoriuje (mokyklų, medicinos įstaigų, 

kultūros įstaigų) modernizavimui; 

� kiek investicijų sugebės pritraukti vietos verslininkai įmonėms modernizuoti, 

naujovėms diegti, darbuotojams apmokyti, siekiant gaminti didesnės pridėtinės 

vertės gaminius, didinti eksporto apimtis; 

� viešojo turizmo paslaugų plėtra, nekilnojamo kultūros paveldo pritaikymas 

viešiesiems turizmo poreikiams; 

� rajono ūkininkų sugebėjimas pasinaudoti Europos Sąjungos finansine parama 

ūkiams modernizuotis, plėstis, taikyti naujus ūkininkavimo metodus, imtis 

netradicinių amatų; 

� lėšų pritraukimas gyvenimo kokybei gerinti, aplinkosaugos projektams, kelių 

sutvarkymui. 
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Telšių rajono savivaldybė jau dabar turi numatyti pagrindines problemines sritis, kurioms 

labiausiai trūksta investicijų, ir jas skirstyti atsižvelgiant į siūlomų lokalių centrų sąrašą, siekiant 

tolimesnės jų vystymosi plėtros. Prie tokių  

 

2.2. Gyvenamųjų vietovių institucinis ir socialinis aprūpinimas pagal koncepciją 

 

Telšių rajono savivaldybės esamos būklės analizė parodė, jog didžioji dalis rajono 

institucinio ir socialinio aprūpinimo įstaigų koncentruojasi rajono centre – Telšiuose ir 

stambiausiose rajono gyvenvietėse, dažniausiai seniūnijų centruose. Pagrindiniai institucinio ir 

socialinio aprūpinimo tinklo Telšių rajone trūkumai: 

1. Švietimo įstaigų išsidėstymas. Siūlomuose b ir c kategorijos centruose esančios 

švietimo įstaigos iš esmės tenkina ugdymui keliamus reikalavimus, išskyrus tai, kad 

trūksta ikimokyklinio ugdymo bei papildomo ugdymo įstaigų. Neformalus vaikų 

ugdymas, jau seniai pripažintas Europoje kaip vystytina švietimo sritis, skatina vaikų 

asmenybės tobulėjimą. Šių tipų mokyklos jau įrodė praktikoje, kad jos gali padėti 

didinti švietimo prieinamumą ir kokybę. Be to, neformalus ugdymas didina vaikų 

užimtumą. Šiuo metu esanti situacija, kai papildomo ugdymo mokyklos yra tik 

Telšiuose ir Luokėje, toliau gyvenantiems gabiems vaikams nesudaro gerų sąlygų jas 

lankyti. 

2. Netolygus sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas miesto ir kaimo 

gyventojams. Pagrindinės sveikatos priežiūros paslaugos koncentruojasi rajono 

Telšiuose. Pirminės sveikatos priežiūros centrai įkurti Varniuose ir Luokėje.  

Mažesnėse rajono gyvenvietėse esantys medicinos punktai bei ambulatorijos 

gyventojams teikia pirminio lygio sveikatos priežiūros paslaugas. Juose dirbantys 

bendrosios praktikos gydytojai bei felčeriai savo aptarnaujamose kaimo apylinkėse 

vykdo gyventojų sveikatos priežiūrą, teikia skubią medicininę pagalbą, atlieka 

gydytojų paskyrimus, nėščių moterų, vaikų ir paauglių profilaktines apžiūras, 

skiepijimus, prekiauja būtinojo asortimento vaistais bei medicinos pagalbos ir slaugos 

priemonėmis. Esant rimtesniems sveikatos sutrikimams, kai yra reikalingas 

tolimesnis gydymas, ar norėdami gauti kokybiškesnes paslaugas, rajono gyventojai 

turi vykti į rajono centrą ar net į kitus didesnius miestus. Tokios kelionės sukelia 

didelių nepatogumų, ypač vyresniems rajono gyventojams. 

3. Socialinių paslaugų trūkumas įvairioms socialinės rizikos grupėms. Biudžetinės 

socialines paslaugas teikiančios įstaigos įsikūrusios Telšiuose. Ir nors jos paslaugas 

teikia ir rajono gyventojams, tačiau tiek dėl darbuotojų, tiek dėl transporto trūkumo 
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socialinių paslaugų teikimas kaimo gyvenvietėse nėra itin efektyvus ir nevisiškai 

įgyvendina jam keliamus uždavinius. Dienos užimtumo centrai neįgaliesiems, 

pensininkams, psichikos negalią turintiems asmenims vietiniuose centruose yra ne 

mažiau reikalingi, nei mieste. Be to, numatytuose vystyti b ir c kategorijų centruose 

reiktų steigti psichologų kabinetus, vykdyti įvairių psichikos, priklausomybės ligų 

prevencijos programas, teikti pagalbą smurtą patyrusiems asmenims, grįžusiems iš 

įkalinimo įstaigų ir pan. Tokių paslaugų vystymas ne tik padėtų bent daliai asmenų 

integruotis į visuomenę, bet ir užkirstų kelią tolimesniam problemų plitimui. 

4. Gyventojų užimtumo didinimas. Telšių rajono gyventojų užimtumas yra mažesnis 

nei miesto, be to, jų išsilavinimas dažniausiai irgi yra prastesnis. Nemažai kaimo 

gyventojų iki šiol dirba su žemės ūkiu susijusiose srityse, tačiau prognozuojama, kad 

ši jų dalis ateityje mažės. Todėl yra būtina rūpintis jų perkvalifikavimu, nes kitu 

atveju jie papildys bedarbių gretas ir papildys socialiai remtinų asmenų grupę. 

Siekiant užkirsti kelią tokių problemų plitimui, b ir c kategorijos centruose reikėtų 

steigti padalinius ar etatus žmonėms, kurie dirbtų su esamais bei potencialiais 

bedarbiais: supažindintų juos su laisvomis darbo vietomis, paklausiausiomis 

specialybėmis, perkvalifikavimo ar profesijos įgijimo galimybėmis, o taip pat su ES 

teikiama parama žemės ūkio veiklai plėsti,  veiklai keisti, užsiimti netradicine 

žemdirbyste ir pan. Taip būtų didinami vietos gyventojų verslumo įgūdžiai.  

5. Turizmo, apgyvendinimo, laisvalaikio praleidimo paslaugas teikiančių įstaigų 

stoka. Nors ir pasižymėdamas savo pirmykščiu, natūraliu kraštovaizdžiu, ežerų gausa 

bei kitais lankytojams potencialiai patraukliais objektais, Telšių rajonas nesulaukia 

gausaus lankytojų skaičiaus. Tiek pagal apgyvendinimo, tiek pagal maitinimo įmonių 

apyvartos, tenkančios 1 gyventojui, rodiklius, rajonas ženkliai atsilieka nuo Lietuvos 

statistinių duomenų. Jau dabar rajone vykstant didesniems renginiams (pvz. „Bliuzo 

naktims“ Varniuose), trūksta apgyvendinimo vietų. Siekiant išnaudoti turimus 

privalumus, reikėtų skatinti šio pobūdžio įstaigų kūrimąsi, ypač kaimo turizmo 

sodybų, pagal kurių skaičių Telšių rajono savivaldybė smarkiai atsilieka nuo 

aplinkinių rajonų. Tarpusavyje derinant privačias bei savivaldybės ir valstybės lėšas, 

kuriama turizmo infrastruktūra galėtų ženkliau prisidėti prie ekonominės gyvenviečių 

plėtros. 

6. Visuomenės saugumą užtikrinančių institucijų veiklos stiprinimas. Šiuo metu 

seniūnijose dirbantys apylinkės inspektoriai, dėl per didelių aptarnaujamų teritorijų 

bei nusikalstamų veikų ikiteisminio tyrimo organizavimo ir vykdymo, iš esmės 

nebeturi laiko nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijai organizuoti. 
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Nepažeidžiant policijos generalinio komisaro įsakymu patvirtintoje „Policijos 

apylinkės inspektoriaus tarnybinės veiklos instrukcijoje“ nustatytų darbo krūvių, 

kuriuose įtvirtinta, kad kaimiškoje apylinkėje vienam inspektoriui gyventojų skaičius 

neturėtų viršyti 2 500, o miesto – 3 500 gyventojų, atskiri apylinkės inspektoriai 

turėtų darbuotis siūlomuose b, c ir d kategorijų centruose. 

Ne visų Telšių rajono gyvenamųjų vietovių institucinis ir socialinis aprūpinimas atitinka 

keliamus minimalius reikalavimus (švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros, socialinės globos ir 

kitos įstaigos). Minimalaus privalomo socialinio aprūpinimo sąlygas geriausiai tenkina Varniai, 

Tryškiai, Žarėnai, Nevarėnai, Luokė, Upyna. Tuo tarpu d kategorijos vietiniai centrai atitinka ne 

visus kriterijus. Atsižvelgiant į tai, kad rajone gyvena vyresni žmonės, trūksta sveikatos 

priežiūros, socialinių paslaugų įstaigų. Numatytuose vystyti vietiniuose centruose šias paslaugas 

teikiančios įmonės turėtų aptarnauti į jų zoną patenkančias aplinkines gyvenvietes.  

 
2.3. Pasiūlymai dėl valstybės rėmimo priemonių derinimo su teritorijų planavimo 

dokumentais 

 
Įgyvendinant siūlomą koncepciją bei numatant labiausiai investicijų stokojančias sritis, 

būtina atsižvelgti į Lietuvos Respublikos bendrojo plano sprendinius, Telšių rajono bei apskrities 

strateginiuose plėtros planuose, ir kituose strateginiuose planavimo dokumentuose numatytus 

prioritetus. Bendrojo plano kompleksiškumas ir privalomumas užtikrina visų veiklos rūšių 

plėtros teritorijoje tvarumą ir pusiausvyrą, suteikia jai erdvinės raiškos kryptingumą bei  

Siūlomos koncepcijos efektyvus įgyvendinamas turi būti derinamas su savivaldybės 

planuojamomis pritraukti investicijomis iš 2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos veiksmų 

programų. Siekiant socialinės – ekonominės plėtros, prie prioritetinių sričių jau dabar galima 

įvardinti švietimo, sveikatos priežiūros, socialinės globos bei kultūros įstaigų modernizavimą, 

inžinerinės infrastruktūros sutvarkymą, aplinkos verslui gerinimą. 

Nemaža dalis rajono gyventojų dirba su žemės ūkiu susijusiose srityse, todėl vietos 

ūkininkai turėtų efektyviai pasinaudoti Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programos 

lėšomis. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano agrarinėse teritorijose pažymėta, kad 

Telšių rajone yra rekomenduojamas javų ir žolinių pašarų auginimas, bei kiaulininkystė, mėsinių 

galvijų auginimas bei pienininkystė. Vietos gamintojai turėtų pasinaudoti tokiomis Lietuvos 

kaimo plėtros priemonėmis, kaip „Parama gamintojų grupėms“, „Žemės ūkio produktų 

perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“, „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“. Siekiant 

ūkių veiklos didinimo, taip pat reikėtų išnaudoti „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“, 

„Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“, „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ priemonių lėšas. 

Siekiant sumažinti priklausomybę nuo žemės ūkio veiklos ir mažinti aplinkos užterštumą, vystyti 
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tvarų ir subalansuotą miškų ūkį, ūkiai turėtų siekti paramos pagal „Žemės ūkio paskirties žemės 

apželdinimas mišku“ priemonę. Vietos ūkininkai, rengdami atitinkamus projektus bei 

planuodami investicijas, turi atsižvelgti į žemėtvarkos planavimo dokumentuose numatytą 

rekomenduojamą ūkių specializaciją, ūkinių centrų ir infrastruktūros objektų išdėstymą, ūkių 

plotus ir gamybos apimtis. 

Telšių rajono strateginiame plane išskirti prioritetai (1. Palankios pramonei ir verslui 

aplinkos kūrimas; 2. Turizmo sektoriaus plėtra, panaudojant kultūros paveldo ir gamtos 

rekreacinius išteklius; 3. Saugios socialinės aplinkos ir palankios žmogaus sveikatai aplinkos 

kūrimas; 4. Daugiapakopės švietimo sistemos formavimas) iš esmės atitinka siūlomos 

decentralizuotos koncentracijos koncepcijai keliamą tikslą – sukurti kokybišką socialinę – 

ekonominę infrastruktūrą vietiniuose rajono centruose. Kaip jau buvo išvardinta prie koncepcijos 

privalumų, jos įgyvendinimas prisidės prie kiekvieno iš Telšių rajono strateginiame plėtros plane 

išskirto prioriteto. Tačiau vėlesniame etape siūlomi bendrojo plano sprendiniai turi būti suderinti 

su strateginio plano tikslinėmis priemonėmis. 

Atskiros Telšių rajono savivaldybės įstaigos, vykdydamos įstatymų ir kitų teisės aktų 

joms pavestas atitinkamos srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendindamos šioje srityje 

valstybės politiką, pagal savo kompetenciją formuoja savo srities valstybės investicijų politiką ir 

prioritetus ir teikia investicijų projektus Valstybės kapitalo investicijų programos lėšoms gauti. 
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3. RAJONO GAMTINĖ APLINKA 

  

3.1. Gamtinio karkaso koncepcija 

 

Gamtinis karkasas (GK) yra itin svarbi teritorinė daugiafunkcijinė sistema užtikrinanti 

bendrą teritorijos kraštovaizdžio stabilumą, gyvybingumą, bei jame vykstančių migracinių ryšių 

nepertraukiamumą. Gamtinės aplinkos stabilumo užtikrinimas palaikant, formuojant ar gausinant 

gamtinio karkaso elementų kokybę teritorijoje savo ruožtu garantuoja didesnį teritorijos ūkinį 

potencialą, bei geresnę žmonių (gyventojų) gyvenamosios aplinkos kokybę.  

Gamtinio karkaso paskirtis: 

� sukurti vientisą gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklą, užtikrinantį 

kraštovaizdžio geoekologinę pusiausvyrą ir gamtinius ryšius tarp saugomų 

teritorijų, sudaryti prielaidas biologinei įvairovei išsaugoti; 

� sujungti didžiausią ekologinę svarbą turinčias buveines, jų aplinką bei gyvūnų ir 

augalų migracijai reikalingas teritorijas; 

� saugoti natūralų kraštovaizdį ir gamtinius rekreacinius išteklius; 

� didinti rajono miškingumą; 

� optimizuoti kraštovaizdžio urbanizacijos, technogenizacijos bei žemės ūkio plėtrą. 

Telšių rajono GK yra neatsiejama Lietuvos GK dalis formuojanti tiek rajono tiek bendrai 

Respublikos bendrąją erdvinę koncepciją. Telšių rajono teritorijoje lokalizuotos GK dalys 

bendrai užima apie 68% jo ploto (brėž. Telšių raj. teritorijos bendroji erdvinė koncepcija). 

Lyginant su Respublikos teritorijos gamtinio karkaso vidurkiu (60%), tai yra kiek daugiau. 

Žinant tai, kad didžioji rajono teritorijos dalis, dėl vyraujančio vidutiniškai ir stipriai raižyto 

reljefo yra mažiau palanki agrarinei – ūkinei veiklai ir jos neigiamo poveikio aplinkai grėsmė yra 

daug didesnė lyginant su lygumose esančiais rajonais, koncepcijoje pateikiamą gamtinio karkaso 

užimamą teritorijų dalį reikėtų laikyti optimalia. Telšių rajono teritorijoje lokalizuoto gamtinio 

karkaso teritorijos persidengia su įvairaus apsaugos režimo ir pobūdžio konservacinėmis, 

intensyvaus ūkinio naudojimo, o vietomis ir su antropogeniškai aktyviomis (urbanizuotomis) 

teritorijomis, kurios aplinkosauginiu požiūriu yra problemiškiausios, todėl reikalaujančios 

kompromisinių sprendimų. Telšių rajono GK sistema skaidoma į šias metafunkcines dalis: 

� geoekologinės takoskyros (A),  

� geosistemų stabilizavimo židiniai (B),  

� migracijos koridoriai (C).  

 



TELŠIŲ RAJONO  SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 

II  etapas. Bendrojo plano koncepcija 

VGTU Teritorijų planavimo institutas 29 

Geoekologinės takoskyros (geosistemų įeigų sritys „langai“) (A) – teritorijos 

jungiančios ypatinga ekologine svarba bei jautrumu pasižyminčias vietoves: upių aukštupius, 

vandenskyras, aukštumų ežerynus, kalvynus, pelkynus, bei požeminių vandenų intensyvaus 

maitinimo plotus. Jos palaiko bendrąją gamtinio kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą.  

Puslankiu Telšių rajono pietrytine – pietine - pietvakarine dalimi Biržulio dubumą 

apjuosiantis Žemaičių aukštumų vandenskyrinis masyvas (Luokės - Viekšnalių – Pavandenės – 

Kęsų – Razmų – Bauželių – Žarėnų plote) formuoja nacionalinės svarbos geoekologinę 

takoskyrą. Pastaroji gamtinio karkaso dalis apima 35% rajono teritorijos, arba 51,4% visų GK 

metafunkcinių dalių užimamo ploto.  

Geosistemų vidinio stabilizavimo arealai (B) – teritorijos užimančios tarpinę padėtį tarp 

geoekologinių takoskyrų ir migracijos koridorių, galinčios pakeisti šoninius migracijos srautus 

(šoninį nuotėkį), taip pat reikšmingos biologinės įvairovės požiūriu: želdinių masyvai bei grupės, 

natūralios pievos, pelkės, bei kiti vertingi stambiųjų geosistemų ekotopai. Šios teritorijos 

kompensuoja neigiamą ekologinę įtaką gamtinėms sistemoms. 

Telšių rajono šiaurės vakarinėje (Gedrimų, Pamarkijos, Juodinkių, Kalnėnų, Gaudikaičių, 

Pasvaigės miškų ir apymiškių bei Balėnėlių – Kantenių – Skaudučių plotuose ), šiaurės rytinėje 

(Nerimdaičių – Pavirvyčio – Laukstėnų – Kiršių - Tryškių – Pušinavos – Mickiškės – Leitėnų 

miškų ir apymiškų plotuose) dalyje lokalizuoti regioninės reikšmės vidinio stabilizavimo arealai 

kartu su mikroregioninės reikšmės arealais lokalizuotais pietinėje (Stervo ir Biržulio apyežerio 

pelkių ir miškų masyvų plotuose) bei į rytus nuo Telšių (Pervainių – Byvainių – Sūrupio – 

Smaikos – Biržuvėnų – Skliasčių miškų ir apyaiškių plotuose) rajono dalyje apima 27% jo 

teritorijos, arba 39,7% viso gamtinio karkaso užimamo ploto.  

Migraciniai koridoriai (C) – slėniai, raguvynai bei dubakloniai kuriais vyksta intensyvi 

medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita ir augalų bei gyvūnų rūšių 

migracija.. 

Didžiausių Telšių rajono teritorija tekančių upių (Minijos aukštupio ir Virvytės) slėniai 

formuoja regioninės reikšmės migracijos koridorius, kurie kartu su mikroregioninės reikšmės 

migracijos koridoriais (Pateklos, Sruojos, Upynos slėniai) apima 6% rajono, arba 8,8% viso 

gamtinio karkaso užimamų teritorijų.  

Probleminiai gamtinio karkaso plotai – tai gamtinio karkaso užimamos teritorijos dalys, 

kurios persidengia su urbanistinio karkaso ašimis ir branduoliais ar yra užimtos kompaktiškai 

urbanizuotomis (ne sodybinio užstatymo) teritorijomis. Kiek mažiau problemiškos yra gamtinio 

karkaso plotų sankirtos su intensyviai agrariškai naudojamomis teritorijomis. Minėtiems 

skirtingo problemiškumo gamtinio karkaso plotams nustatant kraštovaizdžio formavimo kryptis 

ir priemones būtinas ypatingas dėmesys. 
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Telšių rajono teritorijoje lokalizuotos gamtinio karkaso metafunkcinės dalys nustato 

svarbiausius teritorinius gamtinio kraštovaizdžio išsaugojimo prioritetus, pagrindines 

kraštotvarkos kryptis ir priemones, kurių sėkmingas įgyvendinimas būtinas bendrai rajono 

teritorijos ekologinei pusiausvyrai palaikyti. Gamtinio karkaso funkcinių dalių nuostatas 

paprasčiausia būtų realizuoti įvairaus apsaugos pobūdžio saugomose teritorijose ir priešingai – 

sunkiausiai, gamtinio karkaso ašių sankirtose su urbanizuotomis ar intensyvaus žemės ūkio 

teritorijomis. Tokiais atvejais reikėtų ieškoti alternatyvių sprendimų tenkinančių skirtingų 

funkcinių zonų nuostatas. 
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4. RAJONO ŽEMĖS NAUDOJIMAS 

 

4.1. Įvadas 

 

Rajono teritorijoje vyraujanti ūkinė veikla, susijusi su derlingąjį dirvožemį turinčių plotų 

naudojimu – žemės ūkis (65,5 proc. teritorijos) ir miškų ūkis (27,6 proc. teritorijos). Žemės 

reformos procese susidarė smulkios ūkinės struktūros: vidutiniškai vienam ūkininko ūkiui tenka 

21,2 ha žemės ūkio naudmenų, vienam privačios miškų ūkio paskirties žemės savininkui –6,5 ha 

miško. Žemės ūkio veiklos rodikliai rajone žemesni nei šalies vidurkis. 2006 m. neįteisintos 

naudotis valstybinės žemės plotas sudarė 4,0 tūkst. ha žemės ūkio naudmenų, apleista ar dėl kitų 

priežasčių nedeklaruota 7,9 tūkst. ha privačioje žemėje esančių žemės ūkio naudmenų. Iš 

deklaruotos žemės intensyviai naudojami plotai (t.y. atmetus pūdymus, daugiametes žoles, 

pievas bei ganyklas) rajone sudarė tik 28,9 proc. (Lietuvoje – 48,9 proc.).  

Siekiant ekonomiškai efektyvios žemės ūkio miškų ūkio plėtros, būtina esminė, 

laipsniška žemės naudojimo pertvarka, padidinant ūkių žemėvaldas ir sudarant ekonomines 

sąlygas intensyviai ūkinei veiklai (pastatų statyba, kelių tiesimas, melioracijos sistemų 

rekonstrukcija, modernios technikos naudojimas) bei racionaliam žemės naudojimui. Racionalus 

žemės naudojimas galimas auginant prekinei produkcijai dirvožemių savybes geriausiai 

atitinkančius augalus, mažiau našiose žemėse pasėlių struktūrą pritaikant gyvulininkystės 

vystymui, o žemės ūkio veiklai ekonomiškai netikslingose naudoti žemėse įveisiant mišką. 

 

4.2. Teritorijos naudojimo funkciniai prioritetai 

 

Bendrajame plane teritorijos naudojimas planuojamas įvertinant įdėtas lėšas teritorijos 

įsavinimui bei infrastruktūrai, pritaikant ją konkrečiai ūkinei veiklai, taip pat pagal dirvožemių 

tinkamumą žemės ūkio augalų ir miško auginimui bei atsižvelgiant į aplinkos apsaugos 

reikalavimus. 

Telšių rajono teritorija patenka į Žemaitijos aukštumų  sritį. Pagal esamą žemės 

naudojimą rajone dominuoja ekstensyvus žemės ūkis bei intensyvus miškų ūkis. Bendrajame 

plane šiai zonai numatytos prioritetinės perspektyvinės funkcijos – valstybės remiamas žemės 

ūkis, intensyvus  miškų ūkis, rekreacija bei konservacija. Labiausiai ekologiškai jautrios 

teritorijos, kuriose veikla ribojama - tai kai kurios gamtinio karkaso ir Natura 2000 teritorijos, 

valstybinių parkų ir draustinių teritorijos. Šiose teritorijose numatoma tausojanti žemės ūkio 

veikla.  
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4.2.1. Žemės ūkio paskirties žemės naudojimo funkcinis zonavimas 

Zonavimo pagrindai. Bendrajame plane, planuojant detalesnį teritorijos tvarkymą, 

siekiama geresnio žemės gamtinių ir ūkinio savybių panaudojimo, taip pat natūralių 

kraštovaizdžio apsaugos. Teritorijos funkcinio zonavimo pagrindas: 

1) esamos būklės įvertinimas racionalaus žemės naudojimo ir aplinkosaugos požiūriu; 

2) dirvožemių tipų, granuliometrinės sudėties ir melioracinės būklės analizė; 

3) miškotvarkos duomenų analizė; 

4) urbanistinės plėtros ir gyvenamosios, visuomeninės, ūkinės paskirties statinių 

racionalaus išdėstymo poreikis; 

5) gamtinio karkaso formavimo ypatumų įvertinimas; 

6) saugomų teritorijų nuostatuose ir planavimo dokumentuose nustatytų teritorijos 

tvarkymo režimo ir ūkinės veiklos apribojimų įvertinimas. 

Bendrasis teritorijos zonavimas. Rajono savivaldybės teritorijos plėtra diferencijuojama 

pagal numatomas žemės naudojimo kryptis. Planuojami sprendiniai pagrįsti šiomis nuostatomis: 

1. Bendrajame plane nurodytos teritorijos, kurių naudojimas ne žemės ūkio veiklai ar ne 

miškų ūkio veiklai galimas tik  prieš tai parengus detaliuosius planus (miestų ir miestelių 

užstatymui skirti plotai, rekreacinių teritorijų intensyvaus naudojimo plotai ir kt.). Paprastai prieš 

rengiant detalųjį planą visai urbanistinės plėtros teritorijai turi būti parengtas specialusis 

inžinerinės infrastruktūros plėtros planas. Kai tai numato planavimo sąlygos, šis specialusis 

planas gali būtį rengiamas kartu su detaliuoju planu. 

2. Vykdant projektavimo, teritorijų planavimo darbus Varnių regioninio parko teritorijoje, 

Germanto Plikšių ir Minijos kraštovaizdžio draustinių bei kitų draustinių teritorijose numatomi 

sprendiniai turi būti tikslinami pagal šių saugomų teritorijų specialiojo planavimo dokumentus, 

teritorijoms nustatytus individualius apsaugos reglamentus. 

3. Bendrajame plane numatyta keisti žemės plotų pagrindinė tikslinė žemės naudojimo 

paskirtis, turi būti įrašoma išduodant planavimo sąlygas šių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų 

planų rengimui. 

4. Bendrajame plane nenumatomi keisti žemės plotai turi būti naudojami pagal teritorijų 

planavimo dokumentuose nustatytą pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo 

būdą ir pobūdį; šios sąlygos įrašytos žemės sklypų Nekilnojamojo turto kadastro duomenyse. 

Telšių rajono savivaldybės teritorijos funkcinis zonavimas atliktas atsižvelgiant į 

numatomą veiklos vystymą 20 metų laikotarpiui šioms teritorijos dalims:             

� žemės ūkio paskirties žemei; 

� miškų ūkio paskirties žemei; 

� vandens ūkio paskirties žemei. 
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Žemės ūkio paskirties žemės funkcinis zonavimas. Žemės ūkio paskirties žemė 

(agrarinės teritorijos) suskirstyta į 6  zonas. Tai pakankamai stambios teritorijos, pasižyminčios 

gamtinių, urbanistinių ir ūkinių sąlygų panašumu ir besikartojančiais savitais funkcinių prioritetų 

kompleksais: 

I. Perspektyvių gyvenamųjų vietovių įtakos arealų zona. Jai priskiriamos teritorijos aplink 

šias vietoves: Telšių ir Varnių miestus; Degaičių, Rainių, Eigirdžių, Buožėnų, Luokės, Nevarėnų, 

Tryškių, Dūseikių, Upynos, Kaunatavos, Pavandenės, Janapolės, Viešvėnų ir Žarėnų miestelius 

bei stambius kaimus. Šios zonos arealuose prioritetas teikiamas gyvenamųjų vietovių plėtrai ir 

individualiai statybai. Gyvenamųjų ir kitų pastatų statybai galima rengti detaliuosius planus, 

tačiau prieš tai, planavimo sąlygas išduodančių institucijų reikalavimu, turi būti rengiami 

specialieji planai inžinerinės infrastruktūros objektų išdėstymui. objektų išdėstymui. Specialieji 

planai šioje zonoje nereikalingi, jeigu detalusis planas rengiamas žemės sklype, esančiame prie 

gero kelio ir elektros linijos, arba pagal detalųjį planą suformuoti žemės sklypai ribojasi su 

esamos namų valdos žemės sklypu. Žemės ūkio veikla šioje zonoje turi būti plėtojama 

orientuojant ūkinius subjektus kurti nedidelio ploto, bet intensyvios gamybos ūkius, kurie 

specializuotųsi miestų ir miestelių gyventojų poreikių tenkinimui.  Galimas pagrindinės tikslinės 

žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio paskirties (IV grupės 

miškuose) į kitą paskirtį, neviršijant specialiaisiais planais nustatytų proporcijų tarp žemės ūkio 

paskirties žemės plotų, gyvenamosios statybos ir rekreacinės – komercinės paskirties pastatų 

statybos.    

Teritorijose, galimose panaudoti intensyviai ir ekstensyviai rekreacijai. būtina parengti 

specialiuosius planus Rekreacinei infrastruktūrai sukurti, o jų pagrindu vietose, kuriose numatyta 

rekreacinės paskirties  pastatų ir gyvenamųjų namų statybos zonos, – rengti detaliuosius planus. 

Rekreacinių vietovių zonų planavimas ir tvarkymas turi būti vykdomas vadovaujantis Aplinkos 

ministro 2004 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. D1-35 patvirtintais Rekreacinių teritorijų naudojimo, 

planavimo ir apsaugos nuostatais. Zonos arealuose tikslinga statyti (savivaldybės ir žemės 

savininkų lėšomis) poilsio  namus, turizmo ir sporto šakų statinius, stovyklavietes, prekybos 

įmones, kitus paslaugų ir pramogų statinius.  

II. Valstybinio parko zona. Šiai zonai priskirta Varnių regioninio parko  teritorija. Zonoje 

ūkinę veiklą reglamentuoja parko nuostatai, Vyriausybės patvirtintos Specialiosios žemės ir 

miško naudojimo sąlygos ir individualūs apsaugos reglamentai. Zonos pagrindinės funkcijos – 

vertingų gamtinių kompleksų ir objektų apsauga ir tausojantis naudojimas. Vykdant 

projektavimo,  teritorijų planavimo ir tvarkymo darbus Varnių regioninio parko teritorijoje, 

Germanto, Plikšių ir Minijos kraštovaizdžio draustinių bei kitų draustinių teritorijose numatomi 

sprendiniai turi būti tikslinami pagal šių saugomų teritorijų specialiojo planavimo dokumentus, 
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teritorijoms nustatytus individualius apsaugos reglamentus. Vadovaujantis parko planavimo 

schemos sprendiniais, ūkinio prioriteto teritorijose galima ekstensyvi miškų ūkio ir žemės ūkio 

veikla, rekreacinėse teritorijose – intensyvi ir ekstensyvi rekreacinė veikla. Varnių miestas ir 

Luokės gyvenvietė turi būti tvarkomi pagal parengtus ir patvirtintus bendruosius bei detaliuosius 

planus, kurių sprendiniai turi būti suderinti su Varnių regioninio parko tvarkymo plano 

sprendiniais. Varnių regioniniame parke, taip pat valstybiniuose draustiniuose esančių 

gyvenamųjų vietovių plėtra turi būti suderinta su šių saugomų teritorijų planavimo schemų 

sprendiniais. Gyvenamoji statyba galima regioninio parko planavimo schemoje nurodytose 

vietose, daugiausia – esamose ar buvusiose sodybose, taip pat rekreacinio funkcinio prioriteto 

zonose išskirtose rekreacinėse urbanizuojamose kraštovaizdžio tvarkymo zonose. 

Rekomenduojamas tausojamasis ir ekologinis ūkininkavimas. 

III. Intensyvaus ūkininkavimo zona vidutinės ūkinės vertės žemėse. Į šią zoną įeina 

lygesnio reljefo teritorijos su didesniais nusausintų žemių bei pievų plotais rytinėje ir centrinėje 

rajono dalyse, daugiausia Tryškių, Upynos ir Luokės seniūnijose. Atsižvelgiant į dirvožemius ir 

reljefą, šiame rajone valstybės rėmimo priemonėmis turi būti skatinama mišrios gyvulininkystės 

– augalininkystės specializacijos ūkių plėtra, taip pat – prekinės žemės ūkio produkcijos (pieno, 

mėsinių ir veislinių galvijų, avių, rapsų, bulvių) auginimas. Tikslinga plėsti ūkius iki 

rekomenduojamo dydžio – ne mažiau 40 – 100 ha žemės ūkio naudmenų. Žemės naudojimo 

paskirties keitimas galimas detaliųjų planų pagrindu, kurie galimi rengti esamoms sodyboms 

arba kai pagal detalųjį planą suformuoti žemės sklypai ribojasi su esamos namų valdos žemės 

sklypu.  

IV. Intensyvaus ūkininkavimo zona patenkinamos ūkinės vertės žemėse. Į šią zoną įeina 

teritorijos su smėlio ir priesmėlio dirvožemiais, taip pat kalvoto ir banguoto reljefo teritorijos 

Gadūnavo ir Degaičių seniūnijose, nepriskirtos ekologiškai jautriam gamtiniam karkasui. 

Atsižvelgiant į dirvožemius, šioje zonoje turėtų vyrauti mišrios specializacijos ūkiai, auginantys 

rugius, bulves ir pašarinius grūdus bei vystantys pienininkystę ir kiaulininkystę. Žemės 

naudojimo paskirties keitimas galimas detaliųjų planų pagrindu, kurie galimi rengti esamoms 

sodyboms arba kai pagal detalųjį planą suformuoti žemės sklypai ribojasi su esamos namų 

valdos žemės sklypu.  

V. Tausojamojo ūkininkavimo zona vidutinės ūkinės vertės žemėse. Jai priskirtos 

gamtinio karkaso teritorijos su žemės ūkio veiklai įsavintais plotais bei juose įsiterpusiais 

miškais rytinėje rajono dalyje, Tryškių, Luokės ir Varnių seniūnijose. Atsižvelgiant į mažai 

palankių ūkininkauti žemės plotų išsidėstymą, reikalingą priešerozinių priemonių taikymą   ir 

specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, šioje zonoje pagrindine veikla laikytinas 

tausojamasis ir ekologinis ūkininkavimas. Valstybės rėmimo priemonėmis turėtų būti skatinama 



TELŠIŲ RAJONO  SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 

II  etapas. Bendrojo plano koncepcija 

VGTU Teritorijų planavimo institutas 35 

pieno – mėsos galvijininkystės specializacija. Tikslinga plėsti ūkius iki rekomenduojamo 

gyvulininkystės specializacijos ūkių dydžio – ne mažiau kaip 40 ha žemės ūkio naudmenų. 

Vyraujanti žemės ūkio naudmenų rūšis – pievos ir ganyklos; jos turi būti geros agrarinės būklės, 

tinkamai prižiūrimos ir naudojamos pašarų gamybai. Dalis menkaverčių žemės plotų 

rekomenduojama apsodinti mišku.  

VI. Tausojamojo ūkininkavimo zona patenkinamos ūkinės vertės žemėse.   Jai 

priskiriama vakarinė rajono teritorijos dalis, esanti Varnių, Žarėnų, Ryškėnų ir Gadūnavo 

seniūnijose. Didžioji teritorijos dalis pasižymi kalvotu ir daubotu reljefu, miškinga, su lengvos 

granuliometrinės sudėties arba sunkesniais, bet nuardytais dirvožemiais. Zonoje numatoma 

žemės ūkio veikla, derinant auginamus pasėlius prie dirvožemių savybių ir laikantis 

tausojamajam arba ekologiniam ūkininkavimui nustatytų reikalavimų. Tausojantis žemės ūkis 

numatomas teritorijose, kur žemdirbystė ribojama šių reikalavimų: saugoti dirvožemius nuo 

vandens ir vėjo erozijos, saugoti požeminius vandenis, saugoti paviršinius vandenis nuo 

užterštumo, laikytis nustatytos pasėlių struktūros ar nustatytų trąšų ir chemikalų normų. 

Vyraujanti ūkių specializacija turėtų būti pieno – mėsos galvijininkystė  ir avininkystė. 

Didžiausius plotus nuardytose kalvose turėtų užimti daugiamečių žolių, pievų ir ganyklų plotai 

su laiku atnaujinamais kultūriniais žolynais. Žemės ūkio veiklos subjektų pajamas palaikys ES 

fondų ir valstybės biudžeto mokamos tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenas ir pasėlius 

mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, o ekologinę produkciją auginančiuose ūkiuose – 

parama ekologinių ūkių kūrimui. Mišku apsodinti tikslinga tik smulkius, nepatogius 

mechanizuotai įdirbti žemės sklypus, neturinčius gero privažiavimo.  

VII. Urbanistinės-ūkinės integracijos ašių zona. Zonai priskiriamos teritorija abipus  

magistralinio kelio A 11 Šiauliai - Palanga.  Šioje teritorijoje, sutinkamai su Telšių  apskrities 

bendrojo (generalinio) plano koncepcija, prioritetas teikiamas  ūkinei – pramoninei (ne žemės 

ūkio) veiklai. Teritorijoje gali būti vystomas intensyvus žemės ūkis, tačiau, esant poreikiui, turi 

būti rengiami specialieji planai inžinerinės infrastruktūros objektų išdėstymui ir, jų pagrindu, - 

detalieji planai, numatantys žemės sklypų formavimą pramoninės, ūkinės – komercinės 

paskirties, kitiems ne žemės ūkio paskirties statiniams, taip pat ir gyvenamiesiems namams. 

Specialieji planai nereikalingi, jeigu detalusis planas rengiamas žemės sklype, esančiame prie 

gero kelio ir elektros linijos, arba ribojasi su esamos namų valdos žemės sklypu.   

Miškų įveisimas draudžiamas kai kuriuose draustiniuose bei daugelyje Natura 2000 

teritorijų. Išduodant leidimus miško įveisimui ne miško žemėje, turi būti vadovaujamasi 

specialiaisiais teritorijų planavimo dokumentais (miškų išdėstymo žemėtvarkos schema ir kt.), 

teikiant prioritetą miškų įveisimui gamtinio karkaso teritorijose. Miškų įveisimo sąlygos turi 

atitikti Saugomų teritorijų įstatymą, apsaugos reglamentus, Specialiųjų žemės ir miško 
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naudojimo sąlygų reikalavimus, o Natura 2000 teritorijose – Bendrųjų buveinių nuostatus ar 

Paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatus. 

 Siekiant užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę įvairovę ir Žemės įstatyme nustatytų 

ekologiškai vertingų miškų bei medžių ir krūmų želdinių išsaugojimą, tikslingą, įgyvendinant 

Želdynų įstatymo nuostatas, atlikti tokių želdynų inventorizaciją arba juos pažymėti rengiant 

žemėtvarkos planavimo dokumentus. 

Tausojantis miškų ūkis, kur vyrauja miškai, priskirti II - III miškų grupėms ir 

jautriausiose gamtinio karkaso teritorijose. Atskiros teritorijos dalys (prie ežerų) naudotinos 

rekreacijai.  

Visose II – VI zonose gyvenamoji statyba numatoma koncentruoti perspektyviose 

gyvenvietėse, pagal joms parengtus detaliuosius planus. Kitose teritorijose detaliųjų planų 

rengimas gyvenamajai statybai numatomas pagal nustatytus reglamentus. Išskaidyta individuali 

statyba galima tik esamose sodybose ir nustatyta tvarka parinktose vietose ūkininkų sodybų  bei 

žemės ūkio veiklai reikalingų gamybinių pastatų statybai. 

Funkcinių prioritetų zonų santrauka parodyta 4.1 lentelėje. 

 

4.1 lentelė. Funkcinių prioritetų zonos Telšių rajono savivaldybėje 

 
Zonos pavadinimas 

Perspektyvinis 
naudojimas/ 
esamas 
naudojimas 

I - Ugž.  Perspektyvių gyvenamųjų vietovių įtakos 

II - Kžm. Varnių regioninio parko 

III - ŽMv. Intensyvaus ūkininkavimo vidutinės ūkinės vertės 

žemėse 

IV - ŽMp.  Intensyvaus ūkininkavimo patenkinamos ūkinės vertės 

žemėse  

V - žmv. Tausojamojo ūkininkavimo vidutinės ūkinės vertės 

žemėse 

VI - žmp. Tausojamojo ūkininkavimo patenkinamos ūkinės vertės 

žemėse 

VII – Užpg – Urbanistinės integracijos ašių 

Už        Už 

Kmž     Kmž 

ŽM           ŽM 

 

ŽM         ŽM 

 

žm          ŽM 

 

žmr           ŽM 

         

        UŽ             Žu 

 

Pirmasis lentelėje pateiktų indeksų kompleksas – perspektyvinis naudojimas, antrasis – 

esamas naudojimas. 

Teritorijų naudojimo indeksų paaiškinimas: 

Ž; ž  – žemės ūkis (intensyvus ir tausojantis);  
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M; m  – miškų ūkis (intensyvus ir tausojantis);  

R; r  – rekreacija (intensyvi ir ekstensyvi); 

K; k  – konservacija (instituciškai ir įstatymiškai organizuota); 

U; u -  urbanizacija (dispersiška). 

I zonoje bei rekreaciniuose arealuose žemės ūkio veikla galima asmenims, kurie derina 

žemės ūkio veiklą su rekreacine veikla. Prieš pradedant šių teritorijų užstatymą, būtini specialieji 

ir detalieji planai ir infrastruktūros įrengimas – nutiestas tankesnis kelių tinklas, elektros linijos ir 

kt. Teikiant planavimo sąlygas, turėtų būti laikomasi reglamentų, nustatytų tvirtinant bendrąjį 

planą, pvz. užtikrinti nustatytą atstumą tarp gyvenamųjų namų arba tarp poilsiavimui skirtų 

pastatų. 

Tausojantis miškų ūkis, kur vyrauja miškai, priskirti II-III miškų grupėms, taip pat - ir 

jautriausiose gamtinio karkaso teritorijose.  

Teritorijose, kuriose, numatomas intensyvus žemės ūkis, žemės ūkio gamybos 

specializavimas vyks atsižvelgiant į dirvožemių savybes, produkcijos perdirbimo įmonių 

išdėstymą ir ekonomines sąlygas Nusausinti pelkėtų dirvožemių plotai prie naudotini pašarų 

gamybai, aprūpinant ūkius, auginančius galvijus, žaliaisiais ir stambiaisiais pašarais. Mišku 

tikslinga sodinti didesnius apleistų, toliau nuo kelių esančių žemių plotus, taip pat išeksploatuotų 

žvyro ir smėlio telkinių rekultivuotus  plotus. Teritorijose su rekomenduojama intensyvia žemės 

ūkio veikla gamyba bus efektyvi tik pasiekus atitinkamus jos pajėgumus ir sustambinus ūkių 

žemėvaldas. Perspektyvių ūkių dydžiai priklauso nuo jų verslo planuose numatytų gamybos 

apimčių 

Teritorijų naudojimo funkciniai prioritetai remiasi lėtai besikeičiančiomis teritorijų 

fizinėmis savybėmis, todėl teritorijų esamo naudojimo pobūdis (foninis naudojimas) yra 

pakankamai inertiškas ir per 20 metų keisis lėtai tik esant kryptingai veiklai. Telšių rajone būtina 

geriau naudoti žemės ūkio naudmenas: 2006 m. buvo naudojama ir deklaruojama tik 59,8 tūkst. 

ha žemės ūkio naudmenų, arba 83 proc. jų buvusio ploto. Be to, net 40,7 tūkst. ha (68 proc.) šio 

deklaruoto ploto buvo pievos ir ganyklos. Esant didesnei valstybės paramai ir aktyvesnei žemės 

naudotojų veiklai, dalis apleistų žemės ūkio naudmenų plotų su palyginti našiais dirvožemiais 

turėtų būti išarti, o intensyviai žemės ūkio veiklai reikalinguose nusausintos, tačiau apleistos 

žemės plotuose atlikta sausinimo sistemų rekonstrukcija. Kita, didesnė apleistų žemės ūkio 

naudmenų dalis turėtų būti apsodinta arba palikta renatūralizacijai.  

Miškų ūkio paskirties žemės funkcinis zonavimas. Miškų ūkio paskirties žemė 

bendrajame plane išskirta į ūkinius miškus ir apsaugines funkcijas turinčius miškus. Ūkiniai 

miškai (IV miškų grupė) rajone sudaro apie 69 proc. visų miškų. Likusieji miškai (I – III miškų 
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grupės) – tai ekosistemų apsaugos miškai –3,7 tūkst. ha, rekreaciniai miškai – 0,2 tūkst. ha ir 

apsauginiai miškai – 8,7 tūkst. ha. 

Miško žemės naudojimo perspektyvos atitinka miškotvarkos planavimo dokumentuose 

iškeltus uždavinius: miškų plotų padidinimas, daugiatikslio miškų naudojimo skatinimas, miškų 

stabilumo išsaugojimas, miško funkcijų, saugant vandenį ir dirvožemį, užtikrinimas, iškirstų 

miškų atkūrimas, miškų rūšinės įvairovės išlaikymas. 

Įveisiant mišką mažo našumo žemėse ir dėl savaiminio apleistų žemių apaugimo 

medžiais miškų plotus Telšių rajone per 15 - 20 metų numatoma padidinti  nuo 43,1 tūkst. ha iki 

50,0  tūkst. ha, Numatomas miškų įveisimas žemės ūkio paskirties žemėje leis padidinti ne tik 

ūkinių miškų plotus, bet ir ekosistemų apsaugos (draustinių, priešerozinių) tiek apsauginių miškų 

(draustinių, valstybinių parkų apsaugos zonų, laukų apsauginių, vandens telkinių apsaugos zonų) 

miškų plotus. Intensyvi miškų ūkio veikla numatoma arealuose, kur vyrauja eksploataciniai (IV 

grupės)  miškų plotai. Kitoje miškų ūkio paskirties žemėje numatomas tausojamasis 

ūkininkavimas. 

 Vandens ūkio paskirties žemės funkcinis zonavimas.  Vandens telkinius – ežerus, 

tvenkinius ir upes – tikslinga savivaldybės tarybos sprendimu priskirti atskiroms grupėms, 

atitinkančioms Žemės įstatyme nustatytą jų skirstymą į 4 žemės naudojimo būdo grupes. Tai – 

ekosistemų apsaugos, rekreaciniai, ūkinei veiklai naudojami ir bendro naudojimo.  

 1. Ekosistemas saugantys vandens telkiniai. Tai vandens tekiniai, turintys gamtosaugines 

funkcijas (esantys Varnių regioniniame parke, Germanto bei Plikšių kraštovaizdžio draustiniuose 

ir kitose saugomose teritorijose) arba kartu su apyežerių pelkėmis reikalingi kraštovaizdžio 

ekologinės pusiausvyros stabilumui išlaikyti. Stambiausi šios grupės ežerai Telšių rajone: 

Germantas, Stervas, Biržulis; kiti 16 ežerų užima 107 ha plotą. 

 2. Rekreaciniai vandens telkiniai. Tai vandens tekiniai, naudotini mėgėjiškai žūklei, 

vandens sportui, poilsiui ir turizmui. Iš jų pažymėtini stambieji ežerai, naudojami rekreacijai ir 

žuvininkystei: Lūkstas, Tausalas, Balvis, Didovas, Kliokis, Salotas, Pluotinalis, Ilgis. Kiti 

smulkūs ežerai, naudotini tik rekreacijai: Balėnėlis (5,0 ha), Šiliškės ež. (13,5 ha), Kurmis (7,3 

ha), Užugirio ež. (0,6 ha), Gaudėšiaus ež. (5,8 ha), Ivančius (5,1 ha), Erškėtis (7,6 ha), 

Pučkežeris (8,8 ha), Baltežeris (22,9 ha). 

 3. Ūkinei veiklai naudojami vandens telkiniai. Tai vandens telkiniai, naudojami vidaus 

vandens keliams, hidrotechnikos statybai, verslinei žvejybai, vandens paėmimui ir nuotekų 

išleidimui. Jiems priskirtinas Masčio ežeras, žuvininkystės Pasiuojo tvenkiniai (UAB 

„Žemaitijos žuvis“) ir kiti stambiausi tvenkiniai. 

 4. Bendrojo naudojimo vandens telkiniai. Jiems priskiriami kiti vandens telkiniai, 

dažniausiai nedideli tvenkiniai bei natūralūs ar sureguliuoti upeliai. 
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4.2.2. Kitų paskirčių žemės, pelkės ir vandens telkiniai 

Kitų paskirčių žemės bendrajame plane pažymėtos pagal esamą jų būklę arba numatant 

užstatytų teritorijų plėtrą daugiausia žemės ūkio paskirties žemėje. Pagrindinius kitų paskirčių 

žemės plotus sudaro: 

1. Telšių bei Varnių miestai ir kompaktiško užstatymo kaimo gyvenamosios vietovės. 

Didžioji šių teritorijų dalis priskirta kitos paskirties žemei. Teritorijos, reikalingos 

miestų ir miestelių tolesniam augimui, bus nustatytos rengiant jų bendruosius planus. 

2. Valstybinės reikšmės keliai - krašto ir rajoniniai, taip pat savivaldybių keliai ir kiti 

esami vietinės reikšmės keliai su žvyro ar juoda danga (jie priskirti kitos paskirties 

neprivatizuotinai žemei). Šie keliai suklasifikuoti pagal jų reikšmę susisiekimui tarp 

gyvenamųjų vietovių ir kitų aptarnavimo objektų. Naujų valstybinės ir vietinės 

reikšmės kelių tiesti nenumatoma. 

3. Eksploatuojami naudingųjų iškasenų (žvyro, smėlio) telkiniai, taip pat durpynai. 

Bendrajame plane numatyta jų plėtra pagal naudingųjų iškasenų poreikį, taip pat 

dalies išeksploatuotų plotų perspektyvinis panaudojimas. 

4. Pelkių masyvai, išsidėstę apyežeriuose, prie kitų vandens telkinių ir miškuose. 

Priklausomai nuo formuojamų žemės sklypų paskirties ir naudojimo būdo bei 

pobūdžio, šie plotai Nekilnojamojo turto registre bus registruojami atitinkamai žemės 

ūkio, miškų ūkio, konservacinės ar kitos paskirties žeme. 

 

4.3. Žemės ūkio plėtra ir žemės naudojimas 

 

Pagrindiniai uždaviniai, kurių siekiama optimizuojant žemės naudojimą: 

1. Gerinti žemės ūkio naudmenas, išsaugant vertingas žemes su gerais dirvožemiais ir jas 

panaudojant intensyviai žemės ūkio veiklai. Žemės gerinimo priemonės (apleistų žemių 

įsavinimas, sausinimo sistemų rekonstrukcija ir kt.) pirmiausia taikytinos III ir IV zonų žemėse. 

Esant didesnei valstybės paramai ir aktyvesnei žemės naudotojų veiklai, dalis apleistų žemės 

ūkio naudmenų plotų su palyginti našiais dirvožemiais turėtų būti išarti, o intensyviai žemės ūkio 

veiklai reikalinguose nusausintos, tačiau apleistos žemės plotuose atlikta sausinimo sistemų 

rekonstrukcija. Pagal statistinius duomenis 2006 m. sausio 1 d. rajono žemės ūkio paskirties 

žemėje buvo 71,7 tūkst. ha žemės ūkio naudmenų, iš jų deklaruota  2006 metais  - 59,8 tūkst. ha. 

Prognozuojama, kad Telšių rajone žemės ūkio paskirties žemėje esančios žemės ūkio 

naudmenose bus išsaugota žemės ūkio veiklai 65 tūkst. ha žemės, iš jų – 30 tūkst. ha ariamosios 
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žemės, tikslingos panaudoti pasėliams, ir 10 tūkst. ha pievų ir ganyklų, įrengtų nusausintuose 

durpiniuose bei puveninguose dirvožemiuose arba daugiametėmis žolėms tinkamose kalvose.  

2. Įvairaus dydžio ūkių sistemos darnioje sąveikoje teikti prioritetą prekinę žemės ūkio 

produkciją gaminančioms ūkinėms struktūroms – ūkininkų ūkiams ir juridinių asmenų ūkiams. 

Šie ūkiai turėtų užimti 80 – 85 proc. žemės ūkio paskirties žemės (2004 m.užėmė 73  proc.). 

3. Miškų ūkio veiklai priskirtas teritorijas tvarkyti pagal miškų tvarkymo schemas ir 

vidinės miškotvarkos projektus. Iš viso Telšių  rajone iki 2020 metų miškų plotus galima 

padidinti apie 6,9   tūkst. ha, iš jų 3,5 tūkst. ha dėl miško įveisimo rekultivuojamuose plotuose, 

apleistose žemės ūkio naudmenose ir kitose mažo našumo žemės ūkio naudmenose. Bendras 

rajono miškingumas padidės nuo 29,9 proc. iki 34,8  proc. 

4. Parengti rajono seniūnijų ir kaimo bendruomenių teritorijų kaimo plėtros žemėtvarkos 

projektus, numatant: 

� stambių ūkių centrų statybos ir plėtros vietas; 

� vietinės reikšmės kelių tiesimo ir rekonstrukcijos poreikį; 

� sausinimo sistemų naujos statybos ir rekonstrukcijos poreikį; 

� plotus, kuriuose siūloma planuoti miškų įveisimą žemės ūkio paskirties žemėje; 

� teritorijas, kuriose yra poreikis atlikti esminį žemės sklypų išdėstymo 

pertvarkymą pagal žemės konsolidacijos projektus. 

5. Esant žemės savininkų pageidavimui, atskirose vietovėse rengti žemės konsolidacijos 

projektus, kurie paspartintų stambių ūkių žemėvaldų formavimosi procesus, leistų laisvos 

valstybinės žemės plotus įteisinti nuosavybėn ar naudojimuisi žemės ūkio bei miškų ūkio veiklai, 

optimizuotų ūkių žemėvaldų dydį ir kompaktiškumą. 

6. Žemės ūkio ir kaimo rėmimo priemones pagal Nacionalinės kaimo plėtros 2007 - 

2013 metų strategiją taikyti diferencijuotai, atsižvelgiant į Telšių rajono teritorijos bendrajame 

plane nustatytus žemės naudojimo žemės ūkio ar miškų ūkio veiklai prioritetus. 

7. Nustatyti žemės naudojimo reglamentus. Ūkinės ir kitos veiklos, susijusios su žemės 

(teritorijos) naudojimu reglamentavimas pagal bendrąjį planą pasireiškia privalomų sąlygų 

nustatymu specialiesiems ir  detaliesiems planams. Išduodama planavimo sąlygas, bendrojo 

plano organizatorius (savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius) gali  

nustatyti sąlygas derinti teritorijų planavimo dokumentą su bendrojo plano sprendiniais, 

užfiksuotais savivaldybės tarybos nutarime dėl bendrojo plano patvirtinimo. Be to, turi būti 

vadovaujamasi įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nuostatomis. Svarbiausios iš jų: 

1) Teritorija kitos paskirties objektų statybai (urbanizuotų teritorijų plėtrai, 

naudingųjų iškasenų telkinių eksploatavimui, tvenkinių įrengimui, pramonės ir 
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ūkinių objektų statybai) gali būti parinkta ir projektuojama tik bendrajame plane 

nurodytose vietose arba šio plano nurodytomis sąlygomis. 

2)  Žemės ūkio paskirties žemėje esančios žemės ūkio naudmenos ir žemė su 

veikiančiais melioracijos įrenginiais turi būti saugomos nuo jų ploto sumažėjimo 

vadovaujantis Žemės įstatymo 22 straipsnio nuostata: ,,Ariamoji žemė, kurios 

dirvožemio našumas didesnis už vidutinį šalyje taip pat žemė, kurioje yra 

eksploatuojamos melioracijos sistemos, turi būti naudojama taip, kad nesumažėtų 

jų plotas, išskyrus ekologiškai nuskurdintose gamtinio karkaso teritorijose, ir 

nepablogėtų dirvožemio savybės“. Gamtinio karkaso teritorijos pažymėtos žemės 

naudojimo ir reglamentų brėžinyje, tačiau kurios iš jų yra ekologiškai 

nuskurdintos, gali būti nustatyta tik pagal Aplinkos ministerijos parengtus teisės 

aktus, atitinkamais skaičiavimais įrodžius, jog šiose teritorijose miškų ir kitų 

natūralių biocenozių plotas neužtikrina vietovės ekologinio stabilumo. 

3) Gamtinio karkaso teritorijose ūkinė veikla ribojama vadovaujantis Saugomų 

teritorijų įstatymo 22 straipsnio 6 dalies nuostatomis: ,,Gamtinio karkaso 

rekreacinės, miškų ūkio ir agrarinės paskirties teritorijose draudžiama statyti 

pramonės įmones, kurioms reikalingi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 

leidimai, ir gyvenamuosius kvartalus. Leidžiama tokia veikla, kuri užtikrina 

kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir ekosistemų stabilumą, atkuria pažeistas 

ekosistemas, yra vykdoma pagal teritorijų planavimo dokumentus“. 

Žemės ūkio paskirties žemės naudojimo reglamentai pateikti 4.2 lentelėje. 

 

4.2 lentelė. Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentai 

Zonos 
Nr. 

Funkciniai prioritetai Reglamentuojama veikla 

III, IV Intensyvi žemės ūkio veikla teritorijose 
su vidutinės ir  patenkinamos ūkinės 
vertės dirvožemiais 
Iš jų esančiose: 

 saugomose teritorijose 
 

           - gamtinio karkaso teritorijose 

Skatinama mišrios specializacijos ūkiai, 
derinantys gyvulių auginimą su prekinės 
augalininkystės produkcijos gamyba. 
 
Veiklą reglamentuoja Saugomų teritorijų 
planavimo dokumentai. 
Skatinamas specializuotas ūkininkavimas, 
arba miško įveisimas nepalankiuose 
ūkininkauti žemės sklypuose. 
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4.2 lentelės tęsinys 

Zonos Nr. Funkciniai prioritetai Reglamentuojama veikla 

V, VI, II 
 
 
 
 
 

Ekstensyvi žemės ūkio veikla 
teritorijose su vidutinės ir 
patenkinamos ūkinės vertės 
dirvožemiais 
Iš jų esančiose: 

 saugomose teritorijose 
 

           - gamtinio karkaso teritorijose 

Skatinamas pašarinių žemės ūkio augalų 
auginimas ir gyvulininkystės specializacijos 
ūkių plėtra  
Veiklą reglamentuoja Saugomų teritorijų 
planavimo dokumentai. 
Skatinamas specializuotas ūkininkavimas, arba 
miško įveisimas nepalankiuose ūkininkauti 
žemės sklypuose. 

 Intensyvios rekreacijos 
(koncentruoto užstatymo) plėtra 

Leidžiama rekreacinių pastatų ir gyvenamųjų 
namų statyba pagal detaliuosius planus 

I, VI Urbanizuotinų ir kitai paskirčiai 
naudotinų teritorijų plėtra 
. 
 

Leidžiama žemės ūkio veiklos konversija  į  
kitą veiklą, pakeitus pagrindinę tikslinę žemės 
naudojimo paskirtį į  kitą paskirtį, įstatymų ir 
kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

4.4 Gyvenamųjų vietovių ir urbanizuotinų teritorijų plėtra 

 

Bendrajame plane numatytos teritorijos gyvenamųjų vietovių plėtrai, taip pat rekreacijai 

rezervuojamos teritorijos  – jose turi būti leidžiama  rengti detaliuosius planus, numatančius 

gyvenamąją statybą, taip pat rekreacinę ir kitą statybą. Kitose žemės ūkio paskirties teritorijose 

galima tik ūkininkų sodybų ir kitų žemės ūkio statinių statyba teisės aktų nustatyta tvarka. 

Detaliuosius planus gyvenamųjų namų statybai galima rengti:  

1) Miestuose, miesteliuose, kitose perspektyviose gyvenamosiose vietovėse bei jų įtakos 

zonose, rekreacinių arealų zonose, ir Urbanistinės integracijos ašies zonose. Jeigu išduodant 

planavimo sąlygas nustatomas poreikis turėti specialųjį planą inžinerinės infrastruktūros objektų 

ir komunikacijų išdėstymui, prieš rengiant detalųjį planą turi būti parengtas specialusis planas. 

Šiose zonose specialieji planai nereikalingi, jeigu detalusis planas rengiamas žemės sklype, 

esančiame prie gero kelio ir elektros linijos, arba ribojasi su esamos namų valdos žemės sklypu. 

2) Esamose sodybose, suformavus namų valdų žemės sklypus – visoje savivaldybės 

teritorijoje. 

3) Kitose teritorijose kaimo vietovėje – žemės sklypams, esantiems kompaktiško 

užstatymo kaimuose arba prie esamų sodybų. pagal detalųjį planą suformuotuose žemės 

sklypuose. 

Detaliuosius planus ūkinės-komercinės ne žemės ūkio paskirties pastatų statybai galima 

rengti visoje savivaldybės teritorijoje - vietose, kur tai numato specialieji planai arba žemės 

sklypuose, suformuotuose prie esamų kitos  paskirties pastatų; 

Nerengiant detaliojo plano gyvenamųjų sodybų ir žemės ūkio veiklai reikalingų ūkinių 

pastatų statyba galima parinktose ūkininko sodybai vietose. Jos gali būti parenkamos teisės aktų 
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nustatyta tvarka privačios žemės sklypuose, priklausančiuose ūkininko ūkį įregistravusiems ir 

realiai ūkininkaujantiems asmenims. 

Statybų reglamentai pateikti 4.3 lentelėje. 

 
4.3 lentelė. Pastatų ir kitų statinių statybos reglamentai 

Zonos apibūdinimas Pastatų statybos sąlygos 

1 2 

Telšių ir Varnių miestai Statyba galima miestų planavimo dokumentuose numatytose 
teritorijose, skirtose gyvenamosioms, pramonės ir sandėliavimo 
objektų, komercinės paskirties ir smulkaus verslo, rekreacinių 
objektų išdėstymui. Žemės ir statinių paskirtis turi atitikti detaliuose 
planuose nustatytą žemės naudojimo būdą ir pobūdį. 

Perspektyvios kaimo 
gyvenamosios vietovės 
 

Statyba galima pagal šių gyvenamųjų vietovių specialiuosiuose ir 
detaliuose planuose nustatytą žemės naudojimo būdą ir pobūdį. 
Parengus detaliuosius planus, galimas žemės ūkio paskirties žemės 
keitimas į kitą paskirtį. Perspektyviomis laikytinos tos 
gyvenamosios vietovės, kurių sklaida yra patogi gyventojams, 
atlieka žemės ūkio aptarnavimo ir paslaugų funkcijas bei skatins 
centralizuotų inžinerinių sistemų plėtrą 

Urbanizuotinų teritorijų ir 
intensyvios rekreacijos plėtros 
zonos  

Statyba galima tik vadovaujantis šioms teritorijoms parengtais 
specialiaisiais ir detaliaisiais planais teisės aktų nustatyta tvarka. 
Parengus detaliuosius planus, galimas žemės ūkio paskirties žemės 
keitimas į kitą paskirtį. 

Saugomos teritorijos: 
valstybiniai parkai ir draustiniai 

Statyba galima tik tose vietose, kur tai numato valstybinių parkų ir 
draustinių planavimo dokumentai: gyvenamosiose ir ūkinėse 
zonose, esamose sodybose ar sodybvietėse, rekreacinio funkcinio 
prioriteto zonose išskirtose rekreacinėse urbanizuojamose 
kraštovaizdžio tvarkymo zonose. 

Urbanistinės integracijos ašių 
zonos  prie kelio Šiauliai – 
Palanga (VII zona) 

Galima pramoninių, ūkinės-komercinės paskirties pastatų ir 
gyvenamųjų namų statyba pagal detaliuosius planus, prieš tai 
parengus specialiuosius planus ir išsprendus teritorijų funkcinį 
zonavimą. 

Sanitarinės apsaugos zonos prie 
žemės ūkio gamybinių pastatų 
ir kitų statinių 

Gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus statyti draudžiama arba 
ribojama. 

Žemės ūkio paskirties 
teritorijos ( III, IV, V, VI  
zonos) 

Galima statyba esamose sodybose (gyvenamojo namo ir pagalbinių 
pastatų) arba ūkininkų sodybų statyba teisės aktų nustatyta tvarka. 

Kitose teritorijose esantys 
žemės ūkio paskirties žemės 
sklypai  
 

Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali būti keičiama 
žemės naudojimo paskirtis arba keičiamas žemės naudojimo 
pobūdis visuomenės poreikiams skirtiems pastatams bei 
įrenginiams  statyti, infrastruktūros ir paslaugų plėtrai, taip pat 
gyvenamųjų ir pagalbinių pastatų statybai esamose namų valdose  

Miškų ūkio paskirties 
teritorijos (žemės sklypai) 

Statybos apribojimus nustato teisės aktai, vadovaudamiesi LR 
Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 16 d. nutarimo nuostatomis. 

Kitos paskirties žemės 
sklypai 

Individuali ir kita statyba galima pagal šiems kitos paskirties (ne 
žemės ūkio ir ne miškų ūkio) žemės sklypams parengtus 
detaliuosius planus. 
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Pastabos: 
1. Ūkininkų ūkių registre įregistruotų asmenų žemėvaldose galima statyti ūkininko ūkio 

sodybą (su gyvenamuoju namu ir ūkiniais pastatais), teisės aktų nustatyta tvarka 

parinkus vietą statybai ir parengus statinių projektus. Statyba galima privačios žemės 

ūkio paskirties žemės sklypuose, nerengiant detaliojo plano. Minimalų ūkio dydį, 

kuriam esant leidžiama statyba, nustato Ūkininko ūkio įstatymas ir kiti teisės aktai. 

2. Žemės panaudojimas ūkinės – komercinės paskirties pastatų statybai galimas: 

� esamose sodybose ir prie esamų statinių; 

� valstybiniuose parkuose ir draustiniuose – jų planavimo schemose pažymėtose 

teritorijose, skirtose ūkinei ir kitai veiklai; 

� kitose vietovėse – pagal žemės sklypų ar jų grupių detaliuosius planus. 

3. Išduodant sąlygas detaliųjų planų rengimui, gali būti nurodoma prieš tai parengti 

infrastruktūros plėtros specialųjį planą. 

4. Rengiant specialiuosius ir detaliuosius planus gamtinio karkaso teritorijose, privalo 

būti atliktas sprendinių pasekmių poveikio aplinkai ir kraštovaizdžiui vertinimas. 

5. Rengiant specialiuosius planus kaimo vietovėje, privalo būti  pažymėtos žemės ūkio 

gamybinių pastatų sanitarinės apsaugos zonos. Jose, vadovaujantis Vyriausybės 

patvirtintomis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis (1992 05 12 

nutarimas Nr. 343), draudžiama statyti gyvenamuosius namus ir visuomeninius 

pastatus, o esamos sodybos ar visuomeniniai pastatai gali būti rekonstruojami tik 

įvertinus neigiamą veiklos poveikį sveikatai ir šiose zonose gyvenantiems asmenims 

sutikus. Sanitarinės apsaugos zonos dydis (metrais): prie stambių kiaulių fermų – 500 

m; prie stambių karvių, kitų galvijų, arklių ir paukščių fermų – 300 m.  

6. Teritorijos, kuriose gali būti pakeista pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: 

      6.1.  Žemės ūkio paskirtis į miškų ūkio paskirtį gali būti pakeista: 

            1) atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus ir nustačius, kad apaugusio ar 

įveisto miško plotas sudaro 90 proc. ir daugiau žemės sklypo ploto; 

            2) atidalintam mišku apaugusiam žemės sklypui pagal parengtą žemės sklypo 

formavimo ir pertvarkymo projektą. 

      6.2.  Žemės ūkio ar miškų ūkio paskirtis į kitą paskirtį gali būti pakeista: 

            1) atidalijus namų valdos žemės sklypą; 

2) tais atvejais, kai paskirtis nustatyta pagal detalųjį planą.  

7.  Visuomeninės paskirties pastatų (gaisrinių ir kt.) statybai žemės naudojimo paskirtis ir 

būdas (pobūdis) keičiami bei (esant reikalui) žemė paimama visuomenės poreikiams 

pagal savivaldybės administracijos parengtus detaliuosius planus. 
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5. NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGA 

 
5.1. Apsaugos principai 

 

1.1. Telšių rajono teritorijos bendrojo plano kultūros paveldo dalies koncepcija nustato 

šioje teritorijoje esančių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorinės apsaugos prioritetus 

ir principus 20 metų laikotarpiui. Jie grindžiami Valstybės ilgalaikės raidos strategija (Žin., 2002, 

Nr. 113-5029), Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Žin., 2002, Nr. 110-

4852), Nacionaline darnaus vystymosi strategija (Žin., 2003, Nr. 89-2039), Valstybinės kultūros 

paveldo komisijos sprendimu Dėl Lietuvos medinio kultūros paveldo išsaugojimo (2006 m. 

birželio 28 d. Nr. S-2-(118), Valstybinės kultūros paveldo komisijos ir Etninės kultūros globos 

tarybos sprendimu Dėl etnografinių kaimų išsaugojimo (2006 m. birželio 28 d. Nr. S-3-(119]/TN-

1), kitais kultūros vertybių apsaugą reglamentuojančiais dokumentais.  

1.2. Bendrojo plano kultūros paveldo dalies tikslai ir uždaviniai grindžiami darnios 

plėtros nuostatomis: nekilnojamojo kultūros paveldo saugojimas laikomas integralia Telšių 

savivaldybės teritorijos plėtros dalimi. Siekiama kultūros paveldo objektų tvarkybos augimo ir 

platesnio jų naudojimo visuomenės reikmėms, kultūros ir gamtos apsaugos bei nekilnojamojo ir 

nematerialaus kultūros paveldo integralumo. 

1.3. Remiantis LR teritorijos bendruoju planu bei kitais nacionaliniais kultūros paveldo 

apsaugos dokumentais išskirtinė reikšmė Telšių rajono kultūros vertybių tarpe teikiama kultūros 

paveldo objektams ir vietovėms, reprezentuojantiems Vidurio ir Šiaurės Vakarų Žemaitijos 

regiono archeologijos, mitologinį ir  memorialinį paveldą bei pasižymintiems didžiausiu 

potencialu kultūrinio pažintinio turizmo aspektu.  

 

5.2. Apsaugos prioritetai 

 

2.1. Atsižvelgiant į vertingąsias savybes ir sklaidos teritorijoje ypatumus, laikoma, kad 

pirmaeiliai tvarkytini Telšių rajono kultūros paveldo objektai ir vietos:  

1) išsiskiriantys Žemaitijos regione unikaliomis arba jam tipiškomis vertingosiomis 

savybėmis, 

2) prieinami visuomenei lankyti,  

3) pasižymintys didžiausiu išnykimo ar negrįžtamų deformacijų pavojumi. 

2.2. Telšių rajono kultūros paveldo istorinį memorialinį potencialą didžiąja dalimi lemia 

archeologijos ir mitologinių objektų, dvarų sodybų, sakralinės architektūros bei 

monumentaliosios dailės (kryždirbystės) objektų vertė ir gausa. Šių objektų ir vietovių visuma 
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labiausiai įtakoja Telšių rajono kultūrinį istorinį kraštovaizdį, kuriam būdinga tipologinė ir 

struktūrinė įvairovė, kompleksiškumas, glaudi kultūros ir gamtos paveldo komponentų sąveika. 

Išskirtinai vertingi istorinio kraštovaizdžio kompleksai yra susiklostę Varnių regioniniame parke. 

2.3. Įvertinus dabartinę kultūros paveldo objektų vertę ir būklę, laikoma, kad Telšių 

rajone ypač skubiai tvarkytini senieji mediniai dvarų sodybų gyvenamieji ir ūkiniai pastatai, 

dvarų parkai, piliakalniai ir jų aplinka. Didesnės lėšos skirtinos saugotinų tradicinių medinių 

pastatų saugojimui Telšių senamiestyje ir Tryškių istoriniame centre, taip pat būdingų medžio 

architektūros objektų tvarkybai Luokėje, Žarėnuose, Viešvėnuose, Janapolėje, Lauko Sodoje ir 

kitose senosiose Telšių rajono gyvenvietėse.  

2.4. Prioritetinėmis Telšių rajono nekilnojamojo kultūros paveldo naudojimo kryptimis 

yra kultūrinis pažintinis ir kaimo turizmas bei rekreacija. Skatinama pirmaeiliai šioms paskirtims 

pritaikyti:  

1) buvusias dvarų sodybas, 

2) kultūros paveldo objektus ir vietoves, esančius greta turizmo maršrutų, 

3) kultūros paveldo objektus ir vietoves, esančius Varnių regioniniame parke bei 

kultūros vertybių sankaupos arealuose1 (žr. brėž. Esama būklė. Kultūros paveldas).  

 

5.3. Tvarkybos ir naudojimo principai 

 

3.1. Remiantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 3 str. 1 p., visi 

objektai, saugoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės pagal įstatymo „Dėl Lietuvos 

Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ 9 straipsnį, 

pripažįstami Kultūros vertybių registre registruotomis nekilnojamosiomis kultūros vertybėmis. 

3.2. Visų objektų, įrašytų į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, teritorijoms ir jų 

apsaugos zonoms yra taikomi LR vyriausybės Specialiųjų Žemės ir miško naudojimo sąlygų 

XIX p. reikalavimai (Žin., 1992 08 10, Nr. 22-652). 

3.3. Kultūros paveldo objektai, esantys Varnių regioniniame parke, saugomi pagal šio 

parko nuostatus, teritorijų planavimo dokumentus ir apsaugos reglamentą. Telšių rajono 

teritorijoje esančią Varnių regioninio parko konservacinio prioriteto zoną, kurios vienas tikslų 

yra teritorinė kultūros vertybių apsauga, sudaro Biržuvėnų, Girgždūtės, Pavandenės, Šatrijos, 

Vembūtų, Žąsūgalos kraštovaizdžio draustiniai, Pabiržulio archeologinis, Luokės, Varnių 

urbanistiniai draustiniai. 

                                                 
1 Nustatyti sankaupos arealai pasižymi didesniu kultūriniu istoriniu ir estetiniu potencialu nei kitos teritorijos. 
Esamos būklės brėžinyje pateikiami arealų pavadinimai yra sąlyginiai, nurodomi pagal juose esančias svarbesniąsias 
gyvenvietes. 
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3.4. Kultūros paveldo objektų teritorijos ir apsaugos zonos bei jų tvarkybos ir naudojimo 

reikalavimai nustatomi jų apsaugos specialiaisiais planais. Siekiant išsaugoti Telšių rajono 

istorinio kraštovaizdžio reliktus tikslinga apsaugos specialiuosius planus parengti nustatytiems 

kultūros vertybių sankaupos arealams. 

3.5. Į Kultūros vertybių registrą įtrauktų saugomų objektų ir vietovių paveldosaugos 

reikalavimai konkretizuojami individualiais šių objektų bei vietovių apsaugos reglamentais.  

3.6. Siektina, kad dvarų sodybos su parkais Nekilnojamojo turto registre būtų įteisintos 

kaip vientisi daiktinės teisės objektai. Tikslinga numatyti priemones, reikalingas planuoti 

vieningą saugomų statinių kompleksų, kurie yra privatizuoti dalimis, tvarkybą. 

3.7. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos uždaviniai spręstini numatant būdus 

saugoti vietos nematerialųjį kultūros paveldą, gaivinti tradicinius amatus ir verslus. Vietos 

bendruomenės turi būti skatinamos teikti svarbius joms objektus įtraukti į Nekilnojamųjų 

kultūros vertybių registrą, dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kultūros vertybių apsaugos 

projektus ir programas.  

3.8. Tikslinga skatinti išlikusių autentiškų, etnine kultūrine verte pasižyminčių bei 

vaizdingame kraštovaizdyje įsikūrusių kaimo gyvenviečių ir pavienių sodybų pritaikymą kaimo 

turizmui ir rekreacijai, nežiūrint, ar šios sodybos įtrauktos į Kultūros vertybių registrą. Šiose 

vietovėse tikslinga pirmaeiliai skatinti tradicinę gyvenseną bei senųjų amatų ir verslų plėtrą. 

3.9. Tikslinga numatyti restauravimo darbų, atliekamų privatiems objektams, 

prieinamiems visuomenei, sąnaudų kompensavimo mechanizmą, ir siekti jį įgyvendinti. 

3.10. Bendrojo plano kultūros paveldo apsaugos sprendinių įgyvendinimo stebėsena 

(monitoringas) turi būti vykdoma periodiškai ir pagal reikalavimus, nustatytus atsižvelgiant į 

objektų tipologijos ypatumus, fizinę būklę, teisinę priklausomybę. Stebėsenos rezultatai: 

stebėjimo ir fiksavimo duomenys, vertingąsias savybes naikinančių ar žalojančių poveikių 

vertinimas, apibendrinimas ir prognozavimas, turi būti teikiami už kultūros paveldo vertybių 

apsaugą ir teritorijų planavimą atsakingoms institucijoms.  
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6. TELŠIŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA 

 

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų 

urbanistinės integracijos ašių hierarchija, pagal kurią yra formuojamas Telšių rajono susisiekimo 

tinklas (6.1 pav.). 

 

 

6.1 pav. Telšių rajono susisiekimo tinklas (ištrauka iš LR teritorijos bendrojo plano) 

 

1 lygmuo – tarptautinės ir nacionalinės urbanistinės integracijos ašys. Jos formuojamos 

esamų ir perspektyvinių tarptautinių transporto koridorių pagrindu ir sujungiama šalies aukšto 

lygmens regionus ir jų centrus tarpusavyje, o taip pat su kaimyninių šalių regionais: Numatoma 

plėtoti šių kategorijų 1 lygmens urbanistinės integracijos ašis: 

� I A kategorija – pagrindinė šalies urbanistinės integracijos (metropolinė) ašis; 

� I B kategorija – tarptautinės urbanistinės integracijos ašys; 

� I C kategorija – šalies vidinės urbanistinės integracijos ašys. 

Per Telšių rajono savivaldybės teritoriją rytų–vakarų kryptimi praeina viena iš septynių 

svarbiausių I B kategorijos urbanistinės integracijos ašių. Tai yra transeuropinio tinklo kelias (E 

272 Klaipėda–Palanga–Telšiai–Šiauliai–Panevėžys–Vilnius). 

Šios I B kategorijos urbanistinės integracijos ašies praėjimas per šiaurinę Telšių rajono 

teritoriją sudaro geras galimybes tokią situaciją išnaudoti rajono ekonominei plėtrai. Šiuo keliu 

atliekami pagrindiniai keleivių ir krovinių vežimai per šiaurinę Respublikos teritoriją. Ši I B 
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kategorijos urbanistinė integracijos ašis Telšius sujungia ties Šiauliais su magistraliniu keliu 

A12, kita I B kategorijos tarptautinės urbanistinės integracijos ašis – transeuropinio tinklo kelias 

E77 (Paskovas–Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas–Varšuva–Krokuva–Budapeštas). Telšių 

rajonas per transeuropinį kelią E77 ties Kryžkalniu sujungiamas su kitu tarptautiniu transporto 

koridoriumi IX B – magistraliniu keliu A1 Klaipėda–Kaunas–Vilnius.  

2 lygmuo – regioninės urbanistinės integracijos ašys, integruojančios regionų dalis (jų 

centrus) ir susiejančios su aukštesnio lygmens urbanistinės integracijos ašimis. 

Telšių rajono teritorijoje praeina trys krašto keliai: Krašto kelias Nr. 160 Telšiai–Varniai–

Laukuva, kerta rajoną nuo šiaurės į pietus. Kitas krašto kelias Nr. 161 Telšiai–Seda veda nuo 

Telšių miesto į rajono šiaurinę dalį ir krašto kelias Nr. 194 Užventis–Tryškiai–Viekšniai, kerta 

vakarinę rajono teritoriją iš šiaurės į pietus lygiagrečiai minėtam krašto keliui Nr. 160. 

Trisdešimt aštuoni valstybiniai rajoniniai keliai yra apjungiamojo pobūdžio, kurie sujungia 

gyvenvietes su rajono centru – Telšiais arba sujungia atskiras rajono gyvenvietes ir miestelius.    

3 lygmuo – lokalinės jungtys. 

Telšių rajono savivaldybės teritorijoje šalies lokalinių jungčių nėra. 

Rajone yra savivaldybės vietinės jungtys, tai valstybinės reikšmės rajoniniai 

automobiliniai keliai, kurie šiaurinėje rajono dalyje jungia Mitkaičius, Juozapavą, Kantenius, 

Nevarėnus, Gedrimus, Gadunavą, Tryškius, Buožinus. Rajoniniai keliai pietinėje Telšių rajono 

dalyje jungia Vembutus, Pavandenę, Janapolę, Žarėnus, Biržuvėnus, Luokę, Upyną, Kaunatavą, 

Ryškėnus, Dūseikius.  

Telšių rajone tolygiai vyksta urbanistinė teritorinė plėtra, kuri susijusi su didėjančia 

magistralinio kelio A11 Šiauliai–Palanga reikšme bei besikeičiančiomis ekonominėmis ir 

socialinėmis sąlygomis. Gyventojų migracija rajone vyksta dviem kryptimis, pirma – iš kaimo 

vietovių į seniūnijos centrus ir į Telšių miestą, antra – iš rajono į Šiaulius, Klaipėdą ir kitus šalies 

stambius miestus. 

Šiuos procesus Telšių rajone skatina augantis gyventojų pragyvenimo lygis ir sparčiai 

didėjantis individualių automobilių skaičius. Dabartinis automobilizacijos lygis kelis kartus 

padidino gyventojų mobilumą, dabar 50 – 70 km atstumas nuo gyvenamosios vietos iki 

darbovietės jau nėra jokia kliūtis ir vis daugiau rajono gyventojų teikia prioritetą darbovietėms 

aplinkiniuose miestuose. Šiandieninis Telšių rajono gyventojų automobilizacijos lygis leidžia 

būti visai nepriklausomiems nuo viešojo transporto. 

Siūloma susisiekimo sistemos koncepcija remiasi Bendrajame plane pasiūlyta Telšių 

rajono gyvenamųjų vietovių sistemos plėtros bei savivaldybės teritorijos erdvine koncepcija. 
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Telšių rajono savivaldybės kelių tinklo pagrindą rytų – vakarų kryptimi dabar ir ateityje 

formuos magistralinis kelias A11 Šiauliai-Palanga. Šis magistralinis kelias turi žymią reikšmę 

Telšių rajono ekonominei ir socialinei plėtrai. 

Valstybinės reikšmės magistralinio A11 ir trijų krašto automobilių kelių tinklas 

efektyviai aptarnauja Telšių rajono savivaldybės teritoriją ir yra pakankamas perspektyviniam 

laikotarpiui (6.1 lentelė). 

 

6.1 lentelė. Perspektyvinis paros transporto eismo intensyvumas Telšių rajono valstybinės reikšmės 

automobilių keliuose (aut./parą) 

Kelio Nr. ir pavadinimas 2005 m. 2010 m. 2015 m. 

A11 Šiauliai – Palanga 2273 3800 4800 

160 Telšiai – Varniai – Laukuva 1426 2100 2650 

161 Telšiai – Seda 843 1250 1550 

194 Užventis – Tryškiai – 

Viekšniai 

682 1050 1200 

 

Perspektyvinis transporto srautų augimas Telšių rajono magistraliniame kelyje A11 2015 

metais sieks iki 4800 automobilių per parą, taip pat čia vyraus sunkiojo transporto eismas, kuris 

2015 m. gali sudaryti 800 – 900 sunkvežimių per parą. Krašto keliuose sunkiojo transporto 

srautai bus žymiai mažesni ir perspektyvoje sieks 200 – 250 transporto priemonių per parą. 

Telšių rajono teritorijoje valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklo tankis yra 0,30 

km/km2. Kelių tinklas sujungia visas pagrindines rajono gyvenvietes ir seniūnijas, todėl 

perspektyvoje kelių tinklo plėsti nėra poreikio. Rajono miestų ir gyvenviečių gatvių tinklo plėtra 

bus vykdoma pagal ateityje rengiamus jų bendruosius planus.  

Valstybinės reikšmės asfaltuotų automobilinių kelių procentas rajone turi padidėti nuo 

67,3 % (2006 m.) iki 75,0 % (2015 m.). Pirmoje eilėje bus asfaltuojami tie valstybinės reikšmės 

rajoniniai automobiliniai keliai, kurie jungia visų lygmenų rajono lokalinius centrus. 

Transporto priemonių skaičius Lietuvoje 2007 metų pradžioje pasiekė 2 milijonus, todėl 

didėja ir automobilizacijos lygis kiekviename rajone, tame tarpe ir Telšių. Telšių rajone 1995 m. 

buvo 168 lengvieji automobiliai 1000 gyventojų, 2000 m. – 339 aut./1000 gyventojų, tai 2005 

metais automobilizacijos lygis išaugo iki 406 aut./1000 gyventojų. Paskaičiuota prognozė 2015 

metams numato, kad Telšių rajono automobilizacijos lygis gali išaugti iki 550 aut./1000 

gyventojų (6.2 lentelė). Šis rodiklis parodo rajono gyventojų transporto priemonių pasirinkimą ir 
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didelį gyventojų mobilumą. Telšių rajone 2006 metais buvo užfiksuotos 30272 transporto 

priemonės. 

 

6.2 lentelė. Telšių rajono automobilizacijos lygis ir jo prognozė (lengv. aut./1000 gyv.) 

2005 m. 2010 m. 2015 m. 2025 m. 

406 470 500 550 

 
Sparčiai didėjantis automobilizacijos lygis turi didelę įtaką automobilių transporto srautų 

augimui Telšių rajono keliuose ir miestų bei gyvenviečių gatvėse. 

Telšių rajono teritoriją aptarnauja viešasis transportas – priemiestiniai ir tarpmiestiniai 

autobusų maršrutai. Mokinių pavėžėjimo į rajono mokyklas atlieka geltonieji autobusai, kurių 

reikšmė ateityje augs. Telšių rajono viešojo transporto gerinimui yra būtinas maršrutinio tinklo 

racionalus optimizavimas bei suderinamas su kaimyninių rajonų viešojo transporto darbu. 

Rajono vyresnio amžiaus gyventojams yra aktualus viešojo transporto informacinės sistemos 

tobulinimas. 

Telšių rajone savivaldybės nuosavybės teise priklausančių ir patikėjimo teise valdomi 

1342 km kelių yra pasiskirstę 11-oje seniūnijų. Iš jų 1139 km yra su danga, o su pagerinta danga 

tik 207 km (2006 metais). Todėl yra labai aktualu gerinti vietinių kelių ir miestų bei gyvenviečių 

gatvių būklę. 

Artimiausioje ateityje Telšių rajono valstybinės reikšmės automobilių keliuose yra svarbu 

stiprinti kelių dangas, rekonstruoti jų atkarpas, diegti saugaus eismo priemones, įrengti 

gyvenviečių teritorijose pėsčiųjų ir dviračių takus, asfaltuoti intensyvaus eismo žvyrkelius.  

Didinant eismo saugumą valstybinės reikšmės rajoniniuose automobiliniuose keliuose 

reikalinga nutiesti pėsčiųjų ir dviratininkų takus. Saugaus eismo priemonės būtina diegti ir 

kituose valstybinės reikšmės automobilių keliuose bei savivaldybės vietiniuose keliuose ir 

gatvėse, kur įvyksta eismo įvykiai, yra intensyvus pėsčiųjų bei dviratininkų eismas. 
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7. TELŠIŲ RAJONO INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA 

 

7.1. Vandentieka ir vandenvala 

 

Siūloma Telšių rajono centralizuoto aprūpinimo vandeniu, buitinių ir lietaus nuotekų 

koncepcija: 

1. Išlaikyti esamą situaciją tik neseniai sutvarkytoms vandentvarkos ūkio sistemoms 

(Tryškių, Eigirdžių, Buožėnų, Dūseikiai, Gedrimų gyvenvietėse), ateityje numatant 

vandentiekio sistemų plėtrą ir tankinimą, taip kad jos būtų prieinamos kuo didesniam 

gyventojų skaičiui.  

2. Įrengti vandentvarkos sistemas tose gyvenvietėse, kuriuose šiuo metu šių sistemų 

nėra. Šių projektų įgyvendinimo eiliškumas priklausys nuo gyventojų skaičiaus. 

Vandentvarkos ūkį tvarkyti pirmiausia tose gyvenvietėse ar jų dalyse, kur šiuo metu 

gyvena didesnis gyventojų skaičius arba yra numatomas gyventojų skaičiaus augimas 

(dėl įvairių socialinių ir ekonominių sąlygų). Derinant teritorijų planavimo 

dokumentus dėl vandentvarkos objektų įrengimo būtina laikytis Lietuvos 

Respublikoje galiojančių teisės dokumentuose pateiktų reikalavimų. 

3. Įrengti nuotekų surinkimo sistemas ten, kur šiuo metu yra tik vandentiekos sistemos 

(šios gyvenvietės yra pateikiamos Telšių rajono bendrojo plano esamos būklės 

aiškinamajame rašte). Tose gyvenvietėse turėtų būti įrengiama tik vandenvalos 

sistema, o vandentiekos sistema tik esant poreikiui plečiama ir/ar renovuojama. 

4. Renovuoti Telšių rajono patenkinamos ar prastos būklės vandentvarkos ūkio 

sistemas. Rekonstruojant vandentiekio sistemas ir atsisakius susidėvėjusios įrangos, 

ją būtina demontuoti bei saugiai pašalinti, kad ji nebūtų potencialios taršos šaltinis 

tiek aplinkosauginiu, tiek kraštovaizdžio atžvilgiu. Taip pat tokia įranga neturi keli 

pavojaus žmonių sveikatai.  

5. Patartina parengti vandentvarkos ūkio specialųjį planą ir jame numatyti atlinkti 

vandentvarkos sistemų inventorizaciją. Specialiajame plane taip pat konkretizuoti 

viešojo vandens tiekimo teritorijas. Jos turi būti parinktos taip, kad iki 2015 m. 95 % 

Telšių rajono gyventojų gautų viešojo vandens tiekimo paslaugas. Taip pat reikalinga 

parengti visa dokumentaciją reikalingą vandenviečių išteklių aprobavimui. 

6. Siekiant užtikrinti tinkamą geriamojo vandens kokybę užtikrinti sanitarinėms 

apsaugos zonoms keliamų reikalavimų laikymąsi. Vandenviečių sanitarines apsaugos 

zonas įregistruoti savivaldybių teritorijų planavimo registre bei Žemės gelmių 
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registre. Naujai įrengiamų vandenviečių ir derinant esamų vandenviečių SAZ 

dokumentaciją būtina laikytis Lietuvos Respublikos higienos normos HN 

44:2006.(patvirtintos LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2006 m. liepos 17 d.). 

7. Vandenvietėse, kuriose išgaunamas vanduo nėra pakankamos kokybės, (gyvenvietės 

yra išvardintos Telšių rajono bendrojo plano esamos būklės aiškinamajame rašte) 

įrengti vandens kokybę gerinančius įrenginius. 

8. Renovuoti senus ir nebetinkamus eksploatuoti nuotekų valymo įrenginius bei 

užtikrinti, kad nuotekos būtų išvalomos iki nuotekų tvarkymo reglamente ir ES 

direktyvoje dėl miesto nuotekų valymo išdėstytų reikalavimų. Iki 2015 m. 

centralizuota nuotekų valymo sistema turi būti įrengta visose gyvenvietėse, kur 

gyventojų skaičius viršija 2000. Taip pat iki 2015 m. nuotekų valymo įrenginiuose, 

kurie aptarnauja didesnes nei 10000 gyventojų aglomeracijas turi būti valomas azotas 

ir fosforas. 

9. Numatyti gaisrinio vandentiekio sistemų reikalingos įrangos diegimą tose Telšių 

rajono gyvenvietėse, kur esami pajėgumai netenkina poreikio. Parengti gaisrinio 

vandentiekio specialųjį planą arba priešgaisrinio vandentiekio problemų sprendimą 

numatyti vandentvarkos specialiajame plane. Kaimiškose teritorijose, kur esamo 

vandentiekio pajėgumai neužtikrina gero gaisrinių hidrantų darbo, numatyti kitas 

priemones priešgaisrinio vandens aprūpinimui organizuoti. Derinant teritorijų 

planavimo dokumentus skirtus gaisrinio vandentiekio įrangai instaliuoti turi būti 

laikomasi reikalavimų išdėstytų Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos 

ministerijos patvirtintose Respublikinėse statybos normose RSN 136-92 „Vandens 

tiekimas. Išoriniai tinklai ir statiniai. Priešgaisriniai reikalavimai“ 

10. Įrengti lietaus nuotekų sistemas visose didesnėse gyvenvietėse, pirmenybę teikiant 

gyvenvietėms su didesniu gyventojų skaičiumi, transporto srautu bei labiau išplėtota, 

taršesne ūkine veikla. Siūloma lietaus nuotakynės problemas spręsti vandentvarkos 

ūkio specialiajame plane. Jame numatant tinklų išdėstymą, vietas paviršinių nuotekų 

valymo įrenginiams. Šiame plane numatant ir lietaus nuotakynės inventorizaciją 

atlikimą. Lietaus nuotekų šalinimo sistemų projektavimo ir renovavimo darbai turėtų 

būti derinami su kelių rekonstrukcijos projektais. Siūloma lietaus nuotekų sistemos 

įrengimo ar renovacijos darbus įtraukti į kelių rekonstrukcijos projektus. 
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7.2. Elektros energijos tiekimas 

 

Telšių rajono elektros energijos tiekimo koncepcija: 

1. Modernizuoti aukštos įtampos elektros energijos tiekimo sistemos rajone schemą 

sujungiant Telšių 330/110 kV TP su naujai statoma 330 kV elektros linijos atšaka iki 

Klaipėdos 330/110 kV TP. Naujai projektuojamai linijai taikyti apsaugines zonas, 

kurios nustatomos taip kaip reikalauja Ūkio ministerijos įsakymo 1998 m. balandžio 

24 d. Nr. 151 "Dėl energetikos objektų, vamzdynų ir elektros tiekimo linijų apsaugos 

taisyklių patvirtinimo" taisyklės. 

2. Rajono 110 ir 35 kV įtampos elektros tinklų schemą išlaikyti tokią kokia yra šiuo 

metu. 

3. Rekonstruojant žemos įtampos orinius elektros energijos tiekimo tinklus, numatyti 

galimybę kabelinių tinklų įrengimui. Naujai elektrifikuojamose teritorijose prioriteto 

tvarka numatyti kabelinių komunikacijų atsiradimą. 

4. Iki 2010 m. rekonstruoti esamas gatvių apšvietimo sistemas visose kaimiškose 

seniūnijose. Kasmet sudaryti darbų planą dėl naujų gatvių apšvietimo sistemų 

įdiegimo miesto ir kaimiškųjų seniūnijų centruose. Gatvių apšvietimui numatyti 

pažangias priemones, kurios leistų efektyviai naudoti elektros energiją. 

5. Užtikrinti tolimesnę hidroelektrinių eksploataciją. Panaudoti kitas perspektyvias 

vietas rajone įrengti/atstatyti hidroelektrines. Tam galėtų tikti esama užtvankų sistema 

rajone jei tai neprieštarauja aplinkosauginiams ir kitiems reikalavimams. Prioritetinės 

hidroelektrinių įrengimo/atstatymo vietos rajone galėtų būti šios: Pasruojės km., 

Pavirvytės malūnas, Kiaulakių malūnas. 

6. Užtikrinti tolimesnę vėjo jėgainių eksploataciją bei įrengti naujas. Iki 2010 m., kartu 

su privačiais investuotojais inicijuoti galimybių studijų, dėl mažų vėjo jėgainių parkų 

vietos nustatymo rajone, parengimą. Iki 2020 metų pasiekti, kad rajone naudojant 

vėjo energiją būtų pagaminama ne mažiau kaip 6 proc. suvartojamos rajone elektros 

energijos.  

7. Skatinti biomasę deginančių elektrinių diegimą rajone. Neužkirsti šioms jėgainėms 

perteklinę šilumos energiją tiekti į miestų ir miestelių centralizuoto aprūpinimo 

šiluma sistemas. 
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7.3. Atliekų tvarkymas 

 

Siūloma Telšių rajono centralizuoto atliekų surinkimo, atliekų kaupimo, perdirbimo 

koncepcija:  

1. Įrengti poreikius atitinkantį konteinerinių aikštelių skaičių Telšių rajone. 

Konteinerinėse aikštelėse reikalingas įrengti konteinerių kiekis ir tūris turi atitikti 

atliekų susidarymo kiekius. Nesant galimybių įrengti didesnio tūrio ar daugiau 

konteinerių, numatyti dažnesnį konteinerių tuštinimo grafiką. Konteinerinėse 

aikštelėse turi būti tenkinantis poreikius, atskirtam antrinių atliekų rūšiavimui skirtų, 

konteinerių skaičius.  

2. Skatinti atliekų rūšiavimą jų susidarymo vietoje. Užtikrinti, kad centralizuota atliekų 

surinkimo sistema būtų prieinama visiems rajono gyventojams. Iki 2010 m. per metus 

turi būti surenkama perdirbti ne mažiau kaip 6% popieriaus, 3% stiklo, 2% plastikų 

lyginant su visų komunalinių atliekų kiekiu, iki 75% biodegraduojančių atliekų 

lyginant su 2000 m. sąvartynuose šalintu šių atliekų kiekiu, 90% netinkamų 

eksploatuoti transporto priemonių ir sukurta atskira kombinuotųjų pakuočių 

surinkimo ir perdirbimo sistema ir/ar pradėti jas deginti išgaunant energiją. 

3. Derinant teritorijų planavimo dokumentus skirtus atliekų šalinimo sistemos įrangos 

instaliavimui turi būti laikomasi Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo 

(patvirtintas 1998 m. birželio 16 d., Nr. VIII-787), LR Sveikatos apsaugos ministro 

įsakymo „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių 

patvirtinimo“ (patvirtinta 2004 m. rugpjūčio 19 d. Nr. V-586), LR Aplinkos ministro 

įsakymo „Dėl atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po 

uždarymo taisyklių patvirtinimo“ (patvirtinta 2000 m. spalio 18 d. Nr. 444), 

Komunalinio ūkio paslaugų departamento prie LR Statybos ir urbanistikos 

ministerijos įsakymo „Dėl rekomendacijų organinių atliekų kompostavimui 

patvirtinimo“ (patvirtinta 1997 m. gruodžio 16 d. Nr. 66) ir kitų teisinių aktų 

nuostatų. 

4. Numatyti, kad toksinės ir pavojingos, elektros ir elektroninės įrangos atliekos 

susidariusios namų ūkiuose būtų saugiai surenkamos specialiai tam įrengtuose 

surinkimo punktuose arba apvažiavimo būdu bei perduodamos utilizuoti ar perdirbti.   

5. Baigti likviduoti bei rekultivuoti visus Telšių rajono sąvartynus (sąvartynai yra 

išvardinti Telšių rajono bendrojo plano esamos būklės aiškinamajame rašte). 

Remiantis Valstybinių strateginiu atliekų tvarkymo planu šie darbai turi būti baigti iki 

2012 m. Sąvartynų uždarymui keliami reikalavimai išdėstyti LR Aplinkos ministro 
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įsakyme „Dėl atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po 

uždarymo taisyklių patvirtinimo“ (patvirtintas 2000 m. spalio 18 d. Nr. 444). 

6. Įrengti daugiau viešo naudojimo šiukšliadėžių, stengiantis, kad miestų ir didesnių 

gyvenviečių viešosiose vietose – parkuose, skveruose, aikštėse – būtų mažinama 

aplinkos tarša. 

 

7.4. Šilumos ūkis 

 

Telšių rajono teritorijos aprūpinimo šiluma koncepcija: 

1. Siekiant, kad šilumos vartotojai Telšių rajone būtų aprūpinami šiluma mažiausiomis 

sąnaudomis ir neviršijant didžiausio leidžiamo poveikio aplinkai, turi būti ir toliau 

įgyvendinamos Telšių miesto šilumos tiekimo specialiojo plano, patvirtinto 2004 m. 

liepos 9 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 241, nuostatos. 

Planuojant naujas tankiai užstatytas teritorijas, specialusis planas turi būti 

atnaujinamas. 

2. Didinti šilumos gamybos efektyvumą ir patikimumą, siekti, kad modernizuojant 

esamas katilines ar įrengiant naujas, būtų užtikrinamas modernių efektyvesnių ir 

ekologiškesnių technologijų pritaikymas, įvertinamos atsinaujinančių energijos 

išteklių ir atliekinės šilumos panaudojimo bei šilumos ir elektros gamybos bendrame 

cikle (kogeneracijos) pritaikymo galimybės. 

3. Siekiant didinti šilumos tiekimo patikimumą ir mažinti šilumos nuostolius trasose, 

palaipsniui keisti senas šilumos trasas naujomis. 

4. Siekiant efektyvesnio šilumos vartojimo, įgyvendinti efektyvaus energijos vartojimo 

priemones savivaldybei priklausančiuose pastatuose, atnaujinant ir modernizuojant 

švietimo, kultūros ir medicinos įstaigų šilumos ūkius. Parengti Telšių rajono 

daugiabučių modernizavimo programą ar kitas finansavimo schemas efektyvaus 

energijos vartojimo priemonių įgyvendinimui gyvenamuosiuose būstuose, organizuoti 

gyventojams informacines kampanijas. 

5. Planuojant naujas tankiai užstatytas vietoves, jose turi būti rezervuojamos 

komunikaciniams koridoriams skirtos teritorijos, atsižvelgiant į galimybę šiose 

vietovėse plėtoti centralizuota šilumos tiekimo sistemą. Skatinti šių sistemų įrengimą 

ar plėtrą teritorijose, kuriose tiekti šilumą centralizuotai naudinga ekonominiu ir 

ekologiniu požiūriu. 

6. Nustatyti sanitarines apsaugos zonas šilumos gamybos įrenginiams, kuriems šių zonų 

nustatymą numato LR teisės aktai. Katilinių sanitarinės apsaugos zonos dydis turi 
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būti nustatomas pagal teršiančiųjų medžiagų ir triukšmo sklaidos skaičiavimus, taip 

pat atsižvelgiant į šių objektų fizinį poveikį. Vykdyti šių sanitarinių apsaugos zonų 

įgyvendinimo kontrolę. 

 

7.5. Dujų tiekimas 

 

Telšių rajono teritorijos aprūpinimo dujomis koncepcija: 

1. Rezervuoti teritoriją magistralinio dujotiekio Panevėžys-Šiauliai-Klaipėda 2 gijos 

tiesimui komunikaciniame koridoriuje. Užtikrinant saugų ir patikimą gamtinių dujų 

tiekimą magistraliniais ir skirstomaisiais dujotiekiais, planuojant kitas teritorijas 

taikyti specialiąsias ir ūkinės veiklos ribojimo sąlygas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų 

žemės ir miškų naudojimo sąlygų“. 

2. Rajono skirstomojo dujotiekio tinklų schemą išlaikyti tokią kokia yra šiuo metu. 

Naujų skirstomųjų dujotiekių statybą ir Telšių rajono miestelių ir gyvenviečių 

dujofikavimą tęsti įvertinus ekonominį pagrįstumą, potencialių vartotojų skaičių ir jų 

poreikius, ekonominius, finansinius rodiklius, konkurenciją su anglimis, 

suskystintomis naftos dujomis ir vietiniais bei atsinaujinančiais energijos ištekliais. 

3. Nustatyti sanitarines apsaugos zonas dujų skirstymo sotims pagal LR teisės aktų 

reikalavimus. Sanitarinės apsaugos zonos dydis turi būti nustatomas pagal 

teršiančiųjų medžiagų ir triukšmo sklaidos skaičiavimus, taip pat atsižvelgiant į šių 

objektų fizinį poveikį. Neatliekant poveikio visuomenės sveikatos vertinimo 

sanitarinė apsaugos zona nustatoma pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. 

rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 patvirtintas „Sanitarinių apsaugos zonų ribų 

nustatymo ir režimo taisykles“. Vykdyti šių sanitarinių apsaugos zonų įgyvendinimo 

kontrolę. 

4. Gamtinių dujų perdavimo ir paskirstymo tinklų plėtra turi būti detalizuota rengiant 

žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus. 
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7.6. Telekomunikacijos ir ryšiai 

 

Telšių rajono telekomunikacijų ir ryšių koncepcija: 

1. Derinant teritorijų planus, naujiems komunikaciniams koridoriams numatyti šalia 

kelių/gatvių apsaugos zonas. Apsaugos zonos dydis turi būti numatytas, 

vadovaujantis 2005 birželio 10 d. Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos 

direktoriaus įsakymu Nr. 1V-562 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir 

naudojimo taisyklių patvirtinimo“ dokumentu. 

2. Visose kaimiškųjų seniūnijų centruose sudaryti sąlygas įrengti plačiajuosčio duomenų 

perdavimo tinklo įrangai. Jos sumontavimui turi būti skirta uždara patalpa (mažiausiai 

6 m2, apsaugota nuo apiplėšimų ir gaisro). Jei patalpos skirti negalima – turi būti 

rezervuojama 20 m2 ploto valstybinė žemė kuo arčiau miesto/miestelio centro, kad 

būtų galima pastatyti ryšio įrangos konteinerį. Taip pat rezervuoti ryšio kanalams 

techninį koridorių, kuris įrengiamas vadovaujantis aukščiau paminėtomis taisyklėmis. 

3. Rezervuoti iki 20 m2 žemės sklypą planuojamos teritorijos centrinėje dalyje, skirtą 

telekomunikacinių įrenginių pastatymui, kai planuojamas potencialių vartotojų 

skaičius iki 1000, jei potencialių vartotojų skaičius virš 1000, tai reiktų rezervuoti iki 

70 m2 žemės sklypą. 

4. Naujai statomiems mobilaus ryšio bokštams numatyti rezervuoti iki 70 m2 žemės 

sklypo plotą telekomunikacinei įrangai įrengti. Apie ryšio anteną, teritorija maždaug 

4500 m2, turi būti nustatoma kaip riboto naudojimo, tačiau detaliojo planavimo metu 

gali būti numatyti ir kiti reikalavimai. Sklypuose palikti prioritetą pievoms ir 

dirbamai žemei. Taip pat gali būti numatytas teritorijos apželdinimas. 

5. Visose seniūnijose įrengti viešuosius interneto prieigos taškus, kuriuose internetu 

turėtų galimybę pasinaudoti kiekvienas pilietis. Viešieji interneto prieigos taškai turi 

būti įrengti visose viešose rajono bibliotekose, o taip pat gali būti įrengti pašto 

skyriuose ir kitose viešose vietose. 

 

 

 


