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1. SAVIVALDYBĖS STRUKTŪRA IR TERITORIJOS  

 

1.1. Rajonas Lietuvos gyvenamųjų vietovių sistemoje 

 

Telšių apskričiai priskirtos Mažeikių, Plungės ir Telšių rajonų savivaldybių teritorijos 

(1.1 pav.). 2000 m. Plungės rajonas padalytas į Plungės rajono ir Rietavo savivaldybes. 

 

 

 

1.1 pav. Telšių apskritis  

 

Pagal plotą Telšių rajono savivaldybė Telšių apskrityje yra didžiausia, tačiau pagal 

gyventojų skaičių (2006 m.) ją lenkė Mažeikių rajono savivaldybė (1.1 lentelė). 
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1.1 lentelė. Telšių apskrities savivaldybių geografiniai duomenys 

 Regionas 
Teritorija,  

km2 

Gyventojų 

skaičius 

Gyventojų 

tankis, 

gyv/km2 

  Telšių apskritis 4350 175488 40,3 

    Mažeikių r. sav. 1220 65828 54 

    Plungės r. sav. 1105 43682 39,5 

    Rietavo sav. 586 10290 17,6 

    Telšių r. sav. 1439 55688 38,7 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Tarp 60 savivaldybių Telšių rajono savivaldybė yra viena didesnių: pagal teritorijos plotą 

jai tenka 19, o pagal gyventojų skaičių – 12 vieta. 

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

pav.). 

 

 

1.2 pav. Faktinė gyvenviečių sistema 1985-1990 metais 

Šaltinis: schemą parengė prof. P. Juškevičius 

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

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

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

mažėjo. 

Siekdami tinkamai įvertinti padėtį rajone, Vilniaus Gedimino Technikos universiteto 

Teritorijų planavimo mokslo instituto darbuotojai atliko Telšių rajono gyventojų apklausą (toliau 

– apklausa) apie naudojimąsi transporto priemonėmis. Jos metu buvo apklausta 268 Telšių 

rajono savivaldybės gyventojai, kurių daugumą (93%) sudarė 25 – 65 metų amžiaus asmenys. 

90% apklaustųjų Telšių rajono savivaldybėje gyvena nuo pat gimimo arba daugiau nei 10 metų. 

Kaip matyti iš 1.3 pav., populiariausia Telšių rajono gyventojų transporto priemonė automobilis. 

Dėl palyginus nedidelių atstumų mieste ar kaimo gyvenvietėse, į darbą, parduotuves, kultūros 

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

Šaltinis: VGTU Teritorijų planavimo mokslo instituto vykdyta Telšių rajono gyventojų apklausa 
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1.2. Rajono gyvenamųjų vietovių sistema 

 

Telšių rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių sistemą sudaro 2 miestai bei 426 

miesteliai bei kaimo gyvenamosios vietovės. Žemiau pateikiamas jų gyventojų skaičius 2006 m. 

pabaigoje: 

� Telšių miestas – 3163; 

� Varnių miestas – 1465; 

� 3671 miesteliai bei kaimai – 22590. 

 

Kitos didesnės Telšių rajono gyvenvietės: 

� Tryškiai – 1555;  

� Rainiai – 1070;  

� Degaičiai – 880;  

� Ryškėnai – 854;  

� Luokė – 777;  

� Eigirdžiai – 746;  

� Dūseikiai – 727;  

� Nevarėnai – 659.  

 

Telšių rajone yra 11 seniūnijų (skliausteliuose – seniūno būstinė): 

1. Degaičių seniūnija (Degaičiai) 

2. Gadūnavo seniūnija (Gadūnavas) 

3. Luokės seniūnija (Luokė) 

4. Nevarėnų seniūnija (Nevarėnai) 

5. Ryškėnų seniūnija (Ryškėnai) 

6. Telšių miesto seniūnija (Telšiai)  

7. Tryškių seniūnija (Tryškiai) 

8. Upynos seniūnija (Upyna) 

9. Varnių miesto ir apylinkės seniūnija (Varniai) 

10. Viešvėnų seniūnija (Viešvėnai) 

11. Žarėnų seniūnija (Žarėnai) 

1.4 pav. pateikiamas Telšių rajono seniūnijų išdėstymo schema. 

                                                 
1 2001 m. Lietuvos gyventojų ir būstų surašymo duomenimis, iš 426 kaimo gyvenamųjų vietovių, 55 žmonės 
negyveno. Apibendrinus iš Telšių rajono seniūnijų gautus duomenis, 2007 m. pradžioje žmonės negyveno 59 kaimo 
gyvenamosiose vietovėse. 
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1.4 pav. Telšių rajono seniūnijos 

Šaltinis: http://lt.wikipedia.org/wiki/Tel%C5%A1i%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97 

 

Telšių rajono gyvenamosios vietovės yra labai smulkios, kaimai iki 10 gyventojų sudaro 

34,9 %, o iki 50 gyventojų – net 40,3 % kaimų, viensėdžių (1.2 lentelė). Pastaraisiais metais 

seniūnijose daugėja kaimų, kuriuose nebeliko gyventojų. 

 

1.2 lentelė. Miestelių, kaimų ir viensėdžių pasiskirstymas 2007 m. 

Gyvenamųjų vietovių skaičius 

Vietinių gyventojų skaičius Seniūnijos 

Iki 10 
žmonių 11-50 51-100 

101-
300 

300-
500 

500-
700 ≥700   Iš viso 

Degaičių  5 9 4 2     2 22 

Gadūnavo  6 10 3 6 2     27 

Nevarėnų 1 10 4 1 1 1   18 

Ryškėnų 6 10 4 4 1   1 26 

Tryškių 10 11 2 4   1 1 29 

Upynos  9 12 3 4 2     30 

Žarėnų 16 12 2 1   1   32 

Varnių 41 36 7 4 3   1 92 

Viešvėnų 13 17 6 1 1 1 1 40 

Luokės 21 21 4 4     1 51 

Iš viso: 128 148 39 31 10 4 7 367 

% 34,9% 40,3% 10,6% 8,4% 2,7% 1,1% 1,9% 100% 

Šaltinis: Telšių rajono seniūnijų duomenys, 2007 m. 
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Didžiausias institucinis apsirūpinimas yra gyvenvietėse, turinčiose 300 ir daugiau 

gyventojų (1.3 lentelė). Gyvenvietei, turinčiai daugiau kaip 700 gyventojų, tenka apie 13 

institucijų, kai tuo tarpu turinčiai 50 – 100 gyventojų – tik 0,25 institucijos2. 

 

1.3 lentelė. Telšių rajono savivaldybės kaimo gyvenamosios vietovės pagal institucinius požymius 

Kaimo gyvenamosios vietovės, gyv. sk. 
Institucijos, 
įmonės Iki 10 

žmonių 
11-50 

51-
100 

101-
300 

300-
500 

500-
700 

700 < 
Iš viso 
institu-
cijų 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Seniūnijos 
administracija 

0 0 0 1 1 3 5 10 

Bažnyčia, 
vienuolynas 

0 0 0 7 6 3 6 22 

Parduotuvė, 
kavinė, baras 

0 1 0 14 18 8 26 67 

Verslo įmonė 1 4 8 4 7 5 17 46 

Paslaugų įmonė 0 1 0 2 2 0 4 9 

Švietimo įstaiga 0 0 1 9 9 3 10 32 

Kultūros įstaiga 0 0 0 6 12 3 8 29 

Paštas, banko 
filialas 

0 0 0 1 7 5 7 20 

Gydymo, globos 
įstaiga 

0 0 1 8 11 4 7 31 

Viso gyvenviečių 128 148 39 31 10 4 7 367 

Institucinis 
apsirūpinimas 

0,01 0,04 0,26 1,68 7,30 8,50 12,86 0,72 

Šaltinis: Telšių rajono seniūnijų duomenys 

 

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane Telšiams numatytas 2 lygmens B 

kategorijos regioninio centro rangas (1.5 pav.).  

Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą dalis Telšių savivaldybės teritorijos 

patenka į šalies urbanistinio karkaso centrų plėtros koncentracijos arealą. 

 

                                                 
2 šie duomenys gali ne visiškai atspindėti realią situaciją dėl ne itin tikslaus paslaugų bei verslo įmonių skaičiaus, 
nes duomenys buvo gauti iš seniūnijų 
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1.5 pav. Telšių  rajono savivaldybės teritorija šalies bendrojo plano urbanistiniame karkase 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, http://gis.am.lt/bp/ 

 

1.3. Išvados  

1. Telšių rajono savivaldybė yra didžiausia Telšių apskrityje, tačiau gyventojų skaičiumi 

nusileidžia Mažeikių rajono savivaldybei. 

2. Telšių savivaldybės gyvenamosios vietovės yra labai smulkios, 75% vietovių yra ne 

didesnės kaip 50 gyventojų. Socialinės ir techninės infrastruktūros formavimo 

atžvilgiu tokia situacija nėra itin palanki. 

3. Pastaraisiais metais daugėja kaimų, kuriuose nebelieka gyventojų. 

4. Mažesnių gyvenviečių institucinis aprūpinimas yra gana menkas ir sunkiai 

išsprendžiamas. 



TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 
I  etapas. Esamos būklės analizė 

 
VGTU Teritorijų planavimo institutas 

 
11 

2. SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖ IR EKONOMINĖ APLINKA 

 

2.1. Gyventojai 

 

2.1.1. Urbanizacija 

Telšių rajono savivaldybės urbanizacijos rodiklis, palyginus su šalies duomenimis, yra 

mažesnis (2.1 lentelė). 

 

2.1 lentelė. Telšių rajono savivaldybės urbanizacija 

Regionas 2006 m. 

Lietuva 66,7 % 

Telšių rajono savivaldybė 56,7 % 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Urbanizacijos lygis Telšių rajone 2001 – 2006 m. praktiškai nekito, analogiškai kaip ir 

Lietuvoje (2.1 pav.).  
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2.1 pav. Telšių rajono savivaldybės bei Lietuvos urbanizacijos lygio dinamika 2001 – 2006 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

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

lygio didėjimą Telšių rajono savivaldybėje (2.2 pav.). 1960 m. Telšių mieste gyveno 14,1 tūkst. 

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

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

2.1.2. Gyventojų tankis 

 

Telšių rajone vidutinis gyventojų tankis 2006 m. buvo 38,7 gyv./km2, Lietuvoje – 52,1 

gyv./km2, arba 1,34 karto didesnis. Palyginimui, 1996 m. vidutinis gyventojų tankis rajone siekė 

41,6 gyv./ km2, o nuo tada stebimas nedidelis rodiklio mažėjimas, kuris sietinas su gyventojų 

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

(2.2 lentelė). 

 

2.2 lentelė. Gyventojų tankis Telšių rajono seniūnijose 

Seniūnija 
Gyventojų 

skaičius 
Plotas, km2 

Gyventojų tankis 

gyv. / km2 

Degaičiai 2557 112 22,8 

Gadūnavas 2075 144 14,4 

Luokė 2564 120 21,4 

Nevarėnai 2013 132 15,3 

Ryškėnai 2430 107 22,7 

Telšių miestas 31633 16,4 1928 

Tryškiai 3524 193 18,3 

Upyna 2371 109 21,8 

Varniai 5027 274 18,3 

Viešvėnai 3152 108 29,2 

Žarėnai 1309 100 13,1 

Šaltinis: http://lt.wikipedia.org/wiki/Tel%C5%A1i%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97 
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2.1.3. Gyventojų skaičiaus dinamika 

 

Telšių rajono savivaldybėje 2006 m. gyventojų skaičius siekė 55,69 tūkst. 1996 m. rajone 

gyveno 59,9 tūkst. gyventojų, o 2006 m. – 6,02% mažiau (2.3 pav.). Nuo 1996 m. gyventojų 

skaičius Telšių rajone nuolat mažėjo, kasmet vidutiniškai 0,72%.  
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2.3 pav. Gyventojų skaičius Telšių rajono savivaldybėje 1996 – 2006 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 
1960 m. rajono miestuose Telšiuose bei Varniuose gyveno apie 15 tūkst. gyventojų, kai 

tuo tarpu rajono kaimo vietovėse – 2,5 karto daugiau, arba apie 38 tūkst. (2.4 pav.) 1960 – 1980 

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

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

ir kaimo gyventojų skaičius susilygino. 
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2.4 pav. Telšių rajono miesto ir kaimo gyventojų skaičius 1960 – 1980 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 
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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% (2.5 

pav.), palyginimui, Lietuvoje 2,8% ir 1,6%. Rajono gyventojų skaičiaus mažėjimas gali tapti 

nemaža problema, užtikrinant stabilią socialinę ekonominę plėtrą. 

 

31,631,832,332,632,832,8

25,0 24,8
24,6

24,5 24,4 24,1

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006

tū
ks

t.

Telšių miesto Telšių r.

 

2.5 pav. Gyventojų skaičius Telšių miesto bei kaimo vietovėse 2001 – 2006 m. 
Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 
2.1.4. Demografinė struktūra ir procesai 

Telšių rajono savivaldybės gyventojų demografinę struktūrą pagal stambias amžiaus 

grupes palyginus su Lietuvos rodikliais galima daryti kelias pagrindines išvadas: nežymus 

privalumas – 2,3 procentiniais punktais didesnė jaunų iki 15 metų gyventojų dalis bendroje 

struktūroje. Tačiau Telšių rajone darbingo amžiaus gyventojų yra 2,4% mažiau, o pensinio 

amžiaus – 0,3% daugiau nei vidutiniškai Lietuvoje (2.6 pav.). 
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2.6 pav. Telšių rajono savivaldybės, Telšių apskrities ir Lietuvos gyventojų amžiaus grupių palyginimas 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 
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2.3 lentelėje yra pateikiami 2001 m. surašymo metu gauti duomenys apie seniūnijų 

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

kaimo gyvenvietėse daugiau nei vidutiniškai šalyje bei visoje Telšių rajono savivaldybėje yra 

vaikų iki 15 metų bei pensinio amžiaus asmenų, bei keliais procentiniais punktais mažiau – 

darbingo amžiaus asmenų.  

Lyginant pačias seniūnijas, ryškiausi skirtumai stebimi darbingo bei pensinio amžiaus 

žmonių grupėse, siekiantys net iki 10%. Pavyzdžiui, Degaičių seniūnijoje darbingo amžiaus 

asmenys sudarė 56,3%, Ryškėnų – 55,9% visų gyventojų, kai tuo tarpu Žarėnų seniūnijoje – tik 

46,7%, arba mažiausiai tarp visų seniūnijų. Žarėnų seniūnija „pirmauja“ pensinio amžiaus 

gyventojais, jie sudaro net 27,8% visų gyventojų, kai kuo tarpų Degaičių seniūnijoje – 17,2%, 

Viešvėnų – 18,1%.  

 
2.3 lentelė. Telšių rajono seniūnijų, Telšių rajono savivaldybės ir Lietuvos gyventojų amžiaus grupių 

palyginimas 

iš jų: 
palyginti su bendru skaičiumi, 

% 
Teritorija Iš viso 

0-15 
metų 

darbingo 
amžiaus 

pensinio 
amžiaus 

0-15 
metų 

darbingo 
amžiaus 

pensinio 
amžiaus 

Degaičių sen. 2490 659 1402 429 26,5% 56,3% 17,2% 

Gadūnavo sen. 2054 506 1120 428 24,6% 54,5% 20,8% 

Luokės sen. 2380 655 1197 528 27,5% 50,3% 22,2% 

Nevarėnų sen. 2028 540 993 495 26,6% 49,0% 24,4% 

Ryškėnų sen. 2408 581 1345 482 24,1% 55,9% 20,0% 

Tryškių sen. 3497 760 1802 935 21,7% 51,5% 26,7% 

Upynos sen. 2329 591 1197 541 25,4% 51,4% 23,2% 

Varnių sen. 3406 930 1705 771 27,3% 50,1% 22,6% 

Viešvėnų sen. 3044 793 1699 552 26,1% 55,8% 18,1% 

Žarėnų sen. 1268 324 592 352 25,6% 46,7% 27,8% 

Iš viso rajone: 24904 6339 13052 5513 25,5% 52,4% 22,1% 

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

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

Šaltinis: 2001 m. surašymo duomenys 

 
Tikimybė, kad demografinė struktūra rajone išliks panaši, yra gana menka. Svarbiausia to 

priežastis – neigiamo natūralaus gyventojų prieaugio dinamika (2.7 pav.). 1995 – 2004 m. 

prieaugis svyravo: 0,7 ÷ –3,8 gyv./1000 gyv. ribose, o pastaraisiais metais  šis rodiklis blogėja. 
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Tačiau tokia pati tendencija stebima ir kituose Lietuvos rajonuose, todėl neigiamas natūralus 

gyventojų prieaugis bus ne tik Telšių rajono problema. 
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2.7 pav. Natūralaus gyventojų prieaugio 1000 gyventojų palyginimas Telšių rajono savivaldybėje, Telšių 

apskrityje ir Lietuvoje 1994 – 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Telšių miesto ir kaimų gyventojų struktūros pagal amžiaus grupes (2.4 lentelė) skirtumai 

statistiškai nėra labai žymūs, tačiau juos išanalizavus galima daryti keletą išvadų: 

 

1. Miestuose daugiau darbingo 20 – 49 metų amžiaus gyventojų. Čia jų dalis yra 3,8 

procentiniais punktais didesnė nei kaime, 50 – 69 metų gyventojų dalis didesnė 5,7 

procentinio punkto.  

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

vyresnių nei 50 metų. 

 

Šioms tendencijoms išliekant, ateityje gali susidaryti ženklios aktyvių ir neaktyvių 

gyventojų disproporcijos miestuose ir kaimuose. 
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2.4 lentelė. Telšių rajono savivaldybės gyventojų amžiaus struktūra  

Gyventojų struktūra, %%%% 

Amžius 
miesto (m) kaimo (k) 

Struktūros 

skirtumai (m–k), 

punktai 

0–4 5,3% 6,2% -0,9% 

5–9 7,1% 8,4% -1,3% 

10–14 8,2% 9,2% -1,0% 

15–19 8,0% 7,6% 0,4% 

20–29 13,4% 11,8% 1,5% 

30–39 15,0% 13,2% 1,8% 

40–49  14,2% 11,8% 2,3% 

50–59 10,3% 10,5% -0,2% 

60–69 9,5% 10,7% -1,2% 

70 ir daugiau 9,1% 10,6% -1,5% 

 100% 100%  

Šaltinis: 2001 m. surašymo duomenys 

 

2.1.5. Išsilavinimas 

 

Telšių savivaldybės ir Lietuvos gyventojų pasiskirstymo pagal išsilavinimą palyginimas 

rodo esminius skirtumus rajono socialinės ekonominės raidos potencialo nenaudai: Telšių 

savivaldybės gyventojų išsilavinimas yra žemesnis (palyginimas pateikiamas 2.5 lentelėje). 

 

2.5 lentelė. Telšių rajono gyventojų išsilavinimo palyginimas su šalies duomenimis 

Aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų 1,7 karto mažiau 

Aukštesnįjį išsilavinimą turinčių asmenų 1,1 karto mažiau 

Vidurinį išsilavinimą turinčių asmenų vienodai 

Pagrindinį išsilavinimą turinčių asmenų 1,1 karto daugiau 

Pradinį išsilavinimą turinčių asmenų 1,2 karto daugiau 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 
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Iš 2.8 pav. pateiktų duomenų matyti, kad Telšių rajono savivaldybėje stebima didesnė 

išsilavinimo diferenciacija negu vidutiniškai Lietuvoje. 
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2.8 pav. Gyventojų išsilavinimo palyginimas Lietuvoje, Telšių apskrityje ir Telšių rajono savivaldybėje 

Šaltinis: Gyventojų surašymo duomenys (2001 m.) 

 

Gyventojų surašymo duomenimis, Telšių rajone aukštąjį išsilavinimą buvo įgiję tik 7,4% 

gyventojų. Šalyje aukštąjį išsilavinimą  turi apie 12,6 % gyventojų. 

Aukštesnįjį išsilavinimą rajone turi 17,7%, o Lietuvoje – 19,3%. Taigi Telšių rajono 

gyventojų su aukštuoju ir aukštesniuoju išsilavinimu rodikliai statistiškai prastesni nei šalies. 

Žmonių su viduriniu išsilavinimu rajone užfiksuota 26,5%, o tuo tarpu Lietuvoje – 27,2%. 

Pagrindinį išsilavinimą įgijusių skaičius Telšių rajone siekia 17% (šalyje – 15%).  

Tarp turinčių pradinį išsilavinimą gyventojų (rajone – 24%) didelę dalį sudaro dar 

besimokantys pagal pradinio ugdymo programas mokyklinio amžiaus vaikai, o kiti yra jau 

pensinio amžiaus žmonės.  

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

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

nei miestuose, o pradinį arba jokio išsilavinimo – 7,5% ir 4,1% daugiau (2.6 lentelė). 
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2.6 lentelė. Telšių miesto ir rajono gyventojų išsilavinimo palyginimas  

  aukštasis aukštesnysis vidurinis pagrindinis pradinis 
neturi pradinio, 

nenurodė 

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

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

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

Šaltinis: Gyventojų surašymo duomenys (2001 m.) 

 

Remiantis 2001 m. gyventojų surašymo duomenimis, galima konstatuoti neigiamas 

gyventojų išsilavinimo tendencijas, kurios ypač išryškėja palyginus 20 – 24 metų amžiaus grupę 

su 35 – 39 metų amžiaus grupe, t.y. su grupe, kuri prieš 15 metų taip pat priklausė 20 – 24 metų 

amžiaus grupei (2.7 lentelė). Matyti, kad gyventojų su aukštuoju (15,1%) ir su aukštesniuoju 

išsilavinimu (34,1%) dalis sumažėjo iki 2,4% ir 8,5%, t.y. sumažėjo 6,3 ir 4 kartus. Be to, 15 – 

19 metų amžiaus grupėje, esančioje ties aktyvios socialinės, ekonominės veiklos pradžia, didelę 

dalį sudaro asmenys, turintys tik pradinį išsilavinimą, 

 

2.7 lentelė. Telšių rajono savivaldybės gyventojų išsilavinimo struktūra %, amžiaus grupėse 

Iš viso 
pagal 
amžių 

Aukštasis Aukštesnysis Vidurinis Pagrindinis Pradinis 
Neturi 

pradinio, 
nenurodė ir kt. 

1 2 3 4 5 6 7 

10-14 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 74,7% 25,3% 

15-19 0,0% 0,2% 10,5% 45,1% 42,7% 1,4% 

20-24 2,4% 8,5% 41,7% 40,4% 5,8% 1,2% 

25-29 7,3% 22,2% 44,3% 23,8% 1,6% 0,9% 

30-34 13,1% 32,3% 44,1% 8,7% 0,7% 1,1% 

35-39 15,1% 34,1% 42,8% 6,3% 0,4% 1,3% 

40-44 14,4% 34,0% 41,9% 7,9% 0,8% 1,0% 

45-49 13,4% 32,3% 38,1% 13,2% 2,2% 0,7% 

50-54 11,4% 27,8% 34,6% 19,7% 5,7% 0,8% 

55-59 8,3% 20,1% 22,9% 23,7% 21,9% 3,1% 

60-64 7,3% 14,9% 15,1% 20,5% 35,6% 6,7% 

65-69 4,6% 8,4% 10,1% 14,3% 46,8% 15,8% 

70-74 4,4% 8,7% 7,9% 10,8% 50,3% 18,0% 

75-79 2,3% 4,2% 9,6% 6,9% 52,6% 24,4% 

80-84 1,4% 3,2% 9,2% 5,3% 45,9% 35,1% 

85+ 0,5% 1,0% 18,2% 2,0% 38,4% 40,0% 
Šaltinis: Gyventojų surašymo duomenys (2001 m.) 

 

 



TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 
I  etapas. Esamos būklės analizė 

 
VGTU Teritorijų planavimo institutas 

 
20 

2.1.6. Gyventojų migracija 

 

1996 m. migracijos saldo Telšių rajono savivaldybėje siekė -9,9/1000 gyv., o 2001 m. – 

jau tik -1,0/1000 gyv. (2.9 pav.). Tačiau nuo 2002 m. šis rodiklis ėmė vėl prastėti ir 2005 m. jau 

siekė -5,7/1000 gyv. Telšių rajono savivaldybėje gyventojų migracijos tendencijos pastarąjį 

dešimtmetį iš esmės atitiko šalies rodiklius, o pastaraisiais metais vis labiau ryškėja neigiamo 

migracijos saldo tikimybė. Tai yra susiję su bendromis Lietuvos migracijos procesų 

tendencijomis, kurių Telšių rajonas negali išvengti. Kol kas nėra realių veiksnių, stabdančių 

migraciją į užsienį ar Lietuvos viduje iš socialiai ir ekonomiškai silpnesnių rajonų (vietovių) į 

aktyvesnius didmiesčius. 
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2.9 pav. Migracijos saldo 1000 gyventojų Lietuvoje ir Telšių rajono savivaldybėje 1996 – 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

2.10 pav. pateikiamos absoliučios migracijos reikšmės. Iš jų matyti, kad 2005 m. Telšių 

rajono savivaldybėje migracijos saldo siekė -322. 
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2.10 pav. Migracijos dydis Telšių rajono savivaldybėje 1994 – 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Nuolatinė migracijos į užsienį ir Lietuvos viduje iš socialiai ir ekonomiškai silpnesnių 

rajonų (vietovių) į aktyvesnius didmiesčius fone Telšių rajonas neišsiskiria iš kitų rajonų, tačiau 

tolimesnė jos raida yra sunkiai nuspėjama. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija 

prognozuoja, kad darbuotojų emigracijos į užsienį tendencija gali tęstis iki 2010 metų. Pernai 

atliktos gyventojų nuomonės apklausos metu 90% apklaustųjų nurodė, kad pagrindinė Lietuvos 

piliečių emigracijos priežastis yra nepasitenkinimas gaunamu darbo užmokesčiu. Tačiau 

pastaraisiais metai Lietuvoje stebima darbo jėgos pasiūlos mažėjimo tendencija. 2006 metais, 

palyginti su ankstesniais metais, besikreipiančių į darbo biržą bedarbių skaičius sumažėjo 20%. 

2006 m. sausio 1 d. teritorinėse darbo biržose įregistruoti bedarbiai sudarė 4% šalies darbingo 

amžiaus gyventojų. Darbo jėgos paklausa priešingai – didėja. Vidutiniškai per mėnesį 

registruojama per 10 tūkst. laisvų darbo vietų. Nedarbo problemą Lietuvoje pamažu keičia 

kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas. Tačiau šalies ekonomika bei darbo užmokestis kyla ir yra 

tikimasi, kad emigracijos į užsienį procesas ilgai netruks bei nestabdys šalies bei rajonų 

ekonominės plėtros. 

Remiantis apklausos duomenimis (2.11 pav.), keisti gyvenamąją vietą per artimiausius 5 

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

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

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

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

 

2.1.7. Išvados 

1. Telšių rajono savivaldybės urbanizacijos rodiklis siekia 56,7%, ir palyginus su šalies 

duomenimis (66,7%), yra mažas. Urbanizacijos lygis Telšių rajone pastaraisiais 

metais praktiškai nekito. 

2. Telšių rajone vidutinis gyventojų tankis 2006 m. buvo 38,7 gyv./km2, arba 1,34 karto 

mažesnis nei vidutiniškai Lietuvoje. 1996 m. vidutinis gyventojų tankis rajone siekė 

41,6 gyv./ km2, o nuo tada stebimas nedidelis rodiklio mažėjimas, kuris sietinas su 

gyventojų skaičiaus mažėjimu. Kaimo vietovėse gyventojų tankis svyruoja nuo 13,1 

iki 29,2 gyv./km2.  

3. Nuo 1996 m. gyventojų skaičius Telšių rajono savivaldybėje nuolat mažėjo, kasmet 

vidutiniškai 0,72%. 2006 m. Telšių rajono savivaldybėje gyveno 55688 asmenys. 

Gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija buvo stebima tiek miesto, tiek kaimo 

vietovėse. Pagrindinės priežastys – emigracija į užsienį bei neigiamas natūralus 

gyventojų prieaugis. 

4. Telšių rajono savivaldybės gyventojų demografinę struktūrą apytiksliai atitinka šalies 

struktūrą. Privalumas tai, kad bendroje struktūroje yra 2,3% didesnė jaunų iki 15 

metų gyventojų dalis. Trūkumas – Telšių rajone darbingo amžiaus gyventojų yra 

2,4% mažiau nei vidutiniškai šalyje.  

5. Darbingo 20 – 49 metų amžiaus gyventojai dažniau buriasi miestuose, kuriuose yra 

lengviau susirasti darbą. Kaimuose daugiau pagyvenusių asmenų. Tačiau atskirų 

seniūnijų duomenys yra gana įvairūs. 
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6. Tikėtina, kad dėl  neigiamo natūralaus gyventojų prieaugio demografinė struktūra 

rajone keisis. Pastaraisiais metais mažėjant gimstamumui ir didėjant mirtingumui, 

natūralaus gyventojų prieaugio rodiklis įgauna vis didesnę neigiamą reikšmę.  

7. Telšių rajono savivaldybės gyventojų išsilavinimas yra žemesnis nei vidutiniškai 

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. Kartu su stebima amžiaus diferenciacija tai 

sukuria prielaidas stiprėti miesto ir kaimo socialinio ir ekonominio vystymosi 

disproporcijomis, bei atsirasti kvalifikuotų darbuotojų stokai. 

8. Pastarąjį dešimtmetį gyventojų migracijos saldo Telšių rajono savivaldybėje buvo 

neigiamas. Nesant realių veiksnių migracijos stabdymui, ateityje tai gali daryti 

nemažą įtaką socialiniam ekonominiam rajono vystymuisi. 

 

2.2. Užimtumas, ekonominė bazė 

 

2001 m. gyventojų surašymo duomenimis, Telšių savivaldybėje gyventojų užimtumas3 

yra žemesnis nei vidutiniškai šalyje, rajone taip pat yra daugiau neaktyvių gyventojų (2.12 pav.). 
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2.12 pav. Lietuvos respublikos ir Telšių rajono savivaldybės gyventojų užimtumas, % 

Šaltinis: Gyventojų surašymo duomenys (2001 m.) 

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

mieste 35,6%, o kaime tik 27,4% (2.8 lentelė). Neaktyvių gyventojų dalis (15 metų ir vyresnių 

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

 

                                                 
3 Užimtų gyventojų rodiklis skaičiuojamas 15-64 m. amžiaus gyventojams 
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2.8 lentelė. Telšių rajono savivaldybės gyventojų užimtumas 

15 metų ir vyresni 
 

Viso 

gyventojų Darbo jėga Užimti Bedarbiai Neaktyvūs Nenurodo 

1 2 3 4 5 6 7 

Mieste 32765 14919 11665 3254 10866 287 

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

Kaime 24978 8660 6842 1818 10232 107 

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

Skirtumas 
(miestas - 

kaimas), % 

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

Bendras 57743 23579 18507 5072 21098 394 

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

Šaltinis: Gyventojų surašymo duomenys (2001 m.) 

 

Vyrų užimtumas Telšių rajone yra 6% didesnis nei moterų, atitinkamai 35% ir 29%. Ši 

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

Stebint pastarojo dešimtmečio nedarbo lygį Telšių rajone, galima išskirti 2 momentus: 

nedarbo lygio augimą 1997 – 2001 m., ir jo mažėjimą 2002 – 2005 m. (2.13 pav.). Nuo 2000 m. 

nedarbo lygis Telšių rajone beveik sutapo su šalies vidurkiu, o 2005 m. netgi buvo mažesnis ir 

sudarė 4,5%. 
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2.13 pav. Nedarbo lygio dinamika Lietuvoje ir Telšių rajono savivaldybėje 1993 – 2005 m., % 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 
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Telšių rajonas nepriskiriamas tiems rajonams, kuriuose nedarbo lygis yra didesnis nei 

vidutiniškai šalyje (2.14 pav.). 

 

 

2.14 pav. Lietuvos nedarbo lygio žemėlapis   

Šaltinis: Lietuvos darbo birža 

 

Remiantis Telšių darbo biržos duomenimis, 2006 12 01 darbo biržoje buvo registruoti 

1019 bedarbiai, iš jų 679 (66,6%) – moterys, 70 (6,9%) – jaunesni kaip 25 metai bedarbiai4. 

Bedarbių skaičius Telšių rajone 1993 – 2006 m. pavaizduotas 2.15 pav. 
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2.15 pav. Bedarbių skaičius Telšių rajone 1993 – 2006 m., tūkst. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

                                                 
4 šaltinis: http://www.ldb.lt/telsiai/fr_situacija01.html  
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Vertinant Telšių darbo biržos skelbiamus duomenis reiktų įvertinti tai, kad dalis 

neturinčių darbo žmonių nesiregistruoja darbo biržoje arba nesinaudoja jos paslaugomis, o ieško 

darbo kitais būdais – per pažįstamus ir giminaičius, per privačias įdarbinimo agentūras, 

skelbimus laikraščiuose, tiesiogiai kreipdamiesi į darbdavius ir pan.  

Bedarbių, turinčių profesines kvalifikacijas, Telšių darbo biržoje įregistruota 35%. 

Turinčių aukštąjį išsimokslinimą bedarbių įregistruota 5%. 48% įregistruotų bedarbių neturi 

profesijos (2.16 pav.). Tai reiškia, kad iki šiol faktinėje Telšių socialinėje ir ekonominėje 

aplinkoje aukštasis, kaip ir bet kuris kitas aukštesnis išsilavinimas teikė daug didesnes užimtumo 

galimybes palyginus su turinčiais pradinį, o tuo labiau neturinčių.  
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2.16 pav. Telšių darbo biržoje registruoti bedarbiai pagal išsilavinimą 2006 m. lapkričio mėn. 

Šaltinis: Lietuvos darbo birža 

 

Tačiau žvelgiant į ateitį, situacija gali kįsti: Telšių darbo birža prognozuoja, kad 2006 m. 

daugiausia darbo vietų bus sukurta asmenims su profesiniu išsilavinimu – 80%, 

nekvalifikuotiems darbuotojams – 14%, o asmenims su aukštuoju bei aukštesniuoju išsilavinimu 

– tik 6% (2.17 pav.). Esant tokioms darbo jėgos paklausos prognozėms bei žinant, kad Lietuvoje 

profesinį rengimą pasirenka 30% moksleivių5, (Europoje šis rodiklis siekia 50%), tuo tarpu į 

aukštąsias mokyklas stoja net 44% abiturientų6, ateityje darbo jėgos pasiūlos bei paklausos 

neatitikimas gali tapti verslo plėtros stabdžiu. Tokias problemas reikėtų spręsti ne rajono, bet 

centrinei valdžiai. 

 

                                                 
5 šaltinis: http://www.veidas.lt/lt/leidinys.nrfull/42b29343d3550?veidas=58a9ee0d993c7b1  
6 šaltinis: http://www.studijos.lt/index.php?topic=news&id=156  
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2.17 pav. Darbo jėgos paklausos prognozė 2006 metams pagal išsilavinimą 

Šaltinis: Lietuvos darbo birža 

 

Emigracija į užsienį bei į Lietuvos didmiesčius pamažu sudarė tokią padėtį, kuomet  kai 

kurių įmonių plėtrą stabdo darbuotojų stygius. Telšių darbo birža prognozuoja, kad augs 

kvalifikuotų darbininkų paklausa pramonės, ypač statybos ir paslaugų sektoriuose (2.18 pav.). 

Didžiausią paklausą Telšių rajone turės statybinio profilio kvalifikuoti darbininkai (tinkuotojai, 

mūrininkai, statybų apdailininkai, plytelių klojėjai, statybos dažytojai) ir lengvų rūbų siuvėjai ir 

siuvėjai – operatoriai7.   
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2.18 pav. Telšių rajono darbo jėgos paklausos prognozė 2006 metams pagal ekonominės veiklos rūšis  

Šaltinis: Lietuvos darbo birža 

 

Telšių rajono savivaldybės ir Lietuvos Respublikos gyventojų užimtumo pagal 

ekonominės veiklos sritis struktūra (%) pavaizduota 2.9 lentelėje. Kaip matyti iš pateiktų 

duomenų, didžiausias skirtumas stebimas žemės ūkio, medžioklės bei miškininkystės sektoriuje 

– Telšių rajone šioje srityje dirba 20,4% užimtųjų, arba net 8,1% daugiau nei vidutiniškai šalyje. 

                                                 
7 šaltinis: http://www.ldb.lt/telsiai/fr_prognozes03.html  
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Palyginimui galima pridurti, kad 15-oje „senųjų“ ES narių  žemės ūkio, medžioklės bei 

miškininkystės įmonėse darbuojasi apie 5,8% užimtųjų. Galima būtų daryti prielaidą, kad 

ateityje šiame sektoriuje darbuotojų skaičius mažės. Norint, kad kuo mažesnė jų dalis papildytų 

bedarbių gretas, reiktų pradėti rūpintis įvairiomis perkvalifikavimo programomis, atsižvelgiant į 

teritorinės darbo biržos skelbiamas paklausiausias specialybes. Telšių rajone beveik 3% daugiau 

asmenų nei Lietuvoje darbuojasi statybose. Tačiau beveik visuose paslaugų sektoriuose 

darbuotojų skaičius yra mažesnis nei šalies vidurkis.  

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

Telšių r. sav. Lietuvos r. 
  

Bendras sk. % Bendras sk. % 

Iš viso pagal ekonominę veiklą 18507   1273820   

Skirtumas 
(Telšiai - 
Lietuva), 

% 

Žemės ūkis, medžioklė ir 
miškininkystė 

3776 20,4% 156608 12,3% 8,1% 

Žuvininkystė 6 0,0% 1535 0,1% -0,1% 

Kasyba ir karjerų eksploatavimas 12 0,1% 2939 0,2% -0,2% 

Apdirbamoji pramonė 2945 15,9% 230563 18,1% -2,2% 

Elektros, dujų ir vandens tiekimas 414 2,2% 31298 2,5% -0,2% 

Statyba 1419 7,7% 60447 4,7% 2,9% 

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

2072 11,2% 172800 13,6% -2,4% 

Viešbučiai ir restoranai 190 1,0% 20625 1,6% -0,6% 

Transportas, sandėliavimas ir 
nuotoliniai ryšiai (telekomunikacijos) 

708 3,8% 78777 6,2% -2,4% 

Finansinis tarpininkavimas 133 0,7% 14060 1,1% -0,4% 

Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita 
verslo veikla 

319 1,7% 45882 3,6% -1,9% 

Viešasis valdymas ir gynimas; 
privalomasis socialinis draudimas 

1090 5,9% 82606 6,5% -0,6% 

Švietimas 2003 10,8% 135730 10,7% 0,2% 

Sveikatos priežiūra ir socialinis 
darbas 

1287 7,0% 89713 7,0% -0,1% 

Kita komunalinė, socialinė ir 
asmeninė aptarnavimo veikla 

643 3,5% 47005 3,7% -0,2% 

Privačių namų ūkių, turinčių 
samdininkų, veikla 

16 0,1% 759 0,1% 0,0% 

Tarptautinių organizacijų ir jų 
padalinių veikla 

0 0,0% 339 0,0% 0,0% 

Nenurodė 1474 8,0% 102134 8,0% -0,1% 

Šaltinis: Gyventojų surašymo duomenys (2001 m.) 
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Telšių rajono savivaldybės veikiančių ūkio subjektų8 pagal ekonominės veiklos rūšis 

struktūrą palyginus su šalies duomenimis, galima būtų darytis tas pačias išvadas, kaip ir 

analizuojant gyventojų užimtumo struktūrą: rajone vidutiniškai daugiau nei šalyje žemės ūkio bei 

statybos įmonių, tačiau mažiau paslaugų sektoriuje veikiančių bendrovių (2.10 lentelė).  

Tikėtina, kad ateityje ši struktūra palaipsniui turėtų keistis bei artėti prie šalies rodiklių. 

 

2.10 lentelė. Telšių rajono savivaldybės ir Lietuvos Respublikos veikiančių ūkio subjektų struktūra pagal 

ekonominės veiklos rūšis, 2005 m. 

 Veiklos sritis 
Telšių r. sav. 

(a) 

Lietuvos r. 

(b) 

Skirtumas 

(a-b) 

1 2 3 4 

ŽŪ, medžioklė, miškininkystė ir 

žuvininkystė 
3,7% 2,4% 1,3% 

Pramonė 9,5% 11,5% -2,0% 

Elektros, dujų ir vandens tiekimas 0,5% 0,4% 0,1% 

Statyba 7,8% 5,2% 2,6% 

Didmeninė ir mažmeninė prekyba ir t.t. 28,4% 29,4% -1,0% 

Viešbučiai ir restoranai 4,1% 3,7% 0,4% 

Transportas ir sandėliavimas 5,8% 7,4% -1,6% 

Paštas ir nuotoliniai ryšiai 0,2% 0,5% -0,2% 

Finansinis tarpininkavimas 0,4% 0,7% -0,3% 

Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kt. 10,4% 12,5% -2,0% 

Viešasis valdymas 1,4% 1,0% 0,4% 

Kitos veiklos rūšys 27,8% 25,5% 2,3% 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

 

 

                                                 
8 Veikiantys ūkio subjektai yra tie, kurie teikia statistines ataskaitas atitinkamiems Statistikos departamento 
skyriams; įmonių deklaracijas bei metinius balansus – mokesčių inspekcijoms ir ketvirtines ataskaitas – Socialinio 
draudimo fondo valdybos skyriams. 



TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 
I  etapas. Esamos būklės analizė 

 
VGTU Teritorijų planavimo institutas 

 
30 

Telšių rajono gyventojų verslumas yra šiek žemesnis nei Lietuvoje: vidutiniškai 1000-

čiui gyventojų Telšių rajono savivaldybėje tenka apie 14 veikiančių ūkio subjektų, šalyje – apie 

21 (2.19 pav.). ES vidurkis – apie 55 įmones. 
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2.19 pav. 1000-čiui gyventojų tenkančių ūkio subjektų skaičius Lietuvoje ir Telšių rajono savivaldybėje 
2000 – 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

2.20 paveiksle pateikiama Telšių rajono gyventojų nuomonė, kokius verslus reikėtų 

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

paslaugų verslą, po 19% – statybas ir kaimo turizmą. 
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2.20 pav. Telšių rajono gyventojų nuomonė apie vystytinus verslus 

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

1. Telšių rajono savivaldybėje gyventojų užimtumas yra žemesnis nei vidutiniškai 

šalyje, rajone taip pat yra daugiau neaktyvių gyventojų.  

2. Nuo 2001 m. nedarbo lygis Telšių rajono savivaldybėje ėmė mažėti ir 2005 m. sudarė 

4,5%. 

3. Telšių rajone bedarbių, turinčių aukštąjį išsimokslinimą, įregistruota 5%. 48% 

įregistruotų bedarbių neturi profesijos. Tokie duomenys rodo, kad bent jau iki šiol 

Telšių rajono savivaldybės darbo rinkoje aukštasis ir bet kuris kitas aukštesnis ar 

profesinis išsilavinimas teikia daug didesnes užimtumo garantijas. 

4. Tačiau Telšių darbo birža prognozuoja, kad artimiausiu metu daugiausia darbo vietų 

bus sukurta asmenims su profesiniu išsilavinimu – 80%, nekvalifikuotiems 

darbuotojams – 14%, o asmenims su aukštuoju bei aukštesniuoju išsilavinimu – tik 

6%. Šiuo metu yra paklausiausi darbininkiškų profesijų asmenys. Emigracija į užsienį 

sukėlė situaciją, kai įmonės susiduria su darbuotojų trūkumu. 

5. Savivaldybės ekonominė bazė yra diversifikuota, tačiau palyginti daug žmonių vis 

dar dirba žemės ūkio sektoriuje, bei mažai – paslaugų srityje, nors ši padėtis pamažu 

keičiasi. 

  
 

2.3. Pragyvenimo šaltiniai, darbo užmokestis 

 

Telšių rajono savivaldybės gyventojų pragyvenimo šaltiniai, palyginus su Lietuvos 

gyventojų pragyvenimo šaltinių pasiskirstymu, turi keletą esminių skirtumų (2.11 lentelė, 

Lietuvos duomenys prilyginami 100%). Visų pirma, pajamos iš nuosavo verslo bei darbo 

užmokesčio neprilygsta šalies rodikliams, kai tuo tarpu pajamos iš žemės ūkio veiklų viršija 

šalies lygmenį net 70%. Tai iš esmės susiję su tuo, kad Telšių rajone santykinai daugiau asmenų 

dirba žemės ūkio sektoriuje. Antra tendencija – rajone daugiau nei vidutiniškai šalyje asmenų yra 

priklausomi nuo pašalpų ar yra valstybės išlaikomi. Apibendrinant savivaldybės gyventojų 

pragyvenimo šaltinius galima būtų konstatuoti silpnesnį nei Lietuvos gyventojų ekonominį 

savarankiškumą ir aktyvumą, bei didesnę priklausomybę nuo žemės ūkio veiklos bei įvairių 

pašalpų ar kitų asmenų išlaikymo. 
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2.11 lentelė. Telšių rajono savivaldybės gyventojų pragyvenimo šaltinių palygimas su Lietuvos gyventojų 

pragyvenimo šaltinių pasiskirstymu 

Darbo užmokestis 78% 

Pajamos iš nuosavo verslo 90% 

Pajamos iš žemės ūkio veiklos 170% 

Pajamos iš nuosavybės ar investicijų 81% 

Pensija 103% 

Pašalpa 122% 

Stipendija 71% 

Valstybės išlaikomas 114% 

Šeimos ir/ar kitų asmenų išlaikomas 107% 

Kitas pragyvenimo šaltinis 153% 

Nenurodytas 81% 

Šaltinis: Gyventojų surašymo duomenys (2001 m.) 

 

2.21 pav. pateikiamas Lietuvos ir Telšių rajono gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal 

pragyvenimo šaltinius.  
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2.21 pav. Lietuvos ir Telšių rajono gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal pragyvenimo šaltinius 

Šaltinis: Gyventojų surašymo duomenys (2001 m.) 

 

Lyginant miesto ir kaimo gyventojų pragyvenimo šaltinius (2.12 lentelė),  iš esmės 

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

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

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

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

Gyventojų skaičius, % 

  miesto 

(m) 
kaimo (k) 

skirtumas, kartais 

(k/m) 

Darbo užmokestis 28,57% 14,21% 0,50 

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

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

Pajamos iš nuosavybės ar 

investicijų 
0,05% 0,06% 1,24 

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

Pašalpa 3,66% 7,29% 1,99 

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

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

Šeimos ir/ar kitų asmenų 

išlaikomas 
34,88% 36,47% 1,05 

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

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

Šaltinis: Gyventojų surašymo duomenys (2001 m.) 

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

tokios pagrindinės tendencijos:  

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

ūkio veiklų sudaro 84%. 

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

šaltiniai sudaro 91%. 

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

siekia 90%. 

Analizuojant vidutinio darbo užmokesčio dydžio dinamiką pastarąjį dešimtmetį, galima 

išskirti 3 etapus: 

1. Darbo užmokesčio augimą 1995 – 1999 m. 

2. Nedidelį darbo užmokesčio mažėjimą 2000 – 2001 m. 

3. Darbo užmokesčio augimą 2002 – 2005 m., kuris, remiantis įvairių institucijų 

prognozėmis, tęsis ir kelis artimiausius metus. 
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Iš esmės vidutinio darbo užmokesčio svyravimai atitinka šalies tendencijas. Darbo 

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

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

spartus darbo užmokesčio kilimas. Lietuvos Respublikos  

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

sudarė 85,1 % šalies ir 87 % Telšių apskrities vidurkio (2.22 pav.). Telšių apskrityje vidutinio 

darbo užmokesčio dydžiu gana smarkiai išsiskiria Mažeikių rajono savivaldybė – 2005 m. jis 

siekė 1502 Lt., tokiu būdu pakeldama ir apskrities vidurkį. Pastaruosius ketverius metus vidutinis 

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

 

481
443

367

618 612

493

778
781

667

930 935

808

987 1007

870
971

982

826

982
940

764

1014 984

808

1073 1059

874

1149 1162

988

1276
1248

1086

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Lt.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Lietuvos r. Telšių aps. Telšių r. sav.

 

2.22 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dinamika Lietuvoje, Telšių apskrityje ir Telšių 

rajono savivaldybėje 1995 – 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Vidutinės disponuojamos namų ūkių pajamos vienam namų ūkio nariui per mėnesį Telšių 

apskrityje (Statistikos departamentas duomenų apie Telšių rajoną nepateikia) taip pat atsilieka 

nuo šalies vidurkio, atitinkamai 546 ir 579 Lt 2005 m. (2.23 pav.)  Ir nors šis dydis du 

pastaruosius metus padidėjo po 15%, kol kas sudaro 94% šalies vidurkio. Įvertinant tai, kad 

vidutinis darbo užmokestis Mažeikių rajono savivaldybėje yra ženkliai aukštesnis nei kituose 

Telšių apskrityje esančiuose rajonuose, galima daryti prielaidą, kad Telšių rajono savivaldybėje 

vidutinės disponuojamos namų ūkių pajamos vienam namų ūkio nariui per mėnesį yra mažesnės 

nei apskrities vidurkis. 
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2.23 pav. Vidutinės disponuojamos pajamos vienam namų ūkio nariui per mėnesį Telšių apskrityje ir 

Lietuvoje 2003 – 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Vidutinės vartojimo išlaidos vienam namų ūkio nariui per mėnesį 2005 m. Telšių apskrityje 

siekė 553 litų, šalyje – 578 Lt, arba beveik 5% daugiau (2.24 pav.) 
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2.24 pav. Vidutinės vartojimo išlaidos vienam namų ūkio nariui per mėnesį Lietuvoje ir Telšių apskrityje 

2003 – 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Palyginus išlaidų struktūrą, Telšių apskrityje gyventojai išleidžia daugiau nei statistinis 

lietuvis maisto produktams, būstui, drabužiams, sveikatos priežiūrai (2.13 lentelė). Skirtumas 

tarp Telšių apskrities ir šalies gyventojo išlaidų maistui sudaro 5,4%. Tai iš dalies galima būtu 

paaiškinti mažesnėmis disponuojamomis pajamomis – mažiau pajamų turintys gyventojai 
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statistiškai didesnę dalį išleidžia maistui. Užtat statistinis lietuvis daugiau išleidžia transportui, 

poilsiui ir kultūrai, laisvalaikio praleidimui.  

 

2.13 lentelė. Vartojimo išlaidų struktūra Telšių apskrityje ir Lietuvoje 2005 m., % 

 Prekės ir paslaugos 
Lietuvoje 

(a) 

Telšių aps. 

(b) 

Skirtumas 

(b-a) 

  maisto produktai ir 

nealkoholiniai gėrimai  
36,6% 42,0% 5,4% 

  alkoholiniai gėrimai  2,4% 2,0% -0,5% 

  tabako gaminiai  1,4% 1,4% 0,0% 

  drabužiai ir avalynė 8,6% 9,8% 1,2% 

  būstas, vanduo, elektra, dujos, 

kitas kuras  
12,0% 12,1% 0,1% 

  būsto apstatymas ir kasdienė 

būsto priežiūra 
4,5% 4,3% -0,2% 

  sveikatos priežiūra  5,2% 5,4% 0,2% 

  transportas  8,8% 7,0% -1,8% 

  ryšiai  5,0% 4,8% -0,3% 

  poilsis ir kultūra  4,7% 3,1% -1,5% 

  švietimas  1,2% 0,4% -0,7% 

  viešbučiai, kavinės, restoranai, 

valgyklos  
5,0% 3,5% -1,5% 

  įvairios prekės ir paslaugos  4,5% 4,2% -0,4% 

VISO 100,0% 100,0%  

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 
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2.3.1. Išvados 

1. Išanalizavus Telšių rajono savivaldybės gyventojų pragyvenimo šaltinius galima būtų 

konstatuoti silpnesnį nei Lietuvos gyventojų ekonominį savarankiškumą ir aktyvumą, 

bei didesnę priklausomybę nuo žemės ūkio veiklos bei įvairių pašalpų ar kitų asmenų 

išlaikymo. Telšių rajono gyventojų pajamos iš darbo užmokesčio, nuosavo verslo ar 

investicijų yra atitinkamai 1,3, 1,1 bei 1,2 karto mažesnės nei Lietuvos gyventojų. 

Tuo tarpu jie yra 1,2 karto labiau priklausomi nuo pašalpų, bei 1,15 karto dažniau yra 

išlaikomi valstybės nei šalies gyventojai. 

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

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

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

žemės ūkio veiklų. 

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

metais gana sparčiai augo, ir 2005 m. siekė 1086 Lt. Tai sudaro 85% šalies vidurkio. 

4. Vidutinės disponuojamos namų ūkių pajamos vienam namų ūkio nariui per mėnesį 

Telšių apskrityje 2005 m. siekė 546 Lt, arba 94% šalies vidurkio. Vidutinės vartojimo 

išlaidos vienam namų ūkio nariui per mėnesį 2005 m. Telšių apskrityje siekė 553 litų, 

arba 95% šalies vidurkio. 

5. Telšių rajono savivaldybės gyventojais statistiškai daugiau išleidžia būstui bei 

maitinimuisi,  mažiau – poilsiui, kultūrai ir kitoms laisvalaikio praleidimo formoms. 
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2.4. Investicijos 

 

Tiesioginės užsienio investicijos10 yra perspektyvių, naujomis technologijomis 

besiremiančių šakų plėtros bei eksporto potencialo didinimo pagrindas. 

1996 – 1999 metais Telšių rajonas kasmet sulaukdavo iki 3 mln. litų tiesioginių užsienių 

investicijų, tačiau nuo 2000 m. jos ėmė mažėti, o 2002 – 2003 m. jų iš viso nebuvo sulaukta. Ir 

tik pastaraisiais metais, atsigaunant šalies ūkiui, jos ėmė didėti ir 2005 m. siekė 7,1 mln. litų, 

arba 86% daugiau nei 2004 m. Tiesioginių investicijų dinamika 1996 – 2005 m. pateikiama 2.25 

pav.  
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2.25 pav. Tiesioginių užsienio investicijų dinamika Telšių rajono savivaldybėje 1996 – 2006 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Telšių apskrities bendrą tiesioginių užsienio investicijų dydį smarkiai pakelia Mažeikių 

rajono savivaldybė, o tiksliau – AB „Mažeikių naftą“ pasiekiančios investicijos. Todėl lyginti 

apskrities duomenis su rajonais nėra tikslinga (2.14 lentelė). 

                                                 
10 Tiesiogine užsienio investicija pagal Tarptautinio valiutos fondo metodiką, Europos Sąjungos statistikos tarnybos bei EBPO 
metodinius nurodymus yra laikoma tokia investicija, kurios pagrindu susiformuoja ilgalaikiai ekonominiai finansiniai santykiai ir 
interesai tarp tiesioginio užsienio investuotojo ir tiesioginio investavimo įmonės. 
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2.14 lentelė. Tiesioginės užsienio investicijos Telšių apskrityje, mln. Lt 

  Tiesioginės užsienio investicijos, mln. Lt. 

Metai 
Telšių r. 

sav. 

Rietavo r. 

sav. 

Plungės r. 

sav. 

Mažeikių r. 

sav. 
Telšių aps. 

1  2  3  4  5  6  

1995 . . . . . 

1996 2 . 14,3 109,6 125,9 

1997 2,3 . 9,3 108,4 120 

1998 2,4 . 6,2 106,5 115,1 

1999 3 . 6,3 156,7 166 

2000 1,8 . . 84,2 86 

2001 0,5 . 0,1 16,5 17,1 

2002 . 0,4 . 555,3 555,7 

2003 . 0,4 3,8 763,7 767,9 

2004 3,8 0,7 5,9 1161,2 1171,6 

2005 7,1 0,6 6,9 3810,7 3825,3 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 
Absoliutus investicijų dydis neatspindi tikrosios jų vertės bei įtakos vietos ūkiui. 

Tikslesnis yra tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui rodiklis. 2.26 pav. yra 

pateikiama šio dydžio dinamika 1997 – 2005 m. Lietuvoje bei Telšių rajono savivaldybėje. 
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2.26 pav. Tiesioginių užsienio investicijų dinamika Lietuvoje ir Telšių rajono savivaldybėje 1997 – 2005 

m., litais/gyventojui 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 
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2005 m. vienam Telšių rajono savivaldybės gyventojui teko 127 litai tiesioginių užsienio 

investicijų, arba 55 kartus mažiau nei vidutiniškai Lietuvoje. Jei Lietuvoje nuo 1997 m. 

tiesioginės užsienio investicijos nuolat augo, tai Telšių rajono savivaldybėje tokios ryškios 

tendencijos įžvelgti negalima. Tarp Lietuvos savivaldybių pagal šį rodiklį Telšių rajonas užima 

tik 40 vietą. Tiesioginės užsienio investicijos yra labai svarbus rajono ekonominio vystymosi 

rodiklis, jų dėka į rajoną pritraukiamos papildomos lėšos, naujos technologijos bei sudaromos 

sąlygos verslo konkurencingumo didinimui. Toks netolygus jų pasiskirstymas gali tik dar labiau 

pagilinti regioninius skirtumus bei turėti neigiamą įtaką tolesnei Telšių rajono socialinei 

ekonominei plėtrai. Papildomai įvertinus ir tai, kad ir Lietuva pagal tiesioginių užsienio 

investicijų pritraukimą yra tarp ES šalių autsaiderių, galima teigti, kad užsienio investicijos šiuo 

metu nėra pagrindinis atsigaunančios ekonomikos veiksnys. 

Materialinės investicijos11 Telšių rajono savivaldybėje 2005 m. siekė 63 mln. Lt (2.27 

pav.). Po 1998 m. Rusijos krizės, smarkiai įtakojusios ir šalies ūkį, materialinės investicijos 

smuko gana ženkliai. Nuo 2001 m. stebimas nežymus jų augimas 
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2.27 pav. Materialinės investicijos Telšių rajono savivaldybėje 1995 – 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Vienam Telšių rajono gyventojui 2005 m. teko 1126 Lt materialinių investicijų, arba 3,4 

karto mažiau nei vidutiniškai Lietuvoje (2.28 pav.).  

 

                                                 
11 ataskaitinio laikotarpio išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui, kuris bus naudojamas daugiau nei vienerius metus, įsigyti, su-
kurti ir esamam ilgalaikiam materialiajam turtui atnaujinti (rekonstravimas, remontas) iš visų finansavimo šaltinių. 
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2.28 pav. Materialinės investicijos vienam gyventojui Lietuvoje, Telšių apskrityje ir Telšių rajono 

savivaldybėje 1997 – 2005 m.  

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

2.4.1. Išvados 

1. 2005 m. vienam Telšių rajono savivaldybės gyventojui teko 127 litai tiesioginių 

užsienio investicijų, arba 55 kartus mažiau nei vidutiniškai Lietuvoje. 

2. Vienam Telšių rajono savivaldybės gyventojui 2005 m. teko 1126 Lt materialinių 

investicijų arba 3,4 karto mažiau nei vidutiniškai Lietuvoje. Nors tiesioginės bei 

materialinės investicijos nėra vienintelis ekonomikos augimo veiksnys, tačiau tokios 

jų apimtys nesudaro labai gerų prielaidų ūkio plėtrai. Tiesioginių užsienio investicijų 

pritraukimo sąlygų gerinimu turėtų rūpintis ir vietos valdžia. 
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2.5. Būstas 

 

2005 m. Telšių rajono savivaldybės gyvenamasis fondas12 sudarė 1244 tūkst. kv. m. 

naudingojo ploto, iš jų 56% mieste, 44% – kaime. Palyginus su 1995 m., gyvenamasis fondas 

sumažėjo 5,8%.  

Telšių rajono savivaldybė pagal vienam gyventojui tenkančių ploto kvadratinių metrų 

kiekį – 22,4 šiek tiek atsilieka nuo Telšių apskrities bei Lietuvos rodiklių, atitinkamai 22,6 ir 

23,7 m2/gyv. (2.29 pav.). Tačiau palyginus su Europos Sąjungos šalių vidurkiu, kuris siekia 40 

m2 gyventojui, šalies bei rajono rodikliai yra gana kuklūs. Palyginus su 1995 metais, šis 

apsirūpinimo gyvenamuoju ploto rodiklis pagerėjo 4,2%. 
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2.29 pav. Gyventojų apsirūpinimo gyvenamuoju plotu dinamika Lietuvoje, Telšių apskrityje bei Telšių 

rajono savivaldybėje 1995 – 2005 m., m2/gyv. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
12 Gyvenamasis fondas – tai gyvenamosios patalpos gyvenamuosiuose namuose, negyvenamuosiuose pastatuose, bend-
rabučiuose. 
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didžioji dalis būsto paskolų buvo išduodama didžiuosiuose Lietuvos miestuose, pamažu ir 

provincijos gyventojai ryžtasi pasinaudoti bankų kreditais būstui įsigyti ar atnaujinti. 

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

pateikta 2.15 lentelėje. Duomenys rodo, kad butai sudarė 52%, o individualūs namai – 38% visų 

būstų. 

 

2.15 lentelė. Būstų struktūra pagal tipą ir nuosavybės formą  

Būsto tipas 

Visi 

būstai, 

% 

Privati 

fizinių 

asmenų, 

% 

Privati 

juridinių 

asmenų, 

% 

Valstybės, 

savivaldybės, 

% 

Kita, 

% 

Individualus namas            38,27% 38,02% 0,09% 0,10% 0,05% 

Individualaus namo 

dalis       
9,71% 9,33% 0,08% 0,22% 0,08% 

Butas                          52,01% 48,94% 0,81% 2,06% 0,20% 

IŠ VISO: 100,00% 96,29% 0,98% 2,39% 0,34% 

Šaltinis: Gyventojų surašymo duomenys (2001 m.) 

 

Bendrame būstų fonde savivaldybės būstų dalis yra labai maža, ypač įvertinant rajono 

gyventojų mokumo ir užimtumo lygį; didelę priklausomybę nuo pašalpų ir kompensacijų. 

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

savivaldybėje šis rodiklis 2005 m. siekė 97,2%. 1995 m. valstybės ir savivaldybės būsto fondo 

dalis siekė 4,8%. Maža socialinio būsto dalis riboja savivaldybių galimybes juo aprūpinti 

remtinas šeimas. 2005 m. Telšių rajono savivaldybėje sąraše išsinuomoti socialinį būstą buvo 

196 šeimos, tame tarpe daugiausiai jaunų šeimų – 81. 

Kitas nekilnojamo turto rinkos išskirtinumas yra maža nuomojamo būsto dalis (2.30 

pav.). ES valstybėse nuomojama apie 20–30% viso būsto fondo. Lietuvoje tokių būstų stinga, 

ypač mažas pajamas gaunančioms bei jaunoms ir senyvo mažiaus šeimoms. 
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privačios 
nuosavybės

97,2%

valstybės, 
savivaldybės 
nuosavybės

2,8%

 

2.30 pav. Būsto struktūra pagal nuosavybės formą Telšių rajono savivaldybėje 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Dažniausiai gyvenamajame būste gyvena 2 arba 1 žmogus, duomenys apie gyventojų 

skaičių būste  pateikiami 2.16 lentelėje. 

 

2.16 lentelė. Būstų pasiskirstymas pagal gyventojų skaičių  

  
1 

gyventojas 

2 

gyventojai 

3 

gyventojai 

4 

gyventojai 

5 ir 

daugiau 

Nenuro-

dyta 

Iš viso pagal 

būsto tipą 
20,06% 22,39% 16,01% 14,35% 11,66% 15,53% 

Individualus 

namas             
20,02% 23,49% 12,64% 10,73% 13,99% 19,13% 

Individualaus 

namo dalis       
29,98% 20,59% 12,59% 12,59% 9,15% 15,10% 

Butas                         18,52% 20,55% 23,11% 21,66% 7,54% 8,61% 

Šaltinis: Gyventojų surašymo duomenys (2001 m.) 

 

Pagal gyventojų apsirūpinimo patogumais tradiciniuose būstuose, Telšių rajono 

savivaldybė kai kur atsilieka nuo Lietuvos rodiklių (2.17 lentelė). Karštą vandenį Telšių rajone 

turi 19,8%, vonią / dušą – 13,5%, tualetą su nutekamuoju vandeniu – 12,7%, kanalizaciją – 

9,2%, vandentiekį – 5,1% mažiau gyventojų nei vidutiniškai šalyje.  
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2.17 lentelė. Gyventojų apsirūpinimas patogumais tradiciniuose būstuose Lietuvoje ir Telšių rajono 

savivaldybėje, % 

 Aprūpinimas 
Lietuva  

(a) 

Telšių r sav. 

(b) 

Skirtumas 

(a-b) 

Virtuvė 99,1 99,6 -0,5 

Vandentiekis 79,9 74,8 5,1 

Kanalizacija 77,3 68,1 9,2 

Karštas vanduo 67,8 48 19,8 

Vonia / dušas 72,8 59,3 13,5 

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

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

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

Telefonas 81,6 69,1 12,5 

Šaltinis: Gyventojų surašymo duomenys (2001 m.) 

 

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

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

nusidėvėjimas13 siekia 85 – 100% (2.18 lentelė). Pastatų priežiūra yra gana silpna ir realiai 

vertinant jų fizinis nusidėvėjimas yra didesnis negu apskaičiuotasis vidutinis 47%. Galimybė 

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

šalies būkle bei gyventojų pajamomis.  

 

2.18 lentelė. Būstų statybos metai ir skaičiuojamasis nusidėvėjimas  

Būstų skaičius, % 

Statybos metai 
Visi 

pastatai 

Plytos, 
akmenys, 
blokeliai 

Mediena                       
Įvairios 

medžiagos            
Kita 

Orientacinis 
pastatų 

nusidėvėjimas, 
% 

1  2  3  4  5  6  7  

Iki 1919 8,49% 1,12% 17,43% 3,47% 0,26% 100% 

1919-1945 19,08% 3,55% 36,59% 15,20% 1,04% 85% 

1946-1960 15,81% 8,00% 24,52% 16,29% 2,08% 54% 

                                                 
13 orientacinis pastatų nusidėvėjimas apskaičiuotas įvertinant vidutinę pastatų gyvavimo trukmę 80 metų. 
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2.18 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 

1961-1970 15,64% 21,73% 11,23% 14,55% 0,52% 40% 

1971-1980 17,71% 29,80% 6,51% 18,57% 8,57% 31% 

1981-1990 16,01% 22,97% 2,01% 25,73% 76,36% 17% 

1991-2000 6,43% 11,28% 1,54% 5,54% 10,39% 7% 

Nenurodyta 0,59% 1,10% 0,11% 0,43% 0,78%   

2001 0,24% 0,46% 0,04% 0,22% 0,00%   

Šaltinis: Gyventojų surašymo duomenys (2001 m.) 

 

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

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

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

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

Vykdytos Telšių rajono savivaldybės gyventojų apklausos duomenimis, per pastaruosius 

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

neremontuotuose būstuose gyveno apie 31% respondentų (2.31 pav.).  

 

 

36%

17%10%

31%

6%

prieš 1-5 metus prieš 6-14 metų prieš 15-20 metų

nebuvo remontuotas nežinau

 

2.31 pav. Telšių rajono savivaldybės gyventojų būsto atnaujinimas  

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

 
2005 savivaldybei priklausančiame avariniame gyvenamajame fonde gyveno 94 žmonės. 

Palyginus su 1995 m., kai tokios būklės būstuose gyveno 385 asmenys, šis rodiklis pagerėjo 4 

kartus.  
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2005 m. Telšių rajono savivaldybėje buvo įregistruoti 5 nauji butai (2.32 pav.), kurių 

naudingas plotas siekė 800 m2. Palyginimui, 1996 m. buvo įregistruotas 221 butas, o naudingas 

plotas sudarė 18,2 tūkst. m2.  
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2.32 pav. Pastatytų butų skaičius Telšių rajono savivaldybėje 1995 – 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

2005 m. Telšių rajono savivaldybėje išduoti 65 leidimai statyti, iš jų 66% buvo skirti 

negyvenamiesiems pastatams statyti. 

Naujos statybos butų su daline apdaila 1 kvadratinio metro kaina Vilniuje yra nuo 3500 

litų, Kaune – nuo 3000 litų, Klaipėdoje – nuo 4100 litų, Šiauliuose – nuo 3400 litų, Panevėžyje – 

nuo 3050 litų, Alytuje – nuo 2500 litų, Marijampolėje – nuo 2200 litų, Palangoje – nuo 4500 litų, 

Druskininkuose – nuo 3000 litų, Šventojoje – nuo 7000 litų, Nidoje – nuo 9400 litų, Juodkrantėje 

– nuo 10800 litų. Po daugelio metų Telšiuose yra statomas pirmas naujas daugiabutis. 

Planuojama, kad name, kuris bus pabaigtas statyti 2007 m., bus įrengti 46 nauji butai. Butų  

kvadratinio metro kaina – nuo 2400 Lt. Gyvenamoji statyba iš esmės merdi visuose Lietuvos 

regionuose, o nauji butai statomi praktiškai tik didžiausiuose šalies miestuose. Šiuo metu 

Vilniuje statoma apie 50% visų Lietuvos daugiabučių. 

Apibendrinant būstų kainas galima konstatuoti gana ryškų gyvenamojo būsto kainų 

skirtumą tarp Telšių rajono bei Lietuvos didžiųjų miestų.  

Atliktos gyventojų apklausos duomenimis, pagrindiniai kriterijai, lemiantys 

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

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

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

sutvarkytų šaligatvių, įrengto apšvietimo bei parko ir vaikų žaidimo aikštelių (2.33 pav.). 
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23%

13%

8%27%

23%

6%

įrengtas parkas, žaidimų aikštelės nutiesta gatvė

pastatyta mokykla, darželis sutvarkyti šaligatviai

įrengtas apšvietimas kita

 

2.33 pav. Būsto aplinką pagerinantys veiksniai 

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

 

2.5.1. Išvados 

1. Telšių rajono savivaldybė pagal vienam gyventojui tenkančių ploto kvadratinių metrų 

kiekį – 22,4 – šiek tiek atsilieka nuo Telšių apskrities bei Lietuvos rodiklių, tačiau 

palyginus su ES vidurkiu (40 m2), atotrūkis yra gana ženklus. Šio rodiklio didėjimas, 

esant dabartiniams gyvenamosios statybos mastams, yra abejotinas. 

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

teikti reikšmingesnę paramą socialiai  ar dėl kitų priežasčių remtiniems asmenims ar 

šeimoms. 

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

pastangos, žema būstų kokybė pagal aprūpinimą inžinerine įranga. Šios problemos 

aktualesnės kaimo vietovėse. Be to, nemaža dalis būsto yra statyta gana seniai, o jų 

renovavimas yra problematiškesnis bei brangesnis. 

4. Gyvenamoji statyba Telšių rajono savivaldybėje pastarąjį dešimtmetį merdi. 2007 m. 

Telšiuose bus pastatytas pirmas naujas daugiabutis per pastarąjį dešimtmetį. Būsto 

fondo didėja tik privačių asmenų investicijų vienbutei statybai dėka. 

5. Butų kainos rajone yra mažesnės nei didžiuosiuose Lietuvos miestuose, tačiau kaip ir 

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

 
2.6.1. Pramonė 

Telšių rajone yra sukurta susisiekimo ir inžinerinė infrastruktūra sudaro geras sąlygas 

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

pramonė. Pagal apyvartą ir darbuotojų skaičių didžiausi ūkio subjektai yra: AB “Žemaitijos 

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

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

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

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

Lietuvos įmonių pagal 2006 m. pardavimus 500-ke užima 35 vietą14. Kaime dominuoja 

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

amatai.  

2.19 lentelėje pateikiamas didžiausių Telšių rajono savivaldybės įmonių dvidešimtukas. 

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

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

 
2.19 lentelė. Didžiausių Telšių rajono savivaldybės įmonių dvidešimtukas15 

 Įmonės pavadinimas Adresas Veikla 
1 2 3 4 

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

Pieno produktų gamyba 

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

Statyba, nekilnojamo turto 
valdymas  

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

Kelių ir tiltų statyba 

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

Miško sodinimas, prekyba 
mediena 

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

Baldų gamyba 

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

Didmeninė ir mažmeninė prekyba 
statybinėmis medžiagomis 

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

Drabužių siuvimo paslaugos 

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

Drabužių siuvimo paslaugos 

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

Statybos ir remonto darbai, 
statinių projektavimas 

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

1 2 3 4 

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

Didmeninė ir mažmeninė 
prekyba statybinėmis 
medžiagomis ir cheminėmis 
prekėmis 

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

Pastatų inžinerinių sistemų 
montavimas 

12 
Kredito unija 
„Germanto lobis“ 

Sedos g. 6, LT- 87112 
TELŠIAI 

Kredito unijų teikiamos 
paslaugos 

13 
UAB S.Jurkus ir 
partneriai 

Kauno g. 21, LT-87149, 
TELŠIAI 

Didmeninė ir mažmeninė 
prekyba statybinėmis 
medžiagomis, cheminėmis bei 
maisto prekėmis 

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

Statybos darbai 

15 
UAB „Vinkelis ir 
KO“ 

Kęstučio g. 18-3, LT- 
87120 TELŠIAI 

Langų gamyba ir pardavimas 

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

Santechnikos įranga ir 
paslaugos, prekyba 

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

Statybos darbai 

18 
UAB „Vakarų 
Gotika“ 

Pašto g. 6/Žalioji g. 12, LT- 
87335 TELŠIAI 

Statybos darbai 

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

Statybos darbai, langų gamyba  

20 
Spaustuvė „Spaudos 
lankas“ 

Stoties g. 7A, LT- 87111 
TELŠIAI 

Leidyba, spausdinimo paslaugos 

 

Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius Telšių rajono savivaldybėje 2003 m.16 siekė 12,5 

tūkst. Daugiausiai jų dirbo apdirbamojoje pramonėje, statyboje, švietime, sveikatos ir socialinės 

apsaugos srityse (2.20 lentelė).  

 

2.20 lentelė. Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius Telšių rajono savivaldybėje 2003 m. 

Veiklos sritis  Darb. skaičius 

1 2 

žemės ūkyje, žuvininkystėje, miškininkystėje 271 

apdirbamojoje pramonėje 3160 

elektros, dujų ir vandens tiekime 153 

statyboje 2175 

didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje 1171 

                                                 
16 Lietuvos Respublikos statistikos departamentas pateikia duomenis apie pramonę tik iki 2003 m. 
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2.20 lentelės tęsinys 

1 2 

viešbučiuose ir restoranuose 185 

transporte, sandėliavime ir ryšiuose 396 

finansiniame tarpininkavime 5 

nekilnojamojo turto, nuomos ir kitoje verslo veikloje 202 

viešajame valdyme ir gynyboje; privalomajame 
socialiniame draudime 

1058 

švietime 1780 

sveikatos priežiūroje ir socialiniame darbe 1217 

kitoje komunalinėje, socialinėje ir asmeninėje 
aptarnavimo veikloje 

689 

IŠ VISO: 12462 
Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 
Palyginus su bendrais šalies rodikliais, Telšių rajone pastaraisiais metais sparčiau nei 

Lietuvoje darbuotojų skaičius augo apdirbamojoje pramonėje, statybose. Tuo tarpu didmeninėje 

bei mažmeninėje prekyboje, viešbučių ir restoranų srityje darbuotojų skaičius, priešingai nei 

Lietuvoje, sumažėjo.  

Analizuojant Telšių rajono pastarojo dešimtmečio duomenis, matyti, kad labiausiai 

darbuotojų sumažėjo žemės ūkyje (2,9 karto), apdirbamojoje pramonėje (1,3 karto, 2.34 pav.) bei 

didmeninė ir mažmeninėje prekyboje (1,29 karto), labiausiai padidėjo – viešbučiuose ir 

restoranuose (2,9 karto), viešajame valdyme (1,5 karto) bei statyboje (1,2 karto). Šie duomenys 

gal ne visai tiksliai, bet iš esmės atspindi tolimesnes šalies vystymosi tendencijas bei 

orientavimąsi į paslaugų sektorių. 
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2.34 pav. Vidutinis darbuotojų skaičius apdirbamojoje gamyboje Telšių rajono savivaldybėje 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 
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2005 m. Telšių rajono savivaldybėje pramonės produkcijos (be PVM ir akcizų, 

veikusiomis kainomis) buvo parduota už 290 mln. Lt (2.35 pav.). Nuo 1995 m. pramonės 

produkcijos pardavimai didėjo, išskyrus 1998 m. Rusijos krizės sukeltus padarinius. Telšių 

rajono savivaldybės pramonės produkcijos šalies pramonėje sudarė 1,2% (palyginimui 1995 m. – 

1,0%).   
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2.35 pav. Parduota pramonės produkcijos (be PVM ir akcizo), Telšių rajono savivaldybėje 1995 – 2003 

m., veikusiomis kainomis 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 
Telšių rajono savivaldybėje 1 gyventojui pramonės produkcijos parduota už 5,09 tūkst. 

Lt, arba 1,4 karto mažiau nei šalyje (2.36 pav.). Tačiau vidutinis šio rodiklio pastarųjų trijų metų 

augimas Telšių rajone siekė 18%, kai tuo tarpu šalyje – 10%. 
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2.36 pav. Parduota pramonės produkcijos 1997 – 2003 m. Lietuvoje ir Telšių rajono savivaldybėje, 

tūkst. Lt/gyventojui 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 
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Tarp 2004 – 2006 m. Bendrojo programavimo dokumento periode pagal Tiesioginės 

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

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

naujovėms diegti. Neanalizuojant paramos Telšių rajono įmonėms neskyrimo priežasčių galima 

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

skirtumų mažinimo. Artėjant 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos paramai, vietos bendrovėms 

būtina išnaudoti visus galimus paramos gavimo būdus. 

Kaip ir Lietuvoje, siekiant pramonės plėtros Telšių rajono savivaldybėje, yra būtina 

plėtoti didelę pridedamąją vertę kuriančias veiklas, grindžiamas mokslu, žiniomis bei aukštomis 

technologijomis. Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikėje strategijoje17 yra 

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

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

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

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

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

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

pramonės vystymuisi. 

Telšių rajono strateginio plėtros plano pirmasis prioritetas yra: palankios pramonei  ir 

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

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

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

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

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

geros sąlygos vietos pramonės plėtrai.  

 
2.6.2. Statyba 

Telšių rajono savivaldybėje statybų sektoriuje 2003 m. (vėlesnių duomenų Lietuvos 

respublikos statistikos departamentas nepateikia) dirbo 2175 darbuotojai. Šalyje sparčiai augantis 

sektorius neaplenkė ir Telšių rajono – statybose dirbančiųjų skaičius nuo 2000 m. praktiškai 

padvigubėjo. Rajone yra ne viena stambi statybinė organizacija, sėkmingai dirbanti šalies mąstu. 

2005 m. rajone buvo atlikta statybos darbų už 53 mln. Lt (2.37 pav.). Palyginus su 2002 

m., statybos darbų apimtys išaugo 82%18, Lietuvoje – 98%. Įvairūs skaičiavimai patvirtina faktą, 

                                                 
17 Valstybės žinios, 2002 06 19, Nr. 60-2424   
18 Nuo 2002 m.duomenys pateikiami pagal statybos vietą, o prieš tai buvo pateikiami pagal įmonės registravimo 
vietą, todėl lyginti duomenis iki 2002 m. ir vėlesnius nei 2002 metai nėra logiška. 
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kad viena darbo vieta, sukurta statybose, kitose ūkio šakose sukuria apie 5 – 6 darbo vietas19. 

Papildomai kuriamos darbo vietos savo ruožtu prisideda prie bendro vidaus produkto didėjimo, 

todėl augantis statybų sektorius gali ženkliai įtakoti Telšių rajono ekonominę plėtrą. 
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2.37 pav. Statybos įmonių atliktų darbų apimtis Telšių rajono savivaldybėje 1995 – 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Kaip matyti iš 2.38 paveiksle pateiktų duomenų, Telšių rajono savivaldybėje santykis 

tarp atliktų statybos darbų bei gyventojų skaičiaus yra 1,8 karto mažesnis nei šalies vidurkis, 

tačiau jo augimas per pastaruosius 3 metus (23%) šiek tiek viršiją Lietuvos rodiklį (21%). 
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2.38 pav. Vienam gyventojui tenkanti atliktų statybos darbų suma Lietuvoje ir Telšių rajono 

savivaldybėje 2002 – 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

                                                 
19 Šaltinis: http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4411&p_d=11272&p_k=1  
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2005 m. Telšių rajono savivaldybėje buvo pastatytas 21 negyvenamasis pastatas, kurių 

bendrasis plotas siekė 10,4 tūkst. m2. Palyginimui 2000 m.  – 2 pastatai, kurių bendras plotas 

sudarė 1,1 tūkst. m2.  

Augančias statytų apimtis rajone parodo ir didėjantis išduodamų negyvenamiesiems 

pastatams statyti skirtų leidimų skaičius: 2005 m. buvo išduoti 43 statybos leidimai 

negyvenamiesiems pastatams statyti, kai tuo tarpu 2001 m. – tik vienas (2.39 pav.). 
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2.39 pav. Išduotų statybos leidimų negyvenamiesiems pastatams statyti skaičius Telšių rajono 

savivaldybėje 1998 – 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

2.6.1. Išvados 

1. 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. 

2. Telšių rajono savivaldybės santykinis pramonės našumas (Lt/gyventojui) sudaro 71% 

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

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

aukštosiomis technologijomis bet kurioje pramonės šakoje. Tai leistų įmonėms įsitvirtinti 

tradicinių pramonės šakų didelę pridedamąją vertę kuriančiose vertės grandinės dalyse. 

3. Statybos darbų apimtys rajone pastaraisiais metais taip pat augo gana sparčiai – 2005 m. 

jos siekė 53 mln. Lt. Kasmet didėja išduodamų statybos leidimų skaičius. Tačiau vienam 

rajono gyventojui tenkanti atliktų darbų suma yra 1,8 karto mažesnė nei Lietuvoje. Kita 

vertus, vietos statybos įmonės dažnai dirba už rajono ribų, jos kasmet įdarbina vis 

daugiau vietos gyventojų.  
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2.7. Mažmeninė prekyba, paslaugos 

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

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

priemonių prekybą, įmonių apyvarta (be PVM) vienam gyventojui Telšių rajone yra 2 kartus 

mažesnė nei vidutiniškai šalyje, atitinkamai 3325 Lt/gyv. ir 6714 Lt/gyv. (2.40 pav.). Palyginus 

su 2002 m., Lietuvoje šis rodiklis padidėjo 49%, Telšių rajono savivaldybėje – 37%. 
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2.40 pav. Mažmeninės prekybos, įskaitant variklinių transporto priemonių prekybą, įmonių apyvarta (be 

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

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

2005 m. mažmeninės prekybos, įskaitant variklinių transporto priemonių prekybą, įmonių 

apyvarta (be PVM) Telšių rajone siekė 186 mln. litų, arba 9,5% didesnė nei 2004 m. (2.41 pav..). 

Šalyje mažmeninės prekybos apimtys per 2005 m. padidėjo 16,8%.  
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2.41 pav. Mažmeninės prekybos, įskaitant variklinių transporto priemonių prekybą, įmonių apyvarta 

Telšių rajono savivaldybėje 2002 – 2005 m., mln. Lt. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 
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2002 m. Telšių rajono savivaldybėje veikė 253 parduotuvės, o jų užimamas plotas siekė 

26,4 tūkst. m2. Kaip ir kituose rajonuose, didelę įtaką smulkioms parduotuvėms turėjo didžiųjų 

prekybininkų atėjimas į Telšių rajoną. Šiuo metu Telšiuose yra 2 „VP Market“, 1 „Norfa“, 2 

„IKI“, rajone – 2 „CBA Aibė“ prekybos tinklo parduotuvės, kurios smarkiai keičia gyventojų 

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

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

tampa nepajėgūs kovoti su finansiškai stipresniais konkurentais. Palyginimui galima paminėti, 

kad 1995 Telšių rajone veikė 382 parduotuvės. Tačiau žinant, kad Lietuvoje tūkstančiui 

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

prognozuoti, kad prekybos plotai ateityje didės ir Telšių rajone.  

Atliktos gyventojų apklausos duomenimis, rajone esančių prekybos centrų išsidėstymą 

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

32% Telšių rajono gyventojų (2.42 pav.).  

 

10%

29%

29%

12%

20%

labai gerai gerai vidutiniškai blogai labai blogai

 

2.42 pav. Telšių rajone esančių prekybos centrų išsidėstymo vertinimas 

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

 

Gyventojai gana palankiai vertina ir susisiekimą su parduotuvėmis: susisiekimą 

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

buvo patenkinti ir prekybos centrų darbu. 

2005 m. Telšių rajono restoranų ir kitų maitinimo įstaigų apyvarta (be PVM) siekė 3,1 

mln. Lt (2.43 pav.). Nuo 2002 m. ji pastoviai augo, didžiausias padidėjimas užfiksuotas 2004 m. 

– 38%.  
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2.43 pav. Telšių rajono restoranų ir kitų maitinimo įstaigų apyvarta 2002 – 2004 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Apie gyventojų įpročius bei maitinimo įstaigų kiekio efektyvumą iš dalies galima spręsti 

pagal restoranų ir kitų maitinimo įmonių apyvartą, tenkančią vienam gyventojui. 2005 m. vienas 

Telšių rajono gyventojas kavinėse išleido apie 56 litus per metus, kai tuo tarpu šalies vidurkis – 

222 litus, arba 4 karto daugiau (2.44 pav.). Galima būtų daryti išvadą, kad Telšių mieste ir rajone 

maitinimo įstaigų tinklas nėra pakankamai išvystytas: 1000 gyventojų Lietuvoje tenka 42 

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

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

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

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

pietauti ar vakarieniauti kavinėse ar restoranuose. Be to, dalį kavinių ar restoranų lankytojų 

sudaro turistai ar užsieniečiai, tačiau jie dažniausiai lankosi šalia turizmo traukos centrų 

esančiose įstaigose.  

Statistikos departamentas nepateikia duomenų apie miesto ir kaimo gyventojų išlaidas 

maitinimo įstaigose, tačiau tiek dėl mažesnio pasirinkimo, tiek dėl mažesnių pajamų galima 

daryti prielaidą, kad kaimo gyventojai šio pobūdžio įstaigose išleidžia dar mažiau nei Telšių 

rajono savivaldybės vidurkis.  
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2.44 pav. Restoranų ir kitų maitinimo įmonių apyvarta, tenkanti vienam gyventojui, Telšių rajono 

savivaldybėje ir Lietuvoje 2002 – 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Gyventojų apklausos duomenimis (2.45 pav.), Telšių rajono gyventojai ne itin dažnai 

lankosi kavinėse bei restoranuose – tik ketvirtadalis respondentų juose apsilanko dažniau nei 

kartą per mėnesį. 

 

3%
22%

31%
22%

22%

kartą per savaitę kartą per mėnesį
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2.45 pav. Telšių rajono savivaldybės gyventojų lankymasis kavinėse ir restoranuose  

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

 

2005 m. Telšių rajono savivaldybėje verslo liudijimus buvo įsigję 130 asmenų, 

palyginimui 2001 m. – 153. Atitinkamu laikotarpiu Lietuvoje verslo liudijimus įsigijusių asmenų 

skaičius išaugo 25%. 1000-čiui Lietuvos gyventojų tenka 5,1 verslo liudijimo, Telšių rajono 

savivaldybėje – 2,3. 

2.21 lentelėje pateikiamas Telšių rajono savivaldybėje išduotų verslo liudijimų skaičius 

pagal atskiras veiklas. Dažniausiai verslo liudiojimai buvo imami švietimo, poilsio ir renginių 
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organizavimui, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymui bei kitoms verslo bei aptarnavimo 

veikloms. 

 

2.21 lentelė. Verslo liudijimų skaičius pagal atskiras veiklas Telšių rajono savivaldybėje  

  2001 2002 2003 2004 2005 

Asmenys, įsigiję verslo liudijimus 
asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymui 

20 17 18 14 10 

Asmenys, įsigiję verslo liudijimus 
nekilnojamo turto operacijoms 

5 4 6 6 6 

Asmenys, įsigiję verslo liudijimus mašinų, 
įrenginių ir asmeninių reikmenų nuomai 

1 1 1 2 2 

Asmenys, įsigiję verslo liudijimus veiklai su 
kompiuteriais 

6 2 2 2 . 

Asmenys, įsigiję verslo liudijimus kitai 
verslo veiklai 

10 6 8 10 15 

Asmenys, įsigiję verslo liudijimus švietimo 
veiklai 

6 7 9 15 13 

Asmenys, įsigiję verslo liudijimus poilsio 
organizavimui, kultūrinei ir sportinei veiklai 

9 12 11 11 12 

Asmenys, įsigiję verslo liudijimus kitai 
aptarnavimo veiklai 

96 87 93 89 72 

VISO 153 136 148 149 130 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

2.7.1. Išvados 

1. Nors nemažą dalį Telšių rajono įmonių sudaro prekybos bei paslaugų įmonės, 

mažmeninės prekybos įmonių apyvarta Telšių rajone yra 2 kartus mažesnė nei 

vidutiniškai šalyje, atitinkamai  3325 Lt/gyv. ir 6714 Lt. vienam gyventojui. Šiam 

rodikliui įtaką daro mažesnė vietos gyventojų perkamoji galia. 

2. Mažmeninės prekybos apimtys Telšių rajone kasmet didėja, tačiau ne taip sparčiai 

kaip šalyje. 

3. Didelę įtaką smulkiems prekybininkams daro didžiųjų Lietuvos prekybos tinklų 

atėjimas į Telšių rajoną. Smulkūs vietos prekybininkai nesugeba atsilaikyti prieš 

finansiškai pajėgesnius konkurentus, todėl parduotuvių skaičius per pastarąjį 

dešimtmetį sumažėjo. 

4. 2005 m. vienas Telšių rajono gyventojas kavinėse išleido apie 56 litus per metus, kai 

tuo tarpu šalies vidurkis – 222 litai, arba 4 karto daugiau. Tokį didelį skirtumą gali 

įtakoti mažesnė vietos gyventojų perkamoji galia, o taip mažesnis maitinimo įstaigų 

pasirinkimas, žmonių įpročiai bei santykinai nedideli turistų srautai. 
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2.8. Žemės ūkis 

 

Telšių rajono savivaldybėje žemės ūkio naudmenos sudaro didžiąją dalį žemės fondo – 

52,9%, beveik tiek pat, kaip ir šalyje (2.22 lentelė).  

 

2.22 lentelė. Telšių rajono savivaldybės žemės fondo struktūra  

Iš jų: 

Regionas  
Bendras 
žemės 

plotas, ha 

Žemės ūkio 
naudmenos, 

% 
ariamoji 
žemė, % 

 pievos ir 
natūralios 
ganyklos, 

% 

 sodai ir 
uogynai, 

% 

ne žemės 
ūkio 

naudmenos, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

Lietuvoje 6530023 53,34% 44,82% 7,61% 0,91% 46,66% 

Telšių r. sav. 143891 52,93% 37,59% 14,65% 0,68% 47,07% 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Kaip matyti iš 2.46 pav., ariamoji žemė Telšių rajono savivaldybėje sudarė 71% visų 

žemės ūkio naudmenų (šalyje – 84%), pievos ir natūralios ganyklos – 28% (šalyje – 14%), sodai 

ir uogynai – 1% (šalyje – 2%).  

 

ariamoji 
žemė, %

71%

 pievos ir 
natūralios 

ganyklos, %
28%

 sodai ir 
uogynai, %

1%

 

2.46 pav. Žemės ūkio naudmenų struktūra Telšių rajono savivaldybėje  

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

2.47 pav. pateikiama ištrauka iš Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajo plano agrarinių 

teritorijų, iš kurios matyti, kad Telšių rajone yra rekomenduojamas javų ir žolinių pašarų 

auginimas, bei kiaulininkystė, mėsinių galvijų auginimas bei pienininkystė. 
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2.47 pav. Telšių rajono savivaldybės agrarinės teritorijos  

Šaltinis: Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, http://gis.am.lt/bp/ 

Sutartiniai ženklai: 

1. Ž – žolinių pašarų auginimas.  

2. J – javų auginimas.  

3. G – mėsinių galvijų auginimas. 

4. P – pienininkystė. 

5. K – kiaulininkystė.  

 

2.23 lentelėje yra pateikiami Telšių rajono savivaldybėje bei Lietuvoje esančių ūkių ir 

žemės lyginamieji dydžiai pagal 2003 m. žemės ūkio surašymo duomenis. Tiek Lietuvoje, tiek 

Telšių rajono savivaldybėje virš 99% visų ūkių sudaro ūkininkų ir šeimos ūkiai. Skirtumas tik 

tas, kad bendrai Lietuvoje žemės ūkio bendrovių ir įmonių valdoma žemė sudaro apie 12,2% 

naudojamų žemės ūkio naudmenų, tuo tarpu Telšių rajono savivaldybėje – tik 1,25%. 
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2.23 lentelė. Ūkių skaičius ir žemė Lietuvoje ir Telšių rajono savivaldybėje 2003 m.  

Visi ūkiai Ūkininkų ir šeimos ūkiai Žemės ūkio bendrovės ir įmonės 

  
Ūkių 

skai-

čius 

Žemės 

plotas, 

ha 

Naudoja-

mos žemės 

ūkio 

naudme-

nos, ha 

Ūkių 

skai-

čius 

Žemės 

plotas, 

ha 

Naudojam

os žemės 

ūkio 

naudmeno

s, ha 

Ūkių 

skaičius 

Žemės 

plotas, 

ha 

Naudoj-

amos žemės 

ūkio 

naudmenos, 

ha 

Lietuvoje 
27211

1 

283578

5 
2490958 

27150

1 

251438

7 
2188295 610 

32139

8 
302663 

% 100% 100% 100% 99,8% 88,7% 87,8% 0,2% 11,3% 12,2% 

Telšių r. 

sav. 
6201 72752 59287 6195 71882 58545 6 870 742 

% 100% 100% 100% 
99,90

% 
98,80% 98,75% 0,10% 1,20% 1,25% 

Šaltinis: visuotinis 2003 m. žemės ūkio surašymas 

 

2007 m. sausio 1 d. Telšių rajone buvo registruoti 2062 ūkininkai, iš jų 310 – jaunųjų 

ūkininkų (15% visų ūkininkų). Veikiančių žemės ūkio bendrovių rajone nebuvo.  

Visų Telšių rajono ūkių naudojamos žemės ūkio naudmenos sudarė apie 41% visos 

rajono žemės. Rajone vyrauja ūkiai iki 5 ha dydžio – jie sudaro 46% visų ūkių. 5 – 10 ha ūkiai 

sudaro apie 22,7%, 10 – 20 ha – apie 18%, o didesnių nei 50 ha ūkiai sudaro apie 3% visų rajono 

ūkių (2.48 pav.). 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 bėdų 

– smulkūs ūkininkai dažnai neišgali įsigyti jiems reikalingos technikos, jiems sunkiau gauti 

banko kreditą ūkiui modernizuoti. Todėl ateityje, siekiant veiklos efektyvumo bei plėtros, 

galimas ūkių stambėjimas ar konsolidavimasis. Telšių rajone 2007 m. pradžioje buvo stambių 11 

ūkininkų, kurie turėjo virš 150 ha žemės, buvo gerai apsirūpinę jiems reikalinga žemės ūkio 

technika. 
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2.48 pav. Telšių rajono savivaldybės ūkių pasiskirstymas pagal dydį  

Šaltinis: visuotinis 2003 m. žemės ūkio surašymas 

 

2.24 lentelėje pateikiamas veikiančių ūkių skaičius ir žemė pagal naudmenas Telšių 

rajono seniūnijose. Daugiausiai ūkių veikia Varnių, Tryškių, Luokės ir Viešvėnų seniūnijose.  
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2.24 lentelė. Veikiančių ūkių skaičius ir žemė pagal naudmenas Telšių rajono seniūnijose 

  
Ūkių 

skaičius 

Žemės 
plotas, 

ha 

Naudojamos 
žemės ūkio 
naudmenos, 

ha 

Ariama 
žemė, 

ha 

Iš 
ariamos 
žemės 

pasėliai, 
ha 

Iš 
ariamos 
žemės 

pūdymai, 
ha 

Pievos ir 
ganyklos, 

ha 

Sodai ir 
uogynai, 

ha 

kitos 
naudojamos 
žemės ūkio 
naudmenos, 

ha 

Nenaudojamos 
žemės ūkio 
naudmenos,    

ha 

Miškai, 
ha 

Vandenys, 
ha 

Kita 
žemė, 

ha 

Telšių r. 
sav. 

6201 72752 59287 23919 21184 2735 34961 380 27 773 9245 146 3301 

Degaičių 
sen. 

543 7148 6036 2885 2597 288 3133 17 1 123 701 5 283 

Gadūnavo 
sen. 

496 5271 4258 1720 1561 159 2505 31 2 24 687 17 285 

Luokės 
sen. 

632 8488 7154 2201 1980 221 4931 22 .. 16 780 8 530 

Nevarėnų 
sen. 

539 7779 6064 2379 2079 300 3665 20 0 92 1439 26 158 

Ryškėnų 
sen. 

509 4955 3835 1799 1243 556 2009 17 10 97 731 30 262 

Telšių sen. 79 672 494 196 180 16 296 2 0 16 126 0 36 

Tryškių 
sen. 

746 6042 4467 2026 1727 299 2407 34 .. 235 1137 3 200 

Upynos 
sen. 

579 7011 6390 2777 2434 343 3466 146 1 70 400 0 151 

Varnių 
sen. 

1064 13732 11504 3801 3500 301 7660 32 11 59 1338 21 810 

Viešvėnų 
sen. 

636 7922 6287 3369 3171 198 2873 44 1 38 1289 17 291 

Žarėnų 
sen. 

378 3732 2798 766 712 54 2016 15 1 3 617 19 295 

Šaltinis: visuotinis 2003 m. žemės ūkio surašymas 
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Rajone dauguma ūkininkų dirba tradicinėse žemės ūkio šakose. Iš esmės dėl ne itin 

derlingų žemių ūkininkai dažniau užsiima gyvulininkyste. 

Telšių rajone santykinai mažesnius plotus nei Lietuvoje užima javai, linai, rapsai, 

cukriniai runkeliai, didesnius – bulvės, lauko daržovės, ankštiniai augalai, daugiametės žolės 

(2.25 lentelė).  

 

2.25 lentelė. Pasėlių struktūra Lietuvoje ir Telšių rajono savivaldybėje 

Plotas, ha Ploto dalis, % 
Kultūra  

Lietuvoje Telšių r. sav. Lietuvoje Telšių r. sav. 

1 2 3 4 5 

Visi pasėliai 1341897 21184 100% 100% 

Javai 864625 12564 64,4% 59,3% 

Ankštiniai augalai 21623 428 1,6% 2,0% 

Linai 9440 128 0,7% 0,6% 

Rapsai 66587 155 5,0% 0,7% 

Bulvės 84438 2087 6,3% 9,9% 

Lauko daržovės 19373 431 1,4% 2,0% 

Cukriniai runkeliai 25624 7 1,9% 0,0% 

Pašariniai šakniavaisiai  25742 798 1,9% 3,8% 

Visos vienmetės žolės 27648 179 2,1% 0,8% 

Daugiametės žolės 184976 4220 13,8% 19,9% 

Kiti augalai 11821 187 0,9% 0,9% 

Šaltinis: visuotinis 2003 m. žemės ūkio surašymas 

 

Telšių rajono savivaldybės pasėlių struktūrą iš dalies paaiškina derlingumas: bulvių, 

kurių derlingumas Telšių rajone yra didesnis nei vidutiniškai šalyje, auginama daugiau, ir 

atvirkščiai, grūdų, kurie rajone auga prasčiau, sėjama mažiau. 2.26 lentelėje pateikiami duomenis 

apie derlingumą Telšių rajono savivaldybėje ir Lietuvoje. 
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2.26 lentelė. Pasėlių derlingumas Lietuvoje ir Telšių rajono savivaldybėje 

 Regionas 
Grūdų 

derlingumas, 
100 kg iš 1 ha 

Linų pluošto 
derlingumas, 
100 kg iš 1 ha 

Rapsų 
derlingumas, 
100 kg iš 1 ha 

Bulvių 
derlingumas, 
100 kg iš 1 ha 

1 2 3 4 5 

Lietuva 28,9 9 18,4 121 

Telšių r. sav. 18,8 9 24,3 142 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

2.27 lentelėje pateikiamas gyvulių skaičius Telšių rajono savivaldybės ūkiuose 1994 – 

2006 m. Per minimą laikotarpį sumažėjo galvijų, tame tarpe ir karvių, bei arklių skaičius, o 

laikomų kiaulių bei avių ir ožkų skaičius – padidėjo.  

 

2.27 lentelė. Gyvulių skaičius Telšių rajono savivaldybėje 1994 – 2006 m. 

Metai Galvijai iš jų karvės kiaulės avys ir ožkos arkliai 

1 2 3 4 5 6 

1994 22300 12343 22653 1627 1591 

1995 17426 10642 23100 1556 1679 

1996 17541 10826 23636 1317 1622 

1997 17352 10731 17240 1298 1676 

1998 20973 11038 24070 1366 1879 

1999 20076 10796 25499 1648 1728 

2000 19436 9605 21414 1557 1808 

2001 18777 9998 24619 1835 1710 

2002 19191 10360 30602 1661 1619 

2003 20439 10216 28949 1570 1459 

2004 21285 10413 30855 2269 1543 

2005 20787 10275 26602 1821 1547 

2006 20976 9869 26137 3202 1478 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

2.49 pav. pavaizduota Telšių rajono gyvulininkystės struktūra: kiaulės sudarė 51% (šalyje 

– 55%), galvijai – 40% (39%), avys ir ožkos – 6% (2,5%), arkliai – 3% (3%). 

 



TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 
I  etapas. Esamos būklės analizė 

 
VGTU Teritorijų planavimo institutas 

 
68 

40%

51%

6% 3%

Galvijai Kiaulės Avys ir ožkos Arkliai

 

2.49 pav. Gyvulininkystės  struktūra Telšių rajono savivaldybėje, 2006 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

2005 m. Telšių rajono savivaldybės ūkiuose buvo primelžta 43,7 tūkst. tonų pieno. Pieno 

gamybos apimtys rajone kasmet po truputį didėja (2.50 pav.).  
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2.50 pav. Primelžta pieno Telšių rajono savivaldybės ūkiuose 1994 – 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Karvių produktyvumas siekia 3100 kg pieno iš karvės ir yra žemesnis nei Lietuvoje, 

atitinkamai  5255 kg pieno iš karvės per metus. ES karvių produktyvumas viršija 6000 kg per 

metus.   

Nacionalinės mokėjimų agentūros, kuruojančios Europos Sąjungos teikiamą paramą 

žemės ūkiui, duomenimis, 2007 m. sausio 1 d. Telšių apskrityje (duomenų apie Telšių rajoną 

nepateikiama) paramą buvo gavę 89 ūkiai (ūkio subjektai).   
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2.8.1. Išvados 

1. Telšių rajono savivaldybėje žemės ūkio naudmenos sudaro 52,9% žemės fondo, 

maždaug tiek pat kaip ir šalyje.  

2. Visuotinio 2003 m. žemės ūkio surašymo duomenimis, Telšių rajone buvo 6201 

ūkiai, kurių naudojamos žemės ūkio naudmenos sudarė apie 41% visos rajono žemės, 

arba statistiškai mažiau nei šalyje – 53%.  

3. Rajone vyrauja smulkūs ūkiai: iki 5 ha dydžio ūkiai sudaro 46% visų ūkių. 

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

– 9,3 ha), arba maždaug perpus mažesnis nei ES. Maži ūkiai nėra konkurencingi, 

jiems sunkiau įsigyti reikalingos technikos ar gauti banko kreditą ūkiui modernizuoti, 

jie yra labiau pažeidžiamesni nepalankių gamtinių sąlygų. 

4. Telšių rajone didžioji dauguma ūkininkų dirba tradicinėse žemės ūkio šakose. Dėl ne 

itin derlingų žemių, rajone yra bei reikėtų vystyti gyvulininkystę. 

5. Telšių rajono ūkininkai gana aktyviai naudojasi Europos Sąjungos parama ūkiams 

modernizuotis. Ateinantis 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos paramos periodas turėtų 

prisidėti prie vietos ūkio modernizavimosi bei stiprėjimo.  

6. Telšių rajono pasėlių struktūrą iš esmės panaši į Lietuvos, vyrauja javai, bulvės. 

Pasėlių struktūrą įtakoja ir atskirų kultūrų derlingumas, stengiamasi auginti didesnį 

derlių duodančius pasėlius. 

7. Pieno Telšių rajono savivaldybėje kasmet primelžiama vis daugiau, tačiau karvių 

produktyvumas dar nesiekia ES lygio. 
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2.9. Kultūra 

 

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

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

profesinį parengimą. Valstybės parama menininkams ir jų organizacijoms sąlygoja Lietuvos 

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

 

2.9.1. Kultūros įstaigos, meno kolektyvai 

Telšių rajono savivaldybėje veikė 7 kultūros centrai bei 14 filialų: 

1. Telšių rajono savivaldybės kultūros centras (Respublikos 18 / Katedros aikštė 1, 

Telšiai). Filialai: Buožėnų, Gedrimų, Viešvėnų, Venbūtų, Upynos, Kirklių, 

Kaunatavos, Žarėnų. 

2. Telšių rajono savivaldybės Nevarėnų seniūnijos kultūros centras (Liepų g. 10, 

Nevarėnų mstl., Telšių rajonas). 

3. Telšių rajono savivaldybės Ryškėnų seniūnijos kultūros centras (Masčio g. 5, 

Ryškėnai, Telšių rajonas). 

4. Telšių rajono savivaldybės Tryškių seniūnijos kultūros centras (Lazdynų Pelėdos g. 

20, Tryškių mstl., Telšių rajonas (vidurinės mokyklos patalpose)). Filialai: Ubiškės 

filialas. 

5. Telšių rajono Luokės seniūnijos kultūros centras (Mokyklos g. 5, Luokės mstl., Telšių 

rajonas). Filialai: Kuršių filialas, Viekšnalių laisvalaikio salė. 

6. Telšių rajono savivaldybės Degaičių seniūnijos etnokultūros centras (Degaičiai, 

Anulėnų g. 1, Telšių rajonas). Filialai: Eigirdžių filialas. 

7. Telšių rajono savivaldybės Varnių seniūnijos kultūros centras (S.Daumanto g. 8, 

Varnių miestas, Telšių rajonas). Filialai: Janapolės filialas, Pavandenės laisvalaikio 

salė.  

 

2.51 paveiksle pateikiamas kultūros centrų ir jų filialų išsidėstymas Telšių rajono 

savivaldybėje. 
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2.51 pav. Kultūros centrų bei jų filialų išsidėstymas Telšių rajono savivaldybėje 

 

2.28 lentelėje pateikiami statistiniai Telšių rajono savivaldybės kultūros įstaigų 

duomenys. Per pastaruosius penkerius metus, rajone sumažėjo mėgėjų meno kolektyvų bei jų 

dalyvių skaičius. Telšių rajono gyventojų aktyvumas, dalyvaujant meno kolektyvuose skaičius 
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(17/1000 gyv.) yra šiek tiek mažesnis nei Lietuvos vidurkis (19/1000 gyv.), tačiau statistiškai 

vienas kultūros centras rajone tenka mažesniam gyventojų skaičiui (2667) nei šalyje (4146). 

 

2.28 lentelė. Kultūros centrų, meno kolektyvų ir jų dalyvių skaičius Telšių  rajono savivaldybėje 

 Rodiklis 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Kultūros centrų skaičius 22 22 21 21 20 21 

Mėgėjų meno kolektyvų 

skaičius 
118 122 122 128 102 98 

Dalyvių meno kolektyvuose 

skaičius 
1349 1497 1291 1331 1091 1087 

Gyventojų aktyvumas, 

dalyvių sk./1000 gyv. 
23 26 22 23 19 19 

Statistinis gyventojų sk./1 

centrui 
2634 2625 2742 2727 2837 2677 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

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

organizavimas, ugdymas, rajono kultūros programos kūrimas ir įgyvendinimas, liaudies meno 

ugdymas, lietuviškų tradicijų tęstinumas, vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumas, papildomas 

meninis lavinimas bei kultūros renginių organizavimas.  

Telšių rajone organizuojama daug renginių: kiekvienais metais rengiama meno kolektyvų 

Dainų šventė, kas antri metai organizuojamas tarptautinis vaikų folkloro festivalis „Aš pasiejau 

veina popa”, geriausių Lietuvos liaudiškos muzikos kapelijų festivalis – varžytuvės 

„Riktingiausė mozėkontaa”, kaimiškų kapelų šventė „Jurgelio valsas”, tarpmiestinis sportinių 

šokių konkursas „Žemaitija”, A. Jasenausko sakralinės chorinės muzikos festivalis ir kt.  

2005 m. Telšių rajone mėgėjų meno kolektyvai surengė 245 koncertus / spektaklius, 

kuriuose apsilankė 37 tūkst. gyventojų. Taip pat buvo surengta 15 akademinių koncertų ir 

spektaklių, 55 pramoginės muzikos renginiai, kurie pritraukė beveik 17 tūkst. lankytojų20. Buvo 

organizuojami ir edukaciniai, socialiniai kultūriniai renginiai, jaunimo mėgstamos diskotekos.  

Siekiant vykdyti Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymą, kuris numato 

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

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

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

                                                 
20 šaltinis: http://www.lfcc.lt/index.php?1050335843  
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pradėta įgyvendinti Telšių apskrities Kultūros plėtros programa, kurios misija – puoselėti etninę 

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

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

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

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

tarptautinį bendradarbiavimą. Įgyvendinant Kultūros plėtros programą, buvo išskirtos regiono 

kultūrai aktyvinti šios kultūrinių meninių projektų prioritetinės kryptys:  

1. Tarptautinis kultūrinis bendradarbiavimas. 

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

3. Regiono etninės kultūros išsaugojimo aktualizavimas. 

4. Vaikų ir jaunimo meninė saviraiška. 

5. Profesionalaus meno sklaidos regionuose programas. 

6. Kūrybinės – meninės iniciatyvos, skatinančios meninę saviraišką. 

 

2004 metais buvo įgyvendinti 52 regioniniai kultūros projektai, kurie finansuoti iš Telšių 

apskrities Kultūros plėtros programos, jiems buvo skirta 50 000 Lt. Iš jų: 26 regioninės kultūros 

projektai, 12 etninės kultūros projektų, 8 tarpregioniniai projektai, 6 tarptautiniai projektai. 

Telšių rajonui 2005 m. pagal šią programą buvo skirta tik 13 tūkst. Lt. 

Pagrindinės problemos kultūros srityje yra susijusios su finansavimu ir iš to 

išplaukiančiomis pasekmėmis. Rekonstrukcijos arba kapitalinio remonto reikėjo 4 rajono 

kultūros centrų pastatams, trūksta lėšų materialinės bazės atnaujinimui, o tai įtakoja 

organizuojamų renginių kokybę. Ne visi dirbantys kultūros įstaigose turi kultūrinį išsilavinimą, 

be to, kultūros įstaigų darbuotojų atlyginimai ne visada pritraukia norinčius čia dirbti. Taip pat 

daugiau dėmesio reikėtų skirti pramoginiams kultūriniams renginiams, kurie pritraukia 

daugiausiai lankytojų. 

Telšių rajono gyventojai dažniausiai stengiasi aplankyti viešuosius renginius, taip pat 

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

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

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

 

2.9.2. Bibliotekos 

Didelę reikšmę rajono bendruomenės kultūriniam gyvenimui turi bibliotekos. Kuriasi 

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

rajono bendruomenės reikalavimai bibliotekoms. 

Rajone funkcionuojančią centralizuotą bibliotekų sistemą sudaro Telšių rajono 

savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka bei 30 jos filialų, iš jų 3 mieste bei 27 

kaime. 1997 m. Telšių rajono administracijos viešajai bibliotekai, šventusiai 75 metų jubiliejų, 

buvo suteiktas pirmosios žemaičių poetės Karolinos Praniauskaitės vardas. Telšių rajono 

savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje yra komplektavimo ir tvarkymo, 

skaitytojų aptarnavimo, bibliografinio aptarnavimo bei vaikų literatūros skyriai.  

Bibliotekos filialai: 

1. Miesto filialas Nr. 1, Telšiai. 

2. Miesto filialas Nr. 2, Telšiai. 

3. Varnių miesto filialas, Varniai. 

4. Biržuvėnų filialas, Biržuvėnų k. 

5. Buožėnų filialas, Buožėnų k.; 

6. Degaičių filialas, Degaičių k. 

7. Eigirdžių filialas, Eigirdžių mstl. 

8. Gadunavo filialas, Gadunavo k. 

9. Gedrimų filialas, Gedrimų k. 
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10. Janapolės filialas, Pavandenės k. 

11. Kaunatavos filialas, Kaunatavos k. 

12. Kegų filialas, Kegų k. 

13. Kirklių filialas, Kirklių k. 

14. Kuršų filialas, Kuršų k. 

15. Lauko Sodos filialas, Lauko Sodos k. 

16. Lieplaukės filialas, Lieplaukės k. 

17. Luokės filialas, Luokės mstl. 

18. Mitkaičių filialas, Mitkaičių k. 

19. Nerimdaičių filialas, Nerimdaičių k. 

20. Nevarėnų filialas, Nevarėnų k. 

21. Pavandenės filialas, Pavandenės k. 

22. Rainių filialas, Rainių k. 

23. Ryškėnų filialas, Ryškėnų k. 

24. Tryškių filialas, Tryškių mstl. 

25. Ubiškės filialas, Ubiškės k. 

26. Upynos filialas, Upynos k. 

27. Vembūtų filialas, Vembūtų k. 

28. Viekšnalių filialas, Viekšnalių k. 

29. Viešvėnų filialas, Viešvėnų k.; 

30. Žarėnų filialas, Žarėnų mstl. 

2.53 paveiksle pateikiamas bibliotekų bei jų filialų išsidėstymas Telšių rajone. 
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2.53 pav. Telšių rajono bibliotekų išsidėstymas  

 

Telšių rajone 60 proc. bibliotekų yra gyvenviečių centre, netoli nuo masinių žmonių 

susibūrimo vietų: mokyklų, seniūnijų ar parduotuvių. Tokia situacija atitinka gyventojų 

poreikius, todėl rajone nėra nestacionarinio tipo bibliotekų.   
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Telšių rajono savivaldybės bibliotekų knygų fondas 2005 m. sudarė 312 tūkst. Per 

pastaruosius trejus metus jis praktiškai nepakito.  Rajono bibliotekų fondai sensta, dėl lėšų stokos 

nespėjama komplektuoti naujų dokumentų, ypač tai atsiliepia šakinei literatūrai, kuri sudaro 41% 

viso fondo, o viešojoje bibliotekoje – net 54 % viso fondo. Rajono bibliotekų fonduose 

periodiniai leidiniai siekia tik 5 %: kaimo filialuose – 4%, viešojoje bibliotekoje – 7% viso 

fondo, tačiau periodinių leidinių išduotis rajono bibliotekose sudaro 43%, o viešojoje 

bibliotekoje net 64% nuo bendros rajono bibliotekų leidinių išduoties.  

Per 2005 metus įsigyta 17484 vnt. naujų dokumentų. Vienai kaimo bibliotekai teko 

vidutiniškai 383 vnt. naujų dokumentų.   

Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai Telšių rajone – 1891; miesto 

bibliotekai – 6467, kaimo – 823 gyventojai. 

2005 m. skaitytojų skaičius siekė 11 tūkst., per metus jiems išduota apie 286 tūkst. 

leidinių, arba 20 tūkst. mažiau nei ankstesniais metais (2.29 lentelė). Išduoties sumažėjimo 

priežastys: dokumentų fondai dėl lėšų stokos laiku neatnaujinami ir lankytojai dažnai išeina, 

nesuradę pageidaujamos knygos. Be to, kaimo filialai gauna labai mažai naujų knygų. 

Kaimo filialų skaitytojai sudaro 61% visų rajono skaitytojų. Daugiausia vartotojų 

užregistruota Žarėnų (406), Nevarėnų (359), Tryškių (380), Pavandenės (387), Viešvėnų (356) 

bibliotekose. Kaip ir fondų dydis, lankytojų skaičius bei išduodamų knygų skaičius per keletą 

pastarųjų metu truputį sumažėjo – tokios pačios tendencijos stebimos ir Lietuvoje.  

 

2.29 lentelė. Statistiniai duomenys apie Telšių rajono savivaldybės bibliotekas 2000 – 2005 m. bei 

palyginimas su šalies rodikliais 

 Rodiklis 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1 2 3 4 5 6 7 

Bibliotekų skaičius 32 32 32 32 32 31 

Knygų skaičius, tūkst. 331 332 316 310 311 312 

Skaitytojų skaičius, tūkst. 12 12 12 12 12 11 

Išduota knygų ir žurnalų, 
tūkst. 

296 302 300 315 307 286 

100-ui gyventojų tenka 
egzempliorių Telšių r. 
sav. 

570 573 551 547 553 560 

100-ui gyventojų tenka 
egzempliorių Lietuvoje 

897 893 892 876 876 868 

Vienai bibliotekai 
vidutiniškai tenka knygų 
ir žurnalų, tūkst. Telšių r. 
sav. 

10,3 10,3 9,9 9,7 9,7 10,1 
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2.29 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 

Vienai bibliotekai 
vidutiniškai tenka 
knygų ir žurnalų, tūkst. 
Lietuvoje 

21,3 21,5 21,7 21,4 21,4 21,2 

Vienam skaitytojui 
tenka vidutiniškai 
knygų ir žurnalų Telšių 
r. sav. 

27 28 26 27 26 28 

Vienam skaitytojui 
tenka vidutiniškai 
knygų ir žurnalų 
Lietuvoje 

36 36 36 36 37 38 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

2005 m. beveik pusė knygų buvo išduota kaimo bibliotekose – 49%, arba 140 tūkst. vnt. 

(2.54 pav.). 

 

32%

19%

49%

viešoji biblioteka miesto filialai kaimo filialai

 

2.54 pav. Knygų išduoties struktūra Telšių rajono savivaldybės bibliotekose 2005 m. 

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

 

Vidutinis Telšių rajono vienos bibliotekos leidinių fondas yra 10 tūkst., kai tuo tarpu 

šalyje – 21 tūkst. Šiam rodikliui didžiulę įtaką daro kaimo bibliotekos, o jų fondai yra daug 

skurdesni už miesto (pagrindinės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos fondas siekia 84 

tūkst. leidinių). Atitinkamai rajone mažesnis ir vienam skaitytojui tenkančių knygų ir žurnalų 

skaičius – 28 (Lietuvoje – 38).  

Telšių rajone mažesnis nei Lietuvoje ir vienam skaitytojui išduodamų knygų ir žurnalų 

skaičius, atitinkamai 26 ir 34 (2.55 pav.). Būtina pažymėti, kad rajono bibliotekų lankomumą bei 
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išduodamų leidinių skaičių iš dalies įtakoja ir prastas knygų atnaujinimo procentas: pagal IFLA21 

tarptautinius standartus, bibliotekos kasmet turi pasipildyti bent 10%, kai tuo tarpų Telšių rajono 

bibliotekų šis rodiklis 2005 m. tebuvo 6%. Rajono bibliotekoms gavus pakankamai lėšų įsigyti 

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

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

skaičius. 

 

18 19
20 20

22 22

25 25 25

27
26 26

34

3232
3131

3030
29

28

26

24

22

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Telšių r. sav. Lietuvoje

 

2.55 pav. Vienam skaitytojui tenka vidutiniškai išduotų knygų ir žurnalų skaičius Lietuvoje ir Telšių r. 

savivaldybėje  

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Telšių rajono bibliotekose buvo 210 vartotojams skirtų darbo vietų, iš jų: 

� savivaldybės bibliotekose – 37; 

� miesto filialuose – 22; 

� kaimo filialuose – 151. 

 

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų su interneto prieiga darbo vietų skaičius rajono 

bibliotekose siekė 32, iš jų: 

� savivaldybės bibliotekose – 8 ( su interneto prieiga ); 

� miesto filialuose – 3 ( su interneto prieiga ); 

� kaimo filialuose – 21 (su interneto prieiga ); 

 
Interneto prieigą turi Varnių, Nevarėnų, Luokės, Upynos, Gadūnavo filialai. 
 

                                                 
21 Tarptautinė bibliotekinių asociacijų ir institucijų federacija 
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2006 m. Telšių rajono bibliotekose dirbo 67 darbuotojai, iš jų 53 – profesionalūs 

bibliotekininkai (2.56 pav.). Kaimo bibliotekose darbavosi 34 darbuotojai, iš jų 13 dirbo ne pilną 

darbo dieną. 
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2.56 pav. Telšių rajono bibliotekos darbuotojų skaičius 2006 m.  

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

 

2.57 pav. pavaizduotas profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas. 28% Telšių rajono 

profesionalių bibliotekininkų turėjo aukštąjį, 62% – aukštesnįjį išsilavinimą. Rajono bibliotekų 

darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją įvairiuose kursuose, kai kurie jų dar tęsia mokslus. 
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2.57 pav. Telšių rajono savivaldybės profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas 

Šaltinis: 2005 m. Telšių rajono K.Praniauskaitės viešosios bibliotekos metinė tekstinė darbo ataskaita 
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Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos tradiciniai korteliniai katalogai ir 

straipsnių kartotekos nuo 2003 m. sausio 1 d. pradėtos keisti į elektroninius bibliografinius 

įrašus, kurie prieinami tik kompiuterinės ir programinės įrangos pagalba. Ateityje visų 

bibliotekoje esančių knygų bibliografinius įrašus bus galima rasti elektroniniame bibliotekos 

kataloge.  

Literatūros populiarinimui bibliotekoje nuolat pristatomos įvairių rašytojų, poetų knygos, 

atidaromos ir tautodailininkų darbų parodos, vaikams organizuojami kūrybiniai penktadieniai, 

įvairūs konkursai. Prie bibliotekos veikia visuomenės klubas “Gija”, literatų klubas „Šatrija”, 

klubas „Mūsų namai”. Nuo 2001 m. vasario mėn. prie bibliotekos veikia Europos informacijos 

centras. Viešosios bibliotekos ir jos filialų renginiai ne tik suteikia rajono skaitytojams galimybę 

gauti naujos informacijos, bet ir sukuria palankias sąlygas bendrauti. Renginiuose skaitytojai gali 

susipažinti, laisvai keistis nuomonėmis, diskutuoti, išreikšti savo kūrybines ir intelektualines 

galias. Tokias bibliotekas pastangas teigiamai vertina ir Telšių rajono savivaldybės gyventojai – 

net 75% apklaustųjų bibliotekų vertina gerai arba labai gerai (2.58 pav.). 
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2.58 pav. Telšių rajono savivaldybės gyventojų bibliotekų veiklos vertinimas 

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

 

Per pastarąjį dešimtmetį rajono bibliotekų  pastatų patalpų  renovacijai skiriamos labai 

mažos lėšos. Dažniausia buvo apsiribojama einamuoju patalpų remontu. 2005 m. einamieji 

patalpų remonto darbai atlikti Varnių, Kaunatavo, Nevarėnų, Luokės, Upynos, Gadūnavo 

filialuose. 2006 m. patalpų remontas atliktas Žarėnų  filiale, taip pat sutvarkytas Viekšnalių ir 

Kuršų filialų patalpų šildymas. Šiuo metu patalpų šildymo problemų rajono bibliotekose nebėra. 

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

Lietuvos Respublikos Bibliotekų modernizavimo programos lėšų). Pagal savivaldybės patvirtintą 
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patalpų renovacijos planą, 2007 m. kapitaliai bus remontuojamos Lauko Sodos filialo patalpos 

bei keičiami langai Nevarėnų, Kaunatavo, Rainių filialuose. 

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

daug rūpesčių Ryškėnų, Gedrimų, Janapolės, Kaunatavo, Kuršų, Ūbiškės, Viekšnalių, Vembūtų 

filialuose. Kaimų filialuose labai trūksta sanitarinių mazgų, esami vamzdynai surūdiję, o tai 

sukelia didelių nepatogumų, nes filialuose veikia viešieji interneto prieigos taškai, lankosi 

skaitytojai.  

 

2.9.3. Muziejai 

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

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

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

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

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

muziejaus padaliniuose lankytojams yra teikiami moksliniai patarnavimai, rengiami edukaciniai 

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

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

darbų parodos; Žemaitijos dailininkų sąjungos narių vasaros plenerai.    

Žemaitijos kaimo muziejus (Žemaičių muziejaus „Alka“ padalinys). Telšių parko 

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

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

uždavinys – pavaizduoti liaudies buitį natūralioje aplinkoje, išsaugoti autentiškus liaudies 

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

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

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

įrengta šiose sodybų sekcijose: 

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

� svirne (atitinkama patalpų įranga);  

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

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

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

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

ūkio padargai, baldai.  
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Gaulėnų kaimo muziejus – tai kraštotyrinio pobūdžio muziejus, globojamas Žemaičių 

muziejaus „Alka“, įsikūręs Gaulėnų kaime, Luokės seniūnijoje. Džiuginėnų dvare (Džiuginėnai, 

Gadūnavo sen.) taip pat veikia 3 ekspozicijos.    

Viekšnalių kraštotyros muziejus įsikūręs Viekšnalių kaimo bibliotekos patalpose, 

Viekšnalių k., Luokės sen. Eksponuojama daugiau nei 1000 kaimo buities eksponatų, surinktų iš 

aplinkinių kaimų. 2001 m. muziejų naujais eksponatais papildė JAV gyvenantis lietuvis J. 

Kojelis. Muziejuje vyksta poezijos pavasario šventės ir kiti kultūriniai renginiai. 

Žemaičių vyskupijos muziejus (įkurtas 1999 m.) yra atvira kultūriniam 

bendradarbiavimui su visuomene kultūros įstaiga, išlaikoma iš valstybės biudžeto. 

Pagrindinis muziejaus tikslas – fiksuoti, kaupti, saugoti, restauruoti, tirti ir propaguoti Žemaičių 

vyskupystės dailės, kultūros ir istorijos vertybes. Siekdamas šių tikslų, muziejus inicijuoja su 

bažnytinės kultūros paveldo išsaugojimu susijusius projektus, įtraukdamas į šį darbą ir Lietuvos 

visuomenę. Muziejus yra įsikūręs buvusios Žemaičių kunigų seminarijos pastate (vėlyvasis 

barokas), kuris pastatytas apie 1770 m. carinės Rusijos administracijai. XIX a. uždarius Vilniaus 

Universitetą, Varnių kunigų seminarija ir Vilniaus Medicinos fakultetas buvo vienintelės 

aukštosios mokyklos Lietuvoje. Čia dirbo ir mokėsi nemažai ir 1831 m. bei 1863 m. sukilimų 

dalyvių, nemažai kitų iškilių Lietuvos kultūros, meno, mokslo ir politikos srityse vėliau 

pagarsėjusių žmonių. 

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

kitų rajonų muziejais. 2.59 paveiksle pateikiamas Žemaičių muziejaus „Alka“ lankytojų srautas. 

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

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

Šaltinis: Žemaičių muziejus „Alka“ 
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Žemaitės dramos teatras. Telšių Žemaitės dramos teatras – vienas seniausių Lietuvoje, 

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

pasisekimu gastroliavęs JAV, Kanadoje, Belgijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Monake, Maroke, 

Danijoje, Norvegijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje. Teatras yra tarptautinės teatrų 

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

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

komedijinės dramaturgijos kryptimis, organizuojami tradiciniai festivaliai: “Nuognee graži 

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

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

vakarai rėmėjams, teatralizuojamos įvairios šventės, renginiai, dalyvaujama kūrybiniuose 

projektuose, tarptautiniuose ir respublikiniuose festivaliuose. 

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

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

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

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

Organizuojamos parodos realiai atspindi Lietuvoje egzistuojančius dailės procesus, ugdo žiūrovo 

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

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

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

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

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

 
2.9.4. Sportas 

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

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

žmogaus gyvenimu, veikla, darbu, mityba, aplinka ir kitais veiksniais. Todėl kūno kultūros 

užsiėmimai suprantami, kaip kryptinga ugdytojo ir ugdomojo sąveika, bendradarbiavimas, 

asmens sveikatos stiprinimas, fizinio išsivystamo ir fizinio pajėgumo gerinimas, noro pačiam 

siekti fizinio tobulumo skiepijimas, sveikos gyvensenos ugdymas. Telšių rajono savivaldybėje 

visiems norintiems sportuoti yra sudarytos geros sąlygos. 2006 m. rajone veikė sporto mokykla, 

futbolo asociacija ir 20 visuomeninių sporto organizacijų. Sporto užsiėmimus lanko apie 2810 

gyventojų. Iš jų:  

� sporto mokykloje – 596;  

� visuomeninėse sporto organizacijose – 624; 

� kūno kultūros ir sporto būreliuose – 1590.  



TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 
I  etapas. Esamos būklės analizė 

 
VGTU Teritorijų planavimo institutas 

 
85 

2.30 lentelėje pateikiami duomenys apie sportuojančius asmenis pagal atskiras sporto 

šakas. Iš pateiktų duomenų matyti, kad Telšių rajono savivaldybėje populiariausios yra tradicinės 

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

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

šachmatų būrelius. 

 

2.30 lentelė. Sportuojantys asmenys Telšių rajono savivaldybėje pagal atskiras sporto šakas 

Sportuojantieji Treneriai 

  Sporto 
mokymo 
įstaigose 

Sporto klubuose, 
sporto viešosiose 

įstaigose 
Iš viso:  

1 2 3 4 5 

Olimpinės sporto šakos         

Dziudo imtynės 24 12 36 1 

Futbolas 142 40 182 4 

Krepšinis 174 61 235 5 

Lengvoji atletika 55 12 67 3 

Plaukimas 47 30 77 2 

Stalo tenisas 50 32 82 2 

Sunkioji atletika 48 62 110 2 

Tenisas   95 95   

Tinklinis   34 34   

Iš viso olimpinių sporto šakų: 540 378 918 19 

Kitos sporto šakos         

Aerobika   20 20   

Kultūrizmas ir fitnesas   60 60   

Orientavimosi sportas 12   12 1 

Savigynos imtynės (sambo)   7     

Sportiniai šokiai   50 50   

Šachmatai 44 26 70 2 

Šaškės   15 15   

Sveikatingumo grupės   20 20   

Jėgos dvikovė   20 20   

Sklandymas   24 24   

Automobilių sportas   4 4   

Iš viso kitos sporto šakos 56 246 295 3 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldybės administracija 
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Telšių rajono savivaldybėje dirba 76 kūno kultūros ir sporto specialistai (22 sporto 

treneriai ir 52 kūno kultūros mokytojai, 2 dėstytojai). 

Savivaldybėje kultivuojama 17 sporto šakų. Per 2006 metus rajone įvyko 77 sporto 

renginiai suaugusiems, kuriuose dalyvavo per 3500 dalyvių. 44 sporto renginiai buvo surengti 

moksleiviams, kurių į varžybas ir žaidynes rinkosi per du tūkstančius. Iš viso dalyvavo 10% 

rajono gyventojų.  

Įsimintiniausi sporto renginiai: lengvosios atletikos varžybos, kuriose dalyvavo Europos, 

Pasaulio ir Olimpinis čempionas Virgilijus Alekna, tarptautinis sunkiosios atletikos turnyras, 

jubiliejinis sportinių šokių konkursas ir kt. 

Per 2006 m. rajone išugdyti 34 Lietuvos čempionai ir prizininkai. Lietuvos jaunių sporto 

žaidynėse III grupėje iškovota šešta vieta, o sporto mokykla Žemaitijos sporto mokyklų grupėje 

užėmė ketvirtą vietą.  

Sėkmingai rajoną atstovauja reprezentacinė futbolo komanda „Mastis“, dalyvaujanti 

Lietuvos futbolo federacijos II lygos Šiaurės zonos pirmenybėse, ir krepšinio komanda 

„Džiugas“. Parengti 5 nacionalinės rinktinės, 6 jaunimo rinktinės ir 5 jaunių rinktinės nariai. 

Telšių rajono savivaldybėje yra vienas stadionas su tribūnomis, 25 m. ilgio plaukimo 

baseinas, 21 sporto salė, 28 sporto aikštynai, 26 krepšinio, 12 tinklinio ir 4 teniso aikštelės. 

Baigiama statyti Janapolės pagrindinės mokyklos sporto salė ir Varnių M. Valančiaus 

vidurinės mokyklos dirbtinės dangos universali sporto aikštelė.  

 

2.9.5. Išvados 

1. Telšių rajono savivaldybės kultūros centrų tinklas yra gana gerai išplėtotas ir 

prieinamas gyventojams, rajone veikia nemažai meno kolektyvų, vyksta pakankamai 

renginių. Pagrindinės problemos susijusios su nepakankamu kultūros centrų 

finansavimu bei prasta įstaigų materialine baze.  

2. Telšių rajone veikiantys muziejai nesulaukia itin daug lankytojų, kasmet vidutiniškai 

apie 10 tūkst. lankytojų, jų skaičius mažai kinta. Didesnio lankytojų skaičiaus būtų 

galima tikėtis nuolat atnaujinant ar papildant ekspozicijas, rengiant daugiau 

visuomenei patrauklių parodų, renginių ir kt. 

3. Didelę reikšmę rajono kultūriniam gyvenimui turi bibliotekos. Nors gyventojų 

aktyvumas jose ir nesiekia šalies lygio, tačiau rajono bibliotekos rengia nemažai 

švietėjiškų renginių, susitikimų su įvairiais žmonėmis, čia diegiamos informacinės 

technologijos. Kaip ir kultūros centrų atvejų, bibliotekoms stinga finansavimo, 

nemažai daliai pastatų yra būtinas rekonstravimas. Lankytojų skaičių galėtų padidinti 

didesnis naujų leidinių atnaujinimo procentas. 
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4. Gilias tradicijas turi vienas seniausių Lietuvoje Žemaitės dramos teatras, kuriantis 

įvairaus žanro spektaklius bei organizuojantis kitus renginius. 

5. Telšių rajono savivaldybėje visiems norintiems yra sudarytos sąlygos sportuoti, 

kultivuojama nemažai sporto šakų, rajone kasmet išauga įvairių čempionatų 

prizininkų. Kaip ir Lietuvoje, populiariausias yra krepšinis ir futbolas. 
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2.10. Sveikatos apsauga 

 

2.10.1. Rajono sveikatos apsaugos sistema 

Lietuvos gyventojų sveikatos gerinimas ir tinkamos sveikatos priežiūros užtikrinimas 

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

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

sergamumas ir mirtingumas reiškia žmogiškojo kapitalo praradimą.  

Siekiant teigiamų Lietuvos gyventojų pagrindinių sveikatos rodiklių pokyčių 

formuojamos sveikos gyvensenos ir elgsenos pasirinkimo nuostatos, saugoma gyventojų sveikata 

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

kokybė bei sudaromos vienodos sąlygos visiems šalies piliečiams gauti reikiamas sveikatos 

priežiūros paslaugas. 

2.31 lentelėje pateikiama asmens sveikatos priežiūros įstaigų skaičiaus dinamika Telšių 

rajono savivaldybėje 2000 – 2005 m. 

 

2.31 lentelė. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Telšių rajono savivaldybėje 2000 – 2005 m. 

Metai 
SAM 

sistemoje, 
ligoninės 

SAM sistemoje, 
ambulatorinės 

sveikatos 
priežiūros 
įstaigos 

SAM 
sistemoje, 
medicinos 

punktai 

Privačios 
asmens 

sveikatos 
priežiūros 

įstaigos, iš viso 

Privačios 
odontologinės 

priežiūros 
įstaigos 

IŠ 
VISO: 

1 2 3 4 5 6 7 

2000 2 3 23 22 17 67 

2001 2 4 23 23 17 69 

2002 2 7 23 19 14 65 

2003 2 4 23 23 14 66 

2004 2 4 23 25 13 67 

2005 2 4 23 27 16 72 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Rajone pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia trys viešosios įstaigos: 

VšĮ Telšių pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau PSPC) , VšĮ Varnių PSPC, VšĮ Luokės 

PSPC ir  šešios privačios sveikatos priežiūros įstaigos : UAB „Telšių sveikata“, UAB „Telšių 

vaistinė“, L.M. Šilgalienės įmonė „Sveikata“, A.Kojelės ir I.Miškinienės individualios įmonės 

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

paslaugas. Rajono gyventojus vaistais aprūpina 22 privačios vaistinės bei  bendruomenės 
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medicinos punktai. Mokinių sveikatos priežiūrai vykdyti 2004 m. 12-oje stambesniųjų rajono 

mokyklų buvo įsteigti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų etatai. 

2.32 lentelėje pateikiamas Telšių rajono ambulatorijų ir medicinos punktų sąrašas. 

 

2.32 lentelė. Informacija apie Telšių rajono ambulatorijas ir medicinos punktus 

Adresas 
Eil. 
Nr. 

Įstaigų 
pavadi-
nimas 

Eil. 
Nr. 

Ambulatorijos ir 
medicinos punkto  
pavadinimas seniūnijos  

pavadinimas 

miestelio 
(kaimo) 

pavadinimas 

Aptarnaujamos 
teritorijos 
gyventojų 
skaičius 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Telšių 
PSPC 

     

1. 
Nevarėnų 
ambulatorija 

Nevarėnų Nevarėnai 2013 

2. Tryškių ambulatorija Tryškių Tryškiai 3524 

3. Žarėnų ambulatorija Žarėnų Žarėnai 1309 

     

1. Degaičių m/p Degaičių Degaičių 1600 

2. Eigirdžių m/p Degaičių Eigirdžių 1000 

3. Gadūnavo m/p Gadūnavo Gadūnavo 300 

4. Gedrimų m/p Gadūnavo Gedrimų 600 

5. Buožėnų  m/p Gadūnavo Buožėnų 1200 

6. Nerimdaičių m/p  Nevarėnų Nerimdaičių 700 

7. Mitkaičių m/p  Nevarėnų Mitkaičių 600 

8. Ryškėnų m/p Ryškėnų Ryškėnų 1300 

9. Lauko Sodos m/p Ryškėnų Lauko Sodos 400 

10. Lieplaukės m/p Ryškėnų Lieplaukės 700 

11. Pabalvės m/p Tryškių Pabalvės 700 

12. Ubiškės m/p Tryškių Ubiškės 900 

13. Vembutų m/p Viešvėnų Vembutų 300 

14. Kaunatavos m/p Upynos Kaunatavos 500 

  

15. Baltininkų m/p Upynos Baltininkų 300 

2. 
Varnių 
PSPC 

    5027 

1. Drobūkščių m/p Varnių Drobūkščių  400 

2. Janapolės m/p Varnių Janapolės 800   

3. Pavandenės m/p Varnių Pavandenės 700 

3. 
Luokės 
PSPC 

    2564 

1. Biržuvėnų m/p Luokės Biržuvėnų  

2. Gaulėnų m/p Luokės Gaulėnų 540 

3. Upynos m/p Upynos Upynos 539 
  

4. Viekšnalių m/p Luokės Viekšnalių 310 
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VšĮ Telšių pirminės sveikatos priežiūros centras turi poliklinikinį skyrių, kuriame 

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

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

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

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

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

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

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

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

Poliklinikiniame skyriuje 10216 rajono gyventojų aptarnauja BPG ir gydytojų komandos. 

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

atitinkantį nustatytos BPG normos reikalavimus paslaugos teikimą yra būtina gydytojų  

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

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

ambulatorinę pagalbą, organizuoja vaiko sveikatos apsaugos profilaktikos priemones, 

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

ankstyvosios reabilitacijos dienos stacionarą. Gydytojai akušeriai – ginekologai teikia sveikatos 

mokymo paslaugas, t.y. dirba su moksleiviais, besituokiančiais, nėščiosiomis ir jų vyrais, be to 

teikia gydymo, profilaktinės apžiūros paslaugas poliklinikoje, ambulatorijose bei kaimo 

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

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

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

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

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

dirba 13 bendrosios praktikos slaugytojų.  

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos centras teikia antrinio lygio 

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

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

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

todėl neišvengiamai susidaro  pacientų eilės. 

Greitosios ir neatidėliotinos  pagalbos skyriuje dirba 2 gydytojai , 20 medicinos 

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

brigados. GMP skyriaus darbuotojai teikia skubią ir neatidėliotiną pagalbą grėsmingų 

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

susirgimams 24 valandas per parą. Dispečeriai teikia kvalifikuotą pagalbą rajono gyventojams 
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telefonu, organizuoja medicininių brigadų darbą. Visa tarnyba yra radiofikuota, tai pagreitina 

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

Darbo sąlygų ir aptarnavimo kokybės pagerinimui  reikalinga atnaujinti materialinę techninę 

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

Ambulatorijos ir kaimo medicinos punktai aptarnauja tik aplinkinių kaimų gyventojus. 

Tryškių ambulatorija aptarnauja 2031, Žarėnų 926 ir Nevarėnų 1470 gyventojų. Ambulatorijose 

dirba 2 bendrosios praktikos gydytojai ir 2 gydytojai – odontologai. Kokybiškam kaimo 

gyventojų aptarnavimui reikėtų papildomai turėti bent tris šeimos gydytojus, tai realiai leistų 

pirmines sveikatos priežiūros paslaugas priartinti prie kaimo gyventojų. Tryškių, Žarėnų ir 

Nevarėnų ambulatorijoms yra  reikalingas skubus patalpų remontas ir senstelėjusios medicininės 

įrangos atnaujinimas. Telšių PSPC įsteigtuose kaimo medicinos punktuose dirba 16 medicinos 

felčerių, kurie 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. Daugumoje punktų yra reikalinga atnaujinti turimas 

medicinines priemones bei susidėvėjusi inventorių. Lieplaukės, Kaunatavos, Ubiškės ir  Pabalvės 

medicinos punktuose reikalingas patalpų remontas, o Gedrimų, Baltininkų, Ubiškės, Ryškėnų, 

Kaunatavos ir Vembutų kaimo medicinos punktuose būtina spręsti patalpų šildymo problemą. 

Bendruomenės slaugytojų trūkumo rajone nėra. 

VšĮ Luokės pirminės sveikatos priežiūros centro keturiolika darbuotojų teikia 

bendrosios praktikos gydytojo, bendrosios praktikos gydytojo odontologo bei slaugos paslaugas 

2693 prie įstaigos prisirašiusiems gyventojams. Centras yra įsteigęs Biržuvenų, Gaulėnų, Upynos 

ir Viekšnalių kaimo medicinos punktus, kuriuose teikiamos bendruomenės slaugos paslaugos. 

Kad būtų galimybė teikti kokybiškesnes asmens sveikatos priežiūros paslaugas yra reikalinga 

atnaujinti susidėvėjusią privalomą BPG medicininę įrangą bei atlikti punktų patalpų remontą.  

Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras apjungia polikliniką, palaikomojo 

gydymo ir slaugos ligoninę su 60 lovų, globos skyrių bei 3 medicinos punktus ir aptarnauja 3907 

rajono gyventojų. Įstaiga dirbančių bendrosios praktikos gydytojų neturi. Pirminės sveikatos 

priežiūros paslaugas teikia gydytojų komanda, susidedanti iš dviejų vidaus ligų gydytojų, 

pediatro, chirurgo ir akušerio ginekologo. Varnių PSPC yra įsteigęs Janapolės, Pavandenės ir 

Drobūkščių kaimo medicinos punktus.  

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

 

Pastaruoju metu, daugėjant privačių įstaigų, teikiančių pirminės sveikatos priežiūros 

paslaugas, aštrėja problema dėl paslaugų teikimo kaimo medicinos punktuose, kurie visi yra 
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pirminės sveikatos priežiūros centrų struktūriniai padaliniai. Gyventojų prisirašymas prie 

pirminės sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje dirbo pasirinktas bendrosios praktikos gydytojas, 

vyko ne teritoriniu, o savanoriško pasirinkimo principu. Gavosi tokia situacija, kad kaimo 

bendruomenės gyventojus aptarnaujantys bendrosios praktikos gydytojai priklauso skirtingoms 

gydymo įstaigoms, o gydytojų paskyrimus atlieka bendruomenės medicinos punkto darbuotojai, 

finansiškai išlaikomi tik iš vienos jų, t.y. pirminės sveikatos priežiūros centro, biudžeto, galima 

sakyti, kaip ir kitų  pacientų sąskaita. Iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų yra 

skiriamas papildomas finansavimas už kiekvieną prirašytą kaimo gyventoją. Telšių rajono 

savivaldybės teritorijoje yra keletas pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, kurios geranoriškai 

tarpusavyje sudarė sutartis dėl atsiskaitymo už bendruomenės slaugytojų teikiamas medicinines 

kaimo gyventojams paslaugas,  tačiau yra keletas privačių įstaigų, kurios tarpusavy nelinkusios 

diskutuoti dėl išlaidų, atsiradusių aptarnaujant prie kitų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų 

prisirašiusius gyventojus, kompensavimo. Privačių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų steigėjai 

yra suinteresuoti perimti jau esančius (ir tik priemiestinius medicinos punktus, o steigti punktus 

už savas lėšas ir teikti bendruomenės slaugytojos paslaugas (viena iš BPG komplekso sudėtinė 

dalis) jie nesuinteresuoti.  

Iš ES paramos pinigų artimiausiu metu bus suremontuotos ambulatorijų ir medicinos 

punktų patalpos, apsirūpinta medicininėmis priemonėmis, atitinkančiomis BPG kabinetų 

reikalavimus. Tačiau tikimybė, kad smulkiose rajono gyvenvietėse bus pakankamai bendrosios 

praktikos gydytojų, visiškai užtikrinančių pirminės sveikatos priežiūrą, maža. Privačiai pradėti 

veiklą kaimo gyvenvietėje yra sudėtinga, nes išsilaikymui reikėtų turėti apie 1500-2000 prirašytų 

gyventojų ir vienam užtikrinti aptarnavimą 24 val. per parą, nes taip numato teisės aktai. Iškyla 

pavadavimo problema atostogų, kvalifikacijos kėlimo metu. Todėl bent jau šiuo metu, kaimo 

medicinos punktų išlaikymas ypač nutolusiose  vietovėse ir bendrosios praktikos bei 

bendruomenės slaugytojų paslaugų teikimas visiems bendruomenės gyventojams pagal 

bendrosios praktikos gydytojų ir antrinio lygio specialistų paskyrimus Telšių rajone yra būtinas. 

Rajone yra keletas neperspektyvių punktų (pvz. Drobūkščių, Biržuvėnų, Pabalvės ir kt.).  

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

Telšių rajono savivaldybės gyventojai yra mažiau patenkinti medicinos įstaigų paslaugų kokybe 

arba jas vertina vidutiniškai (2.61 pav.). 
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2% 15%

51%

29%

3%

labai gerai gerai vidutiniškai blogai labai blogai

 

2.61 pav. Medicinos įstaigų paslaugų vertinimas Telšių rajono savivaldybėje 

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

 

Pastaraisiais metais Telšių rajone savivaldybėje gydytojų, slaugytojų ir vaistininkų 

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

– duomenys apie tai pateikiami 2.33 lentelėje. 

 

2.33 lentelė. Gydytojų, odontologų, slaugytojų ir vaistininkų skaičiaus, tenkančio 10 000 gyventojų, 

dinamika Lietuvoje ir Telšių rajono savivaldybėje 2000 – 2005 m. 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

10 000 gyventojų 

Gydytojų 

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

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

10 000 gyventojų 

Odontologų 

Lietuva 7 7,2 6,7 6,9 6,6 7,2 

Telšių r. sav. 4,7 4,9 4,5 4,6 4,1 4,7 

10 000 gyventojų 

Slaugytojų 

Lietuva 80,3 79,9 77,7 76,1 74,8 74,5 

Telšių r. sav. 65,8 66,7 66,3 65,6 62,8 61,2 

10 000 gyventojų 

Vaistininkų 

Lietuva 6,3 6,5 6,5 6,9 6,6 7 

Telšių r. sav. 5,1 4,5 4,5 4,2 4,4 4,8 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Pagal 10 000 gyventojų tenkantį lovų skaičių Telšių rajonas atsilieka nuo šalies vidurkio 

(2.62 pav.). 2005 m. rajono ligoninėse buvo 329 lovos. Lovų skaičius pastaraisiais metais pagal 
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Ligonių kasų reikalavimus sumažintas iki optimalaus. Telšių savivaldybė yra steigėjas tik Varnių 

PSPC sudėtyje esančios slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės. Joje yra 60 lovų. Telšių 

apskrities ligoninės steigėjas yra apskrities administracija, tačiau ligoninės pacientus sudaro 

beveik vien Telšių rajono gyventojai (apie 97 %). Ligoninėje yra terapinis, chirurginis, vaikų, 

nervų ligų, psichiatrinis, traumatologinis akušerinis – ginekologinis, intensyvios terapijos 

(reanimacijos) bei reabilitacinis skyriai su 220 lovų. Didelį susirūpinimą kelia personalas; 

ateityje gali trūkti siauros srities gydytojų specialistų, nes dauguma iš darbuotojų yra arba greit 

bus pensinio amžiaus. 
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2.62 pav. 10 000 gyventojų tenkančių lovų skaičius Lietuvoje ir Telšių rajono savivaldybėje 2000 –

 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

2.10.2. Gyventojų sveikata 

Vidutinis gulėjimo laikas Telšių rajone (10,49 dienos) yra beveik identiškas šalies 

rodikliui (10,15 dienos).  

Asmenų, kuriems suteikta greitoji medicinos pagalba, Telšių rajone 1000 gyventojų tenka 

mažiau nei vidutiniškai Lietuvoje, atitinkamai 194 ir 219 (2.63 pav.). Pastaraisiais metais tiek 

rajone, tiek šalyje šis rodiklis mažėjo. 
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2.63 pav. 1000 gyventojų tenkančių asmenų, kuriems suteikta pirmoji medicinos pagalba, skaičius 

Lietuvoje Telšių rajono savivaldybėje 2001 – 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Apsilankymų poliklinikose ir ambulatorijose skaičius rajone pastaraisiais metais auga – 

2005 m. sveikatos priežiūros įstaigose iš viso apsilankė 267 tūkst. asmenų (2.64 pav.). Tačiau 

Telšių rajono gyventojai vidutiniškai rečiau lankosi gydymo įstaigose nei šalies piliečiai, 

atitinkamai 4,8 ir 6,5 karto (2005 m.). 
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2.64 pav. Apsilankymų poliklinikose ir ambulatorijose skaičius Telšių rajono savivaldybėje, tūkst. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

2.34 lentelėje yra pateikiami susirgimų skaičiai Telšių rajono savivaldybėje ir Lietuvoje 

2003 – 2005 m. Iš pateiktų duomenų matyti, kad Telšių rajono sergamumo rodikliai yra mažesni 

nei Lietuvos. Be to, pastaraisiais metais jie mažėja, kai tuo tarpu šalyje stebima atvirkščia 

tendencija. 
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2.34 lentelė. Susirgimai Telšių rajono savivaldybėje ir Lietuvoje 2003 – 2005 m. 

  2003 2004 2005 

Telšių r. sav. 1642 1666 1492 Užregistruota visų susirgimų 

1000 gyventojų Lietuvoje 1771 1829 1901 

Telšių r. sav. 994 995 927 Užregistruota naujų susirgimų 

1000 gyventojų Lietuvoje 981 1012 1043 

Telšių r. sav. 2469 2507 2171 Užregistruota visų susirgimų 

1000 vaikų Lietuvoje 2785 2946 3027 

Telšių r. sav. 2147 2156 1838 Užregistruota naujų susirgimų 

1000 vaikų Lietuvoje 2417 2550 2589 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

Psichinę gyventojų sveikatą įtakoja daugelis veiksnių – tai ir visuotiniai šiuo metu itin 

suintensyvėję socialiniai ir aplinkos kaitos procesai, žmonių lūkesčiai, o dažnai ir baimė bei 

neužtikrintumas dėl ateities, prastėjanti dalies žmonių socialinė būklė, ypač nuo miestų 

nutolusiuose rajonuose ir kaimuose, didžiulis gyvenimo tempas ir stresas miestuose. Psichinės 

problemos Lietuvoje kamuoja santykinai daug žmonių, tai rodo daugybė savižudybės atvejų. 

Statistikos departamento duomenimis depresijos vienokiomis ar kitokiomis formomis suserga 

kas penkta moteris ir kas dešimtas vyras. Nors ši dažnai nematoma ir laiku neužfiksuojama 

problema aktuali, jai spręsti paprastai trūksta lėšų, nekalbant jau apie kvalifikuotus specialistus, 

kurie labai reikalingi, siekiant sukurti efektyvų psichologinės pagalbos tinklą bei įsteigti 

psichologų kabinetus.  

Kaip matyti iš 2.65 pav., Telšių rajono gyventojų sergamumas psichikos ligomis yra 

mažesnis nei šalies vidurkis. Tačiau pastaraisiais metais rajone daugėja sergančiųjų šizofrenija. 

 



TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 
I  etapas. Esamos būklės analizė 

 
VGTU Teritorijų planavimo institutas 

 
98 

113

222

169
190

111

188

151

190

109

160

0

50

100

150

200

250

10
0 

00
0 

gy
v.

2001 2002 2003 2004 2005

Telšių r. sav. Lietuvoje

 

2.65 pav. Telšių rajono savivaldybės ir Lietuvos gyventojų sergamumas psichikos ligomis, tenkantis 

100 000 gyventojų 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

Telšių rajono savivaldybės gyventojų sergamumas priklausomybės ligomis yra didesnis 

nei šalyje (2.66 pav.), tačiau pastaraisiais metais jis sumažėjo.  
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2.66 pav. Telšių rajono savivaldybės ir Lietuvos gyventojų sergamumas priklausomybės ligomis, 

tenkantis 100 000 gyventojų 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 
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Sergamumas alkoholinės psichozės ligomis bei narkomanija ir toksikomanija Telšių 

rajono savivaldybėje yra mažesnis nei Lietuvoje, be to, kaip rodo statistika, 2005 m. šie skaičiai 

sumažėjo gana ženkliai (2.35 lentelė). 

 

2.35 lentelė. Sergamumas alkoholinės psichozės ligomis bei narkomanija ir toksikomanija Telšių rajono 

savivaldybėje ir Lietuvoje 2001 – 2005 m. 

Metai 2001 2002 2003 2004 2005 

  
Sergamumas narkomanija ir toksikomanija 100000 

gyv. 

Telšių r. 15,50 8,70 3,51 10,62 1,79 

Lietuva 18,70 13,60 10,31 12,34 10,22 

  Sergamumas alkoholinėmis psichozėmis 100000 gyv. 

Telšių r. 60,30 38,30 40,35 70,83 21,45 

Lietuva 22,40 24,00 22,52 26,98 32,86 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

Daugiausiai mirčių Telšių rajone įvyksta dėl kraujotakos sistemos ligų, toliau seka 

piktybiniai navikai (2.36 lentelė). 2005 metais labai išaugo kvėpavimo sistemos ligų sukeltų 

mirčių skaičius. Telšių rajone santykinai tik nuo piktybinių navikų miršta daugiau žmonių nei 

šalyje. 

 

2.36 lentelė. Telšių rajono savivaldybės gyventojų mirtingumas (10000 gyv.) pagal priežastis  

Metai 
Kraujotakos 

sistemos ligos 
Piktybiniai 

navikai 
Mirtingumo išorinės 

priežastys 
Kvėpavimo 

sistemos ligos 

2000 765,4 229,9 174,9 313,6 

2001 672,9 185,6 197,7 27,7 

2002 710,5 228,1 179,4 40,1 

2003 735 235,1 214 61,4 

2004 701,2 201,9 177,1 37,2 

2005 734,6 225,2 196,6 51,8 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 
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2.10.3. Išvados 

1. Telšių rajono sveikatos priežiūros įstaigų tinklas yra optimaliai išdėstytas ir gana 

gerai tenkina jam keliamus uždavinius. Kaip galima to pasekmė yra mažesnis nei 

vidutiniškai šalyje Telšių rajono gyventojų sergamumas įvairiomis ligomis. 

2. Pastaraisiais metais Telšių rajone savivaldybėje gydytojų, slaugytojų ir vaistininkų 

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

tendencijomis.  

3. 2005 m. rajono ligoninėse buvo 329 lovos. Pagal lovų skaičių, tenkantį 10 tūkst. 

gyventojų, Telšių rajonas nežymiai atsilieka nuo Lietuvos vidurkio, tačiau esamas 

lovų skaičius tenkina rajono poreikius. 

4. Rajono sveikatos priežiūros įstaigų būklė nėra labai gera: patalpoms reikia remonto, 

trūksta šiuolaikiškos medicininės įrangos, užtikrinančios kokybiškų paslaugų teikimą. 

Artimiausiu metu iš ES paramos pinigų bus suremontuotos ambulatorijų ir medicinos 

punktų patalpos, apsirūpinta medicininėmis priemonėmis, atitinkančiomis BPG 

kabinetų reikalavimus. 

5. 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.   
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2.11. Socialinė rūpyba 

 

2.11.1. Įvadas 

 

Vienas pagrindinių socialinės paramos tikslų – tai padėti tenkinti būtiniausius 

poreikius tiems žmonėms, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos, o gebėjimas 

pasirūpinti savimi dėl objektyvių, nuo jų nepriklausančių priežasčių yra ribotas. Todėl ir 

šeimoms bei vaikams yra mokamos socialinės išmokos ir teikiamos socialinės garantijos 

bei lengvatos. 

Prioritetinės socialinės apsaugos sritys ir toliau išlieka skurdo mažinimas, vaiko teisių 

apsaugos ir šeimos institucijos stiprinimas. Skurdui pasmerkti, paprastai, tie žmonės, kurie neturi 

ar negali susirasti darbo. Pagrindinė kliūtis darbui susirasti – išsilavinimo trūkumas. Tad 

natūralu, jog socialinė politika gana glaudžiai susijusi su švietimu. Tiek Lietuvoje, tiek 

daugumoje kitų valstybių švietimo griebiamasi kaip pagrindinės priemonės daugumai socialinių 

problemų spręsti.  

Kiekvienas pilietis turi suvokti, jog socialinė parama skirta tam, kad padėtų žmogui 

išlikti, atsidūrus nepalankių aplinkybių atveju, pavyzdžiui, netekus darbo, pagrindinio šeimos 

maitintojo,  susižalojus ir pan. Ši parama yra laikina, ji negali užtikrinti ilgalaikio socialinio ir 

ekonominio saugumo, tad ir neturėtų gyventojams tapti pagrindiniu pragyvenimo šaltiniu. Tačiau 

esant dažnai žmonės yra linkę gauti socialines pašalpas ir iš jų gyventi, nei dirbti. Tokia situacija 

kyla dėl socialinės paramos sistemos netobulumo, kuri vis dar nėra pakankamai orientuota į 

žmogų. Vis dar daugiau dirbama su formaliu pašalpų skyrimu negu su paramos reikalaujančiais 

asmenimis. 

 

2.11.2. Socialinės paramos gavėjai 

Socialinių pašalpų gavėjų skaičius Telšių rajono savivaldybėje pastaraisiais metais gana 

smarkiai sumažėjo (2.67 pav.). 2005 m. socialines pašalpas rajone gavo 1161 asmuo arba 

daugiau nei tris kartus mažiau nei 2003 m. Toks jų skaičiaus sumažėjimas siejamas su keliomis 

priežastimis, o visų pirma, su gerėjančia ekonomine padėtimi tiek Telšių rajone, tiek Lietuvoje. 

Rekordiškai sumažėjus nedarbo lygiui, kuriantis naujoms darbo vietoms, įmonėms tampa vis 

sunkiau susirasti darbuotojų. Nemažai neturėjusių darbo vyrų, gaudavusių socialines pašalpas, 

įsidarbino statybose, moterys dirba prekybos tinklų parduotuvėse. Įtaką socialinių pašalpų gavėjų 

skaičiui padarė ir įstojimas į Europos Sąjungą – atsivėrus kai kurių šalių sienoms, vis daugiau 

asmenų išvyksta dirbti į užsienį.  
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2.67 pav. Socialinių pašalpų gavėjų skaičius Telšių rajono savivaldybėje 2000 – 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Mažėjant socialinių pašalpų gavėjų skaičiui, analogiškai mažėjo jiems skiriamų išmokų 

dalis: 2005 m. socialinėms išmokoms buvo skirta 1041,8 tūkst. Lt, arba net 47% mažiau nei 2004 

m. (2.68 pav.). Toks išmokų sumažėjimas iš esmės siejamas su mažėjančiu socialinių pašalpų 

gavėjų skaičiumi. 
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2.68 pav. Išlaidos socialinių pašalpų gavėjams Telšių rajono savivaldybėje 2000 – 2005 m., tūkst. Lt 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Senatvės pensininkų, kuriems mokamos pensijos ir valstybinio socialinio draudimo 

išmokos, skaičius Telšių rajono savivaldybėje nuo 2000 metų sumažėjo beveik 9% (šalyje – 8%) 

Tuo tarpu invalidumo pensininkų skaičius rajone 2005 m. siekė 3,2 tūkst., arba 14% daugiau nei 
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2000 m. (2.69 pav.). Lietuvoje tuo pačiu laikotarpiu invalidumo pensininkų skaičius išaugo net 

24%.  
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2.69 pav. Senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensininkų skaičius Telšių rajono savivaldybėje 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 
Nors pastaraisiais metais pensininkų skaičius ir mažėjo, tačiau 1000-čiui darbingo 

amžiaus Telšių rajono savivaldybės gyventojų tenka daugiau senatvės pensininkų nei Lietuvoje 

(2.70 pav.). Tačiau 2001 – 2005 m. 1000-čiui darbingo amžiaus gyventojų tenkančių pensininkų 

rodiklis mažėjo sparčiau, nei bendras pensininkų skaičius Telšių rajono savivaldybėje. 
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2.70 pav. 1000-čiui darbingo amžiaus gyventojų tenkančių senatvės pensininkų skaičius Telšių rajono 

savivaldybėje ir Lietuvoje 2000 – 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Tuo tarpu netekto darbingumo (invalidumo) pensininkų skaičius, tenkantis 1000-čiui 

Telšių rajono savivaldybės gyventojų, yra mažesnis nei Lietuvoje (2.71 pav.). 
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2.71 pav. 1000-čiui darbingo amžiaus gyventojų tenkančių netekto darbingumo (invalidumo) pensininkų 

skaičius Telšių rajono savivaldybėje ir Lietuvoje 2000 – 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Pastaraisiais metais Telšių rajono savivaldybėje auga asmenų, pirmą kartą pripažintų 

invalidais, skaičius (2.72 pav.). Tokia tendencija neigiamai atsiliepia ne tik nedarbingumo 

pensijas mokančiai institucijai, bet ir vietos darbo rinkai.  
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2.72 pav. Asmenys, primą kartą pripažinti invalidais Telšių rajono savivaldybėje 2000 – 2004 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

2005 m. socialines paslaugas namuose gavo arba buvo slaugomi 367 asmenys, jų skaičius 

pastaraisiais metais taip pat išaugo (2.73 pav.). 
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2.73 pav. Namuose globojamų ir slaugomų asmenų skaičius Telšių rajono savivaldybėje 2000 – 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

2.11.3. Socialių paslaugų teikėjai 

Telšių rajono savivaldybėje socialines paslaugas teikia 4 biudžetinės įstaigos: 

1. Telšių socialinių paslaugų centras. 

2. Telšių rajono vaikų su negalia centras. 

3. Telšių rajono senelių globos namai. 

4. Krizių centras.  

 

Telšių socialinių paslaugų centro pagrindiniai uždaviniai: 

� teikti pagalbos namuose paslaugas mieste ir seniūnijose; 

� teikti socialines paslaugas rizikos šeimose; 

� teikti specialaus transporto paslaugas; 

� teikti paslaugas Nakvynės namuose; 

� aprūpinti neįgaliuosius kompensacine technika; 

� rūpintis pabėgėlių socialine integracija; 

� organizuoti gyvenamojo būsto bei aplinkos pritaikymą asmenims, turintiems fizinę 

arba kompleksinę negalią; 

� organizuoti telkimo visuomenei naudingus darbus. 

 

Telšių socialinių paslaugų centre veikia: 

� pagalbos namuose tarnyba; 

� nakvynės namai. 
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Telšių socialinių paslaugų centre dirba 18 etatinių darbuotojų: centro direktorius, 1 vyr. 

buhalteris, socialinio darbo organizatorius, socialinis darbuotojas darbui su neįgaliaisiais, 

socialinis darbuotojas darbui su kurčiaisiais, nakvynės namų socialinis darbuotojas, 3 nakvynės 

namų budėtojai, 8 lankomos priežiūros socialiniai darbuotojai, sekretorius, vairuotojas. 

  Pagal viešųjų darbų programą dirbo 68 (po 3 – 4 mėn.) asmenys: 

� Telšių mieste — 2 lankomos priežiūros darbuotojai;  

� seniūnijose — 21 lankomos priežiūros darbuotojas; 

� Telšių nakvynės namuose budėtoju — 1 darbuotojas. 

 

Per 2005 m. Telšių socialinių paslaugų centre buvo suteikta informavimo ir konsultavimo 

paslaugų 1500 klientų. Telšių mieste Pagalbos namuose socialinės paslaugos teikiamos 99 

seniems, vienišiems, neįgaliems asmenims ir 1 rizikos grupės šeimai, seniūnijose ši paslauga 

teikiama 146 seniems, vienišiems, neįgaliems  asmenims, iš jų 32 rizikos šeimoms. 2.37 lentelėje 

pateikiamas pagalbos namuose suteiktų paslaugų skaičius Telšių mieste ir kaimo vietovėse.  

 

2.37 lentelė. Pagalbos namuose tarnybos suteiktų paslaugų 2004 m. – 2005 m. 

Pagalba namuose 

Mieste Kaime 
Eil.  
Nr. 

Rodiklio pavadinimas 

2004 m. 2005 m. 2004 m. 2005 m. 
1 2 3 4 5 6 

1. 
Asmenų, gavusių socialines paslaugas 
namuose, skaičius (1-5 eilutės suma) 

132 99 93 146 

2. 
Pagyvenę ir seni žmonės (pensinio 
amžiaus) 

80 44 69 78 

3. Neįgalūs pensinio amžiaus asmenys 48 51 19 36 

4. Neįgalūs darbingo amžiaus asmenys 3 3 5 - 

5. 
Rizikos grupių asmenys ir jų šeimos 
nariai 

1 1 - 32 

Šaltinis: Telšių rajono biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, 2005 metų veiklos ataskaita 
 
Telšių socialinių paslaugų centre dalyvauja įvairiuose projektuose, kuriais siekiama 

gerinti turimą infrastruktūrą bei tiekiamų paslaugų kokybė (,,Telšių nakvynės namų teikiamų 

paslaugų infrastruktūra“, „Gyvenamosios aplinkos būsto pritaikymo programa“, ,,Prieglobstį 

gavusių užsieniečių socialinė integracija“, ,,Neįgaliųjų karjeros centro kūrimas Šiaulių regione“). 

Siekiant teikti kokybiškesnes ir efektyvesnes Pagalbos namuose tarnybos paslaugas yra 

tikslinga įsteigti Telšių socialinių paslaugų centrui papildomus darbuotojų etatus, kurie 

teiktų slaugos paslaugas namuose, bei siekti, kad Telšių socialinių paslaugų centre 

socialines paslaugas namuose teiktų nuolatiniai darbuotojai. Plėtojant socialinių paslaugų 

sistemą svarbu taupiai naudoti lėšas, užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę. Ekonominiu aspektu 
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stacionarios specialiųjų socialinių paslaugų įstaigos yra valstybės išlaikomos ir labai brangios. Jų 

išlaikymo kaštai  2-3 kartus didesni už nestacionarių  socialinių paslaugų  įstaigas, todėl reikėtų 

plėsti lankomos priežiūros darbuotojų skaičių, kad socialinės paslaugos  būtų teikiamos 

namuose, neiškeliant senų ar neįgalių asmenų į stacionarias įstaigas. 

Nuo 2005 metų lapkričio mėnesio Nakvynės namuose pradėta teikti nauja – vienos 

nakties apnakvindinimo socialinė paslauga. Telšių nakvynės namuose Socialinės paramos ir 

rūpybos skyriaus siuntimu apgyvendinami asmenys, kurie netenka nuolatinės gyvenamosios 

vietos, praranda socialinius ryšius, grįžta iš įkalinimo vietų ir t. t. 

Per 2005 m. Telšių nakvynės namuose apgyvenimo paslaugos suteiktos 68 asmenims. Jie 

į nakvynės namus buvo atvežti iš Telšių policijos komisariato arba ligoninės priimamojo. 

Tai asmenys iš Telšių ir kitų rajonų, kurie dėl tam tikrų aplinkybių negalėdavo grįžti namo. 

Nakvynės namuose per vienerius metus buvo apgyvendintos 5 moterys. Šiuo metu nakvynės 

namuose gyvena asmenys, kurie yra praradę visus socialinius ryšius su šeima, giminėmis, 

neturi darbo bei nuolatinės gyvenamosios vietos. 

Nakvynės namuose organizuojamos paskaitos, kviečiami gydytojai — psichiatrai, 

psichologai, AA klubo vadovai bei nariai, kurie padėjo spręsti alkoholizmo ir kitas Nakvynės 

namų gyventojams iškilusias problemas. Bendradarbiaujama su policijos pareigūnais, kurie 

padėjo spręsti įvairius konfliktus, užkirsti kelią nusikaltimams Nakvynės namuose. 

Pagrindinis nakvynės namų socialinio darbuotojo tikslas yra skatinti Nakvynės namų 

gyventojus įsidarbinti ir susirasti nuolatinę gyvenamąją vietą. Buvo palaikomi glaudūs ryšiai 

su darbo birža, kurios pagalba 9 asmenis pavyko nors laikinai įdarbinti pas ūkininkus 

pavasario ir rudens darbams. 

 

Telšių senelių globos namuose gyvena Telšių rajono pensinio amžiaus žmonės, invalidai 

be psichikos sutrikimų, kuriems reikalinga globa ir slauga, kadangi dėl negalios ar senatvės jie 

negali gyventi savarankiškai. Telšių senelių globos namuose teikiamos paslaugos: 

� apgyvendinimo; 

� maitinimo; 

� buities ir asmens higienos; 

� socialinio darbo, bendravimo ir konsultavimo; 

� slaugos; 

� medikų konsultacijų bei kitų sveikatos priežiūros; 

� kitos paslaugos pagal poreikį. 

Telšių senelių globos namuose gyvena 60 asmenų, jų amžius — nuo 36 iki 98 metų. 
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Telšių vaikų su negalia centras vykdo neįgaliųjų integraciją į visuomenę, ugdo ir 

palaiko jų socialinius įgūdžius, lavina jų kasdieninio apsitarnavimo, darbinio užimtumo, 

sociokultūrinius ir kitus įgūdžius. Centrą lanko 115 ugdytinių nuo 2 m. iki 30 m. Centras vykdo 

ugdymo, gydymo, socialinio darbo funkcijas. Iš ryto įstaigoje organizuojamas specialusis 

ugdymas, po pietų – socialinis darbas. Veikia 2 naktinės grupės - mergaičių ir berniukų (nakčiai 

pasilieka iki 30 ugdytinių iš rajono). Pagrindinės veiklos problemos taip pat susijusios su 

darbuotojų trūkumu. 

Krizių centras. Telšių krizių centre, pradėjusiame veikti prieš  devynerius metus, jau yra 

susiformavusios tradicijos. Viena jų – tęstinis projektas “Vilties linija”.  Tai nemokama 

anoniminė pagalba telefonu vaikams, jaunimui bei suaugusiems.  Šia veikla savanoriškai užsiima 

žmonės, specialiai paruošti konsultaciniam darbui – savanoriai konsultantai. 

2005 metais Telšių rajone veikė 16 registruotų nevyriausybinių organizacijų, galinčių 

teikti socialines paslaugas rajono gyventojams. Šios organizacijos yra savivaldybės socialiniai 

partneriai įvairiose srityse: vaikų, pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų globos, gyventojų 

užimtumo, nusikalstamumo prevencijos, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo, gyventojų 

marginalinių grupių integravimo į visuomenę. Didelį indėlį, globojant pagyvenusius asmenis ir 

integruojant į visuomenę neįgaliuosius, 2005 metais įnešė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 

draugijos Telšių rajono komitetas (buvo atidarytas Socialinės paramos ir užimtumo centras 

pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims Dariaus ir Girėno g. 24-48, Telšiuose), Telšių Caritas 

(visus metus veikė labdaros valgykla mažas pajamas gaunantiems asmenims), Lietuvos 

sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Telšių skyrius  (patalpose, esančiose Biliūno g. 3, 

Telšiuose, visus metus buvo vykdomas aktyvus psichinę negalią turinčių žmonių užimtumas ir 

integravimas į visuomenę). 

Viena iš opesnių problemų socialinių paslaugų teikime Telšių rajono savivaldybėje yra 

darbuotojų trūkumas. Neužtenka ir transporto bei lėšų degalams nuvykti pas kaime gyvenančius 

žmones. Maždaug po dviejų metų Telšiuose pradės veikti dienos centras, kurio statyba 

finansuojama iš Europos Sąjungos lėšų. 
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2.11.4. Išvados 

1. Dėka gerėjančios ekonominės padėties pastaraisiais metais, socialinių pašalpų gavėjų 

skaičius Telšių rajono savivaldybėje pastaraisiais metais gana smarkiai sumažėjo. 

2. Senatvės pensininkų skaičius Telšių rajono savivaldybėje mažėja, tačiau didėja 

netekto darbingumo (invalidumo) pensininkų skaičius, kas neigiamai įtakoja darbo 

rinkos pasiūlą. 

3. Socialinių paslaugų spektras Telšių rajone yra gana gerai išplėtotas, paslaugas teikia 

biudžetinės 4 įstaigos, o taip pat nevyriausybinės organizacijos. Aktyvesnei socialinių 

paslaugų plėtrai trūksta finansavimo bei darbuotojų. 

 

2.12. Švietimas 

 

2.12.1. Ugdymo įstaigos ir mokinių skaičius 

 

Telšių rajono  savivaldybėje  2006 m. veikė šios ugdymo įstaigos: 

� 2 gimnazijos;  

� 11 vidurinių mokyklų, iš jų 5 – rajone;  

� 14 pagrindinių mokyklų (visos – rajone);  

� 1 pradinė mokykla;  

� 2 mokyklos – darželiai (1 – mieste, 1 – kaime), 8 lopšeliai – darželiai, iš jų 3 – rajone;  

� sporto mokykla, jaunimo mokykla, vaikų muzikos mokykla, vaikų dailės mokykla bei 

muzikos ir meno mokykla;  

� vaikų su negalia centras. 

2.74 paveiksle pateikiamas švietimo įstaigų išsidėstymas Telšių rajono savivaldybėje. 
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2.74 pav. Telšių rajono bendrojo lavinimo įstaigų tinklas  

 

2004 m. Telšių rajono savivaldybėje buvo 13251 iki 16 metų vaikas, jie sudarė 23,4% 

visų gyventojų (šalyje – 20,8%). Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų buvo 9042. Jie 

sudarė 15,9% (šalyje – 14%) visų gyventojų. Nuo 2000 metų privalomo mokytis amžiaus (7–16 

m.) vaikų skaičius savivaldybėje sumažėjo 808 vaikais, arba 8,2%, šalyje – 9,6%.  

2.75 pav. pateikiamas vaikų ir jaunuolių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Telšių 

rajono savivaldybėje. 
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2.75 pav. Vaikų ir jaunuolių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Telšių rajono savivaldybėje 

Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija: „Lietuva: švietimas regionuose 2005“ 

 

Mokinių skaičius Telšių rajono savivaldybėje, nuo 1993 m. iki 2000 m. po truputį 

didėjęs, vėliau pradėjo pastoviai mažėti (2.76 pav.). 2006/2007 m. m. Telšių rajono 

savivaldybėje mokėsi 9471 mokiniai, arba net 11% mažiau nei 2000 m. Vien per paskutinius 2 

metus mokinių sumažėjo 5%. 
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2.76 pav. Mokinių skaičius Telšių rajono mokyklose 1993 – 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Mažėjantis gimstamumas savivaldybės bendrojo lavinimo sistemai kelia nemažą grėsmę. 

Galima teigti, kad mokinių skaičiaus mažėjimas koreliuoja su gimstamumo mažėjimu rajone. 

Kaip matyti iš 2.77 pav., nuo 1994 m. gimusių skaičius pradėjo gana smarkiai mažėti: 1994 m. 

rajone gimė 836, o 2005 – tik 560 kūdikiai, arba 33% mažiau. Po 5 – 6 metų, t.y. tada, kai gimę 

1994 – 1995 m. pradėjo lankyti mokyklas, pastebimas ir mokinių skaičiaus mažėjimas. 

Gimstamumas rajone stabilizavosi apie 2003 metus (2.77 pav.), todėl galima manyti, kad 

maždaug iki 2009 m. moksleivių skaičius dar gali truputį mažėti. 
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2.77 pav. Gimusių vaikų skaičius Telšių rajono savivaldybėje. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 
Per 2005/2006 mokslo metus Telšių rajono ugdymo įstaigose įvyko keletas pokyčių. 

Sumažėjus mokinių skaičiui, buvo prijungtos Nerimdaičių bei Mitkaičių pagrindinės mokyklos ir 

tapo Nevarėnų vidurinės mokyklos skyriais. Likviduota „Santarvės“ pradinė mokykla bei 

papildomai atidarytos Telšių miesto lopšelyje – darželyje „Saulutė“ dar 2 ikimokyklinės grupės. 

2.38 lentelėje pateikiamas Telšių rajono švietimo įstaigų mokinių skaičius. Vidutiniškai 

vienoje vidurinėje mokykloje mokėsi  585 moksleiviai: miesto mokykloje – 770, rajono – 365 

moksleiviai, arba perpus mažiau. Vidutiniškai vienoje Lietuvos mokykloje mokosi apie 660 

moksleivių. 

 

2.38 lentelė. Mokinių skaičius Telšių rajono švietimo įstaigose 

Įstaigos Iš viso 
iš jų rajono 
mokykloje 

vidutiniškai vienoje 
mokykloje 

gimnazijose 874 - 437 

vidurinėse mokyklose 6433 1819 585 

pagrindinėse mokyklose 1563 1563 112 

pradinėse mokyklose 139   139 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus duomenys 

 

 

 

2.39 lentelėje pateikiami visų Telšių rajono švietimo įstaigų duomenys.  

 

 

 



TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 
I  etapas. Esamos būklės analizė 

 
VGTU Teritorijų planavimo institutas 

 
113 

2.39 lentelė. Telšių rajono švietimo įstaigų moksleivių skaičius  

Mokyklos pavadinimas 
Mokinių skaičius 2006/2007 

mokslo metų  pradžioje 

Gimnazijos: 
Vinco Borisevičiaus katalikiškoji gimnazija (Džiugo g. 
6, Telšiai) 
 
Žemaitės gimnazija (Šviesos g. 15, Telšiai) 

 
501 

 
 

373 

Vidurinės mokyklos: 
Miesto: 
„Ateities“ vid. m-kla  (Lygumų g. 47, Telšiai) 
 
„Atžalyno“ vid. m-kla  (P. Cvirkos g. 2, Telšiai) 
 
„Džiugo“ vid. m-kla   (Sedos g. 29, Telšiai) 
 
„Germanto“ vid. m-kla (Žemaitės g. 37, Telšiai) 
 
„Kranto“ vid. m-kla (Masčio g. 14, Telšiai) 
 
Suaugusiųjų vid. m-kla (S.Daukanto g. 17, Telšiai) 
 
Kaimo: 
Luokės vid. m-kla (Mokyklos g. 5, Luokė mstl., Telšių 
r.) 
 
Nevarėnų vid. m-kla (Liepų g. 34, Nevarėnų mstl., 
Telšių r.) 
 
Tryškių Lazdynų Pelėdos vid. m-kla (Lazdynų Pelėdos 
g. 18, Tryškių mstl., Telšių r.) 
 
Varnių Motiejaus Valančiaus vid. m-kla  (Dariaus ir 
Girėno g. 56, Varnių m., Telšių r.) 
 
Žarėnų „Minijos“ vid. m-kla (Mokyklos g. 7, Žarėnų 
mstl., Telšių r.) 

 
 

811 
 

959 
 

982 
 

730 
 

787 
 

345 
 
 

321 
 
 

365 
 
 

371 
 
 

540 
 
 

222 

Pagrindinės mokyklos: 
Buožėnų (Buožėnų k., Gadūnavo sen., Telšių r.) 
    
Degaičių (Degaičių g. 5, Degaičių k., Degaičių sen., 
Telšių r.) 
  
Eigirdžių (Gedimino g. 16, Eigirdžių mstl., Telšių r.) 
  
Gedrimų  (Gedrimų k., Gadūnavo sen., Telšių r.) 
   
Janapolės (Viržuvėnų g. 23, Janapolės mstl., Telšių r.) 
   
Kaunatavos (Kaunatavos k., Upynos sen., Telšių r.) 
   
Kuršų (Baltininkų k., Luokės sen., Telšių r.) 
   
Lieplaukės (Lieplaukės k., Ryškėnų sen., Telšių r.) 
  

 
108 

 
75 

 
 

121 
 

52 
 

139 
 

149 
 

81 
 

74 
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Ryškėnų (Masčio g. 15, Ryškėnų k., Ryškėnų sen., 
Telšių r.) 
   
Upynos (Kuršėnų g. 45, Upynos k., Upynos sen., Telšių 
r.) 
   
Viekšnalių (Viekšnalių k., Luokės sen., Telšių r.) 
  
Pavandenės (Pavandenės mstl., Telšių r.) 
  
Ubiškės (Ubiškės mstl., Telšių r.) 
   
Viešvėnų   (Judros g. 9, Viešvėnų k., Viešvėnų sen., 
Telšių r.) 

95 
 
 

136 
 
 

83 
 

133 
 

83 
 

234 
 
 

Pradinės mokyklos: 
 
„Saulėtekio“ pradinė m-kla  (Lakštingalų g. 6, Telšiai) 
  

 
 

139 

Mokyklos- darželiai: 
 
Telšių mokykla – darželis „Žemaitukas“ (Kauno g. 6, 
Telšiai) 
 
Telšių rajono Rainių mokykla-darželis )K. Petrausko g. 
16, Rainių km., Viešvėnų sen., Telšių r.) 

 
 

189 
 
 

52 

Ikimokyklinis 
amžius 

Priešmokyklinis 
amžius 

Vaikų lopšeliai – darželiai  

Mieste: 
 
L/d „Berželis“ (Kalno g. 20, Telšiai) 
 
L/d „Eglutė“ (Lygumų g. 52, Telšiai) 
 
L/d „Nykštukas“ (Žalgirio g. 2, Telšiai) 
 
L/d „Mastis“ (S. Daukanto g. 35A, Telšiai) 
 
L/d „Saulutė“ (Dariaus ir Girėno g. 4, Telšiai) 
 
Kaime: 
Ubiškės l/d „Pušelė“ (Ubiškės mstl., Telšių r. ) 
 
Upynos l/d (Beržų g. 6, Upynos k., Upynos sen., Telšių 
r. ) 
 
Varnių l/d „Raudonkepuraitė“ (Žarėnų g. 9B, Varniai, 
Telšių r. ) 
 

 
84 

 
193 

 
100 

 
79 

 
122 

 
 

17 
 
 

28 
 

22 

 
45 

 
47 

 
25 

 
30 

 
43 

 
 

6 
 
 

7 
 

18 
 

Muzikos ir  sporto mokyklos 

Mieste: 
 
Telšių vaikų dailės mokykla (Iždinės g. 2, Telšiai) 
 
Telšių muzikos mokykla (S.Daukanto g. 17, Telšiai) 
 

 
 
 

150 
 

390 
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Telšių jaunimo mokykla (Lakštingalų g. 8, Telšiai) 
 
Telšių sporto mokykla (Birutės g. 60, Telšiai) 
 
Kaime: 
Luokės muzikos ir dailės mokykla (Mokyklos g. 5, 
Luokės mstl., Telšių r.) 
 

87 
 

596 
 
 

50 

 
Vaikų su negalia centras (Kauno 9a, Telšiai) 
 
Vyskupijos licėjus (Katedros 7, Telšiai) 

 
49 

 
5 

Šaltinis: Telšių rajono savivaldybės švietimo skyriaus duomenys 

 

Gana nemažas Telšių rajono savivaldybės mokyklų tinklo privalumas yra didelė mokyklų 

tipų įvairovė. Greta tradicinių mokyklų tipų, savivaldybėje yra 2 gimnazijos (abi – Telšiuose), 

suaugusių vidurinė mokykla, o taip pat jaunimo, sporto, meno, dailės ir muzikos mokyklos. Iš 

viso yra 3 papildomo ugdymo įstaigos (Muzikos mokykla, Luokės muzikos ir dailės mokykla ir 

Vaikų dailės mokykla) ir viena Sporto mokykla. Jas iš viso lanko 1277 mokiniai (apie 12% 

rajono moksleivių). Šių tipų mokyklos jau įrodė praktikoje, kad jos gali padėti didinti švietimo 

prieinamumą ir kokybę. Neformalusis ugdymas Europoje yra pripažinta švietimo sritis, 

skatinanti aktyvų pilietiškumą ir asmenybės tobulėjimą, padedanti spręsti jaunų žmonių 

integravimosi į darbo rinką problemas, verslumą, skatinti mokymosi motyvaciją, įveikti 

mokyklos baimę, ieškoti alternatyvaus, kūrybinio ugdymosi galimybių. Dabartinė šalies 

visuomenė susiduria su daugeliu iššūkių, kurie vienaip ar kitaip yra susiję su jaunų žmonių 

ugdymu, gerove ir valstybės ateitimi. Todėl šiuolaikinėje informacijos pertekliaus ir greitų 

pasikeitimų visuomenėje papildomas ugdymas užima ypatingą reikšmę. Neformaliojo vaikų 

švietimo mokyklų lankymo galimybes pirmiausia lemia vaiko gyvenamoji vieta. Mokiniai 

renkasi tas neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, kurios yra arčiau namų. Telšių rajone 

įsikūrusi Luokės muzikos ir meno mokykla. 

Apklausos duomenimis, net 94% respondentų mokyklų darbą rajone vertino gerai ir labai 

gerai. Neigiamai apie mokyklas atsiliepė tik 6% (2.78 pav.) 
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2.78 pav. Mokyklų veiklos vertinimas Telšių rajono savivaldybėje 

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

 

Specialiųjų poreikių turinčių mokinių savivaldybės pavaldumo mokyklose 2004–2005 m. 

m. buvo 977. Jie sudarė 9,6% visų mokinių (šalyje – 10,5)%. Integruotai ugdomų specialiųjų 

poreikių mokinių dalis sudarė 9,5% visų bendrojo lavinimo mokyklų mokinių. 

2006 m. Telšių rajono mokyklose nemokamus pietus gavo 3341 moksleiviai (2.79 pav.). 

Per pastaruosius trejus metus jų skaičius sumažėjo. 

 

4021 3994

3341

3000

3200

3400

3600

3800

4000

4200

2004 2005 2006

 

2.79 pav. Nemokamai maitinamų moksleivių skaičius Telšių rajono savivaldybėje  

Šaltinis: Telšių rajono švietimo skyriaus duomenys 

 

2.12.2. Mokyklų aprūpinimas 

 

Aprūpinimas mokymo priemonėmis ir kita įranga rajone (kaip ir visoje šalyje) yra gana 

prastas. Rajono mokyklų apsirūpinimas mokymo priemonėmis yra numatytas mokyklų 

strateginiuose planuose ir tam skiriamos mokinio krepšelio lėšos. Iš 15 pagrindinių rajono 
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mokyklų 8 dalyvavo Mokyklų tobulinimo programoje. Jos aprūpintos šiuolaikiškomis mokymo 

priemonėmis bei virtualios mokymosi aplinkos programine įranga ir apmokytos jomis naudotis. 

Šiuo metu labiausiai trūksta geografijos, biologijos, fizikos, chemijos bei kūno kultūros 

pamokoms skirtų mokymo priemonių. Tokią padėtį dar apsunkina sunki mokinių bei jų šeimų 

materialinė padėtis, nemažai jų neišgali nusipirkti pratybų sąsiuvinių ir pan. 

Rajono mokyklų fizinė būklė taip pat nėra itin gera: pastatams reikalingas remontas, 

būtina keisti inžinerines sistemas, o taip pat ne visada tenkinami energijos taupymo ar higieninių 

sąlygų reikalavimai. Mokykloms renovuoti šiuo metu yra naudojamos Valstybės investicijų 

programos lėšos. Siekiant švietimo įstatyme numatytų nuostatų įgyvendinimo, yra būtina 

pritraukti papildomų investicijų tiek iš ES teikiamos paramos, tiek iš įvairių valstybės teikiamų 

programų (pvz. Bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo 

priemonėmis 2006–2008 metų programa22). 

2006 m. 100-ui mokinių teko maždaug 11,6 kompiuterio, t.y. truputį nei vidutiniškai 

Lietuvoje – 11,5 kompiuterio. Iš jų maždaug 80% buvo prijungti prie interneto (2.40 lentelė). 

Tačiau palyginus su kai kuriomis Europos šalimis (Suomijoje 100-ui mokinių tenka 38, 

Švedijoje – 15 kompiuterių), tiek Telšių rajono savivaldybės, tiek Lietuvos mokyklų 

kompiuterizavimas nėra itin didelis. Informacinės ir žinių visuomenės plėtra yra pripažinta 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginiu tikslu (prioritetu), todėl tokios visuomenės 

kūrimas turi prasidėti jau mokyklose. 

 

2.40 lentelė. Kompiuterių skaičius Telšių rajono savivaldybės mokyklose 

Kompiuterių specialiosiose kompiuterių klasėse ir 

(arba) informatikos kabinetuose  
422 

Kompiuterių įvairių dalykų kabinetuose ir klasėse 139 

Kompiuterių mokyklos bibliotekoje ir skaitykloje 93 

Kompiuterių mokytojų kambaryje 28 

Kompiuterių kitose tik mokytojams skirtose patalpose 11 

Kompiuterių mokyklos administracijos kabinetuose 111 

Kompiuterių kitose mokyklos patalpose 37 

Iš viso: 841 

 

                                                 
22 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1230 
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Mokyklų kompiuterizavimas suteikia galimybę panaudoti kompiuterines technologijas 

mokymui ir mokymuisi, siekti aukštų kompiuterinio raštingumo rodiklių. Vertinant 

kompiuterizavimo rodiklius Europos Sąjungos švietimo kontekste, rajono mokyklų aprūpinimas 

kompiuterine technika yra skurdus, kompiuteriai nepakankamai modernūs. Šiam švietimo 

aspektui ir toliau turėtų būti skiriama didelis dėmesys. 

 

2.12.3. Mokymosi sėkmingumas ir brandos egzaminai 

Kartojančių kursą mokinių procentas Telšių rajono savivaldybės mokyklose nežymiai 

viršija šalies statistinius rodiklius (2.41 lentelė). 

 

2.41 lentelė. Kartojančių kursą mokinių dalis, % 

 
1-12 ir 1-4 
gimnazijos 

klasėse 
1–4 klasėse 

5–8 
klasėse 

9-10 ir 1-2 
gimnazijos 

klasėse 

11–12 ir 3-4 
gimnazijos 

klasėse 

Telšių rajono 

savivaldybėje 
0,8 1,0 0,6 1,4/0,4 0,0/0,0 

Šalyje 0,8 0,7 0,9 1,5/0,5 0,3/0,2 

Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija: „Lietuva: švietimas regionuose 2005“ 

 

2003 – 2004 m. m. iš rajono mokyklų išstojo 4,4% mokinių (šalyje – 3,0%), iš jų 

pašalinta iš mokyklos 2,7% (šalyje – 4,8%). 

2004 m. vien mokyklinius egzaminus pasirinko 20,8% abiturientų (šalyje – 19%). Bent 

vieną valstybinį egzaminą pasirinko 76,6 (šalyje – 75,2)% abiturientų. Vidutiniškai vienas 

abiturientas laikė 2,9 (šalyje – 3,1) valstybinio egzamino, išlaikė 2,5 (šalyje – 2,7). Išlaikyta 85,2 

(šalyje – 88,7)% valstybinių egzaminų, lyginant su bendru savivaldybėje laikytų valstybinių 

egzaminų skaičiumi. 

Pagrindinį išsilavinimą 2004 m. įgijo 95,9% pagrindinio ugdymo programą baigusių 

mokinių – 3,1% daugiau nei šalyje. Vidurinį išsilavinimą įgijo 95,2% vidurinio ugdymo 

programą baigusių mokinių (šalyje – 95,8%). 

 

2.12.4. Mokinių pavežimas 

Bendrojo ugdymo organizavimą rajone apsunkina demografinė situacija – nedidelis 

gyventojų tankumas ir gana didelė kaimo gyventojų dalis. Gyventojų tankumas Telšių rajone yra 

38,7 gyventojų kvadratiniam kilometrui . Miesto gyventojai sudaro 56,7% (šalyje – 66%24). 

                                                 
24 Šaltinis: Lietuvos Respublikos Statistikos departamentas    
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Remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu25, „toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos 

gyvenantys kaimo bendrojo lavinimo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1–8 klasių 

mokiniai privalo būti vežiojami į artimiausią atitinkamą savivaldybės ar kito steigėjo mokyklą 

mokykliniais autobusais ar kitu transportu“. 2006 m. Telšių rajono savivaldybėje toliau kaip 3 

km nuo mokyklos gyveno 1974 mokiniai (2.42 lentelė). Jie sudarė 20% visų mokinių. Į mokyklą 

buvo vežami 2258 arba 23% mokinių. Per pastaruosius 2 metus gyvenančių toliau kaip 3 km nuo 

mokyklos mokinių sumažėjo 2,9%. Į mokyklą vežiojamų mokinių dalis padidėjo 2,8% 

 

2.42 lentelė. Mokinių vežiojimas Telšių rajono savivaldybėje 2006 m. 

Klasės  

Mokinių, 

gyvenančių 

užmiestyje 

toliau kaip  

3 km nuo 

mokyklos, 

skaičius 

Maršrutiniu 

transportu 

Privačiu 

transportu 

Mokyklų 

transportu 

Geltonaisiais 

autobusais 

Kitais 

vežiojimo 

būdais 

1 2 3 4 56 6 7 

Priešmokyklinis 

ugdymas 
44 28 19 6 8 2 

1-8 klasės 1150 828 171 90 170 71 

9-12 kl. ir 

gimnazinės 

 1-4 kl. 

 

780 

 

609 

 

74 

 

11 

 

115 

 

56 

Iš viso: 1974 1465 264 107 293 129 

Šaltinis: Telšių rajono švietimo skyriaus duomenys 

 

Mokinių pavėžėjimas yra organizuojamas keliais būdais (2.80 pav.). Didžioji dalis – 64% 

– yra vežami maršrutiniu transportu, geltonaisiais autobusiukais vežama 13% moksleivių. 

 

                                                 
25 Šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Nr. I-1489, 2006-06-13 
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2.80 pav. Mokinių vežiojimo pagal atskiras transporto rūšis Telšių rajono savivaldybėje  

Šaltinis: Telšių rajono švietimo skyriaus duomenys 

 

Geltonuosius autobusiukus turi šios Telšių rajono mokyklos:  

� Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinė mokykla; 

� Nevarėnų vidurinė mokykla; 

� Luokės vidurinė mokykla; 

� Žarėnų „Minijos“ vidurinė mokykla; 

� Varnių Motiejaus Valančiaus vidurinė mokykla; 

� Pavandenės pagrindinė mokykla. 

 

Geltonąjį autobusiuką taip pat turi autobusiuką ir Telšių rajono savivaldybės Švietimo 

skyrius. 

Telšių rajono savivaldybės gyventojų apklausos duomenimis, 62% respondentų teigiamai 

vertino mokinių nuvežimą į mokyklas, vidutiniškai – 30%, tuo tarpu neigiamai – tik 8%. 

 

2.12.5. Mokytojai 

Telšių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose 2004 – 2005 m. m. dirbo 803 

mokytojai. Telšių rajono savivaldybės mokyklų pedagogų išsilavinimo rodikliai yra šiek tiek 

prastesni nei šalies: 3% mažiau mokytojų su aukštuoju išsilavinimu, bei 1% daugiau – su 

viduriniu (2.81 pav.). 
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Telšių r. sav.
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Lietuvoje

92%

6% 2%

aukštasis aukštesnysis vidurinis

 

2.81 pav. Pedagogų  išsilavinimas Lietuvoje ir Telšių rajono savivaldybėje, 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 
Iš pastarųjų metų duomenų, matyti, kad padėtis gerėja: rajone daugėja mokytojų su 

aukštuoju išsilavinimu (augimas iš esmės vyksta mokytojų su aukštesniuoju išsilavinimu 

sąskaita) bei mažėja turinčių tik vidurinį išsilavinimą (2.82 pav.). 
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2.82 pav. Telšių rajono mokytojų išsilavinimo kitimas 2000 – 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Pedagogo kvalifikaciją26 turėjo 92 proc. (šalyje – 93 proc.) savivaldybės įsteigtose 

bendrojo lavinimo mokyklose dirbančių mokytojų. Miesto mokyklose pedagogo kvalifikaciją 

turėjo 94 proc., tuo tarpu kaimo – 85 proc. mokytojų. 2.83 pav. pateikiami duomenys apie 

pedagogo kvalifikaciją turinčių asmenų skaičių (procentais) atskirose įstaigose.  

 

                                                 
26 pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, pedagogas – tai asmuo,įgijęs valstybės nustatytą išsilavinimą ir 
pedagogo kvalifikaciją 
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2.83 pav. Pedagogo kvalifikaciją turinčių mokytojų skaičius Telšių rajono savivaldybėje ir 

Lietuvoje 

Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija: „Lietuva: švietimas regionuose 2005“ 

 

Mokytojos moterys sudarė 86 proc. (šalyje – 87 proc.) miesto mokyklų ir 89 (šalyje - 86) 

proc. kaimo mokyklų mokytojų. 

Didelę reikšmę užtikrinant mokymo proceso kokybę turi mokinių ir mokytojų skaičiaus 

santykis. Mažas mokinių ir mokytojų skaičiaus santykis rodo, kad klasės yra mažos arba kad 

mokytojų darbo krūviai nėra dideli. Mokinių ir mokytojų skaičiaus santykio normos nėra – 

paprastai valstybė pagal savo finansines galimybes ją nustato kiekvienam švietimo lygmeniui 

arba mokyklos tipui, tačiau tiek per didelio, tiek per mažo šio santykio atvejais labai keičiasi 

mokymo proceso organizavimo ypatumai. Telšių rajono savivaldybėje vienam mokytojui 

vidutiniškai teko 9,3 (šalyje – 9,2) mokinio. Iš esmės vienam mokytojui tenkantis mokinių 

skaičius nežymiai skiriasi nuo šalies rodiklių (2.84 pav.). 
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2.84 pav. Vienam mokytojui tenkantis mokinių skaičius Telšių rajono savivaldybėje ir Lietuvoje 

Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija: „Lietuva: švietimas regionuose 2005“ 

 

Savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose pagrindines pareigas einantys 50 

metų ir vyresni mokytojai sudarė 28 proc. (šalyje – 29 proc.). Labiausiai nuo šalies rodiklių 

išsiskyrė Telšių rajono savivaldybės pradinės mokyklos, kur maždaug kas antras mokytojas buvo 

vyresnis nei 50 metų (2.85 pav.). Darbuotojų amžiaus problema aktualesnė miesto mokykloms – 

jose  50 metų ir vyresni mokytojai sudarė 29 proc., kaimo mokyklose – 24 proc. visų mokytojų. 
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2.85 pav. Vyresnių nei 50 metų mokytojų skaičius Telšių rajono savivaldybėje ir Lietuvoje, % 

Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija: „Lietuva: švietimas regionuose 2005“ 

 

Šiuo metu rajono mokykloms trūksta 2 matematikos, 5 anglų kalbos, 2 informatikos, 1 

lietuvių kalbos mokytojo bei 3 psichologų. 
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2.12.6. Kitos mokymo įstaigos 

Telšių rajono savivaldybėje taip veikia šios mokymosi įstaigos: 

� VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras, įsikūręs Varniuose, Telšių r.; 

� VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro Telšių filialas; 

� uždarosios akcinės bendrovės „Telšių praktika“ dailiųjų amatų mokykla; 

� Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakultetas; 

� Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija;   

� Mažoji kunigų seminarija; 

� Klaipėdos socialinių mokslų kolegijos Telšių filialas; 

� Žemaitijos kolegija Telšių menų ir pedagogikos fakultetas. 

 
2.12.7. Išvados 

1. 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.  

2. Telšių rajono savivaldybės mokyklų tinklo privalumas yra didelė mokyklų tipų 

įvairovė. Greta tradicinių mokyklų tipų, savivaldybėje yra 2 gimnazijos (abi – 

Telšiuose), suaugusių vidurinė mokykla, o taip pat jaunimo, sporto, meno, dailės ir 

muzikos mokyklos. 

3. Telšių rajono savivaldybės mokyklų pedagogų išsilavinimo rodikliai yra nežymiai 

prastesni nei šalies, tačiau pastaraisiais metais padėtis gerėja – vis daugiau dirbančių 

mokytojų turi aukštąjį išsilavinimą.  

4. Miesto mokyklose pedagogo kvalifikaciją turinčių mokytojų skaičius yra didesnis nei 

kaimo. 

5. Mokytojų amžius vis didėja – ši problema aktualesnė miesto mokykloms. Jau ir šiuo 

metu rajono mokykloms trūksta matematikos, informatikos, anglų ir lietuvių kalbos 

specialistų. Dalis pedagogų artimiausiu metu išeis į pensiją ir pedagogų trūkumas gali 

tapti rimta problema, siekiant suteikti vaikams tinkamą išsilavinimą. 

6. Rajono mokyklos neblogai aprūpintos kompiuterine technika, tačiau aprūpinimas 

kitomis mokymo priemonėmis nėra itin geras, ypač trūksta geografijos, biologijos, 

fizikos, chemijos bei kūno kultūros pamokoms skirtų mokymo priemonių. 

7. Viena iš didesnių Telšių rajono švietimo būklės problemų yra materialinė mokyklų 

padėtis: daugumai pastatų reikalingas remontas, jų fizinė būklė ir inžinerinė įranga 

netenkina energijos taupymo, higienos normų bei kitų teisės norminių aktų 

reikalavimų. 
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2.13. Turizmas 

 

2.13.1. Įvadas 

Daugelyje pasaulio šalių turizmas yra pripažintas viena iš svarbiausių ūkio šakų. Remiantis 

Pasaulio turizmo organizacijos analize, 83% pasaulio šalių turizmas yra vienas iš penkių pajamas 

teikiančių sektorių ir 38% pasaulio šalių pagrindinis užsienio valiutos šaltinis. Europa unikali 

savo turizmo objektų ir produktų diferenciacija, kultūriniu ir istoriniu kiekvienos valstybės 

išskirtinumu. Vidutinis turizmo sektoriaus indėlis į pasaulio BVP yra 5% (Lietuvoje preliminariais 

apskaičiavimais 4%), o ES šalių narių – iki 8%. 

Turizmo sektoriaus plėtra yra akcentuojama eilėje valstybės strategijų bei programų 

(Valstybės ilgalaikės raidos strategija, Lietuvos ekonominės plėtros ilgalaikė strategija ir pan.). 

Turizmo sektoriaus plėtra, panaudojant kultūros paveldo ir gamtos rekreacinius išteklius, yra 

išskirta ir Telšių rajono strateginiame plane.  

Telšių rajonas turi gerą susisiekimą su didžiaisiais Lietuvos miestais. Rajonas nutolęs 297 

km nuo Vilniaus, 200 km nuo Kauno bei 90 km nuo Klaipėdos. Telšius galima pasiekti ir 

autobusu bei geležinkeliu. 

 

2.13.2. Turistų srautai, viešbučių paslaugos 

Oficialios statistikos apie į Telšių rajoną atvykstančių turistų skaičių nėra.  

Apie turistų srautus Telšių rajone iš dalies galima spręsti pagal rajono viešbučiuose 

apgyvendintų žmonių skaičių. 2007 m. pradžioje Telšių rajono savivaldybėje veikė 5 viešbučiai, 

iš jų 3 Telšiuose, 1 Degaičių seniūnijoje Gaudikaičių kaime (prie kelio Šiauliai – Palanga, ties 

sankryža į Telšius), bei vienas Varniuose. Taip pat rajone yra 2 poilsio namai. Daugiausiai 

svečių vienu metu gali priimti „Telšių“ viešbutis – apie 47. Didesnių renginių metų (pvz., 

Varniuose vykstant „Bliuzo naktims“) ar atvykstant organizuotoms didesnėms turistų grupėms, 

kurios pageidauja apsistoti vienoje vietoje, iškyla svečių apgyvendinimo problema. Tokiais 

atvejais pravažiuojančios turistų grupės dažniausiai neapsistoja Telšiuose, o vyksta į kitus 

rajonus, kur yra galimybės vienoje vietoje apgyvendinti daugiau svečių.  

Remiantis Lietuvos Respublikos Statistikos departamento duomenimis, Telšių rajono 

savivaldybės viešbučiuose buvo apgyvendinta 1,1 tūkst. svečių. Tačiau palyginus su 1000 

gyventojų tenkančiu apgyvendintų svečių skaičių, Telšių rajonas gana smarkiai atsilieka nuo 

šalies rodiklių (2.86 pav.). Juolab kad Lietuvos rodiklis per pastaruosius 5 metus išaugo daugiau 

nei dvigubai, tuo tarpu Telšių rajone – 1,4 karto.  
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2.86 pav. Apgyvendintų svečių skaičius, tenkantis 1000-čiui gyventojų Lietuvoje ir Telšių rajono 

savivaldybėje  

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Visoje Lietuvoje pastaraisiais metais gana sparčiai vystosi kaimo turizmas. Kaimo 

sodybos populiarėja ne tik Lietuvos, bet ir užsienio turistų tarpe. Nors jų skaičius kasmet auga, 

tačiau bent jau šiltuoju metų laiko kaimo turizmu užsiimantys verslininkai negali skųstis svečių 

stoka. 2007 m. pradžioje Telšių rajone veikė 8 kaimo turizmo sodybos (iš jų 4 turėjo kaimo 

turizmo sodybos statusą), kuriose vietų skaičius siekė apie 110. Palyginti su kitais rajonais, 

kaimo sodybų skaičius Telšių nėra itin didelis (Telšių apskrityje 2005 m. veikė 5% visų Lietuvos 

kaimo sodybų), nors gamtiniai ištekliai tam yra gana palankūs. Kaimo turizmo sodybose poilsio 

paslaugos turi ryškų sezoninį pobūdį, todėl verslo efektyvumas nėra didelis. Be to, informacijos 

trūkumas ir užsienio kalbų nemokėjimas, sąlyginai menkas papildomų paslaugų ratas stabdo dar 

spartesnę kaimo turizmo plėtrą. Lietuvai įsiliejus į ES šalių tarpą, jos ūkio struktūrą palaipsniui 

artės prie išsivysčiusių šalių lygio, todėl neabejotinai mažės asmenų, kurių pagrindinės pajamos 

gaunamos iš žemės ūkio verslų. Tokiu būdu kaimo turizmas taps alternatyva tradicinėms žemės 

ūkio šakoms. 

2006 m. Telšių rajone veikė 22 maitinimo įstaigos, galinčios priimti iki 1200 svečių. 

 

2.13.3. Turizmo ištekliai, lankytinos vietos, organizuojami maršrutai 

Telšių rajonas pasižymi savo pirmykščiu, natūraliu kraštovaizdžiu. Telšių rajono 

vandenys užima 4995 ha bendrojo ploto ir sudaro 3,5% teritorijos. Rajone pradeda savo vagą 

viena iš žuvingiausių Lietuvos upių – Virvytė. Žarėnų apylinkėse teka Minija, kurioje gausu 

lašišinių žuvų. Rajono teritorijoje yra 47 ežerai. Didžiausi – Lūkstas (jame randama gintaro), 

Mastis, Tausalas, Germantas, Biržulis. 
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Germanto, Minijos (dalis), Žąsūgalo kraštovaizdžio draustiniai, Girgždūtės, Šatrijos 

landšaftiniai istoriniai draustiniai, Biržulio – Stervo ornitologinis draustinis, Varnių regioninis 

parkas gali būti patraukliais turizmo objektais. 

Rajono teritorijoje yra nemažai muziejų, kurie gali dominti turistus. Be to turizmo 

objektais gali būti: 

1. A. Jonušo žemaitiška – japoniška sodyba-muziejus (Muziejaus g. 88, Telšiai). 

Dailininko juvelyro, žemaičių ir japonų draugijos įkūrėjo Alfredo Jonušo rankomis 

sukurta Tekančios Saulės šalies salelė – žemaitiška japoniška sodyba – muziejus.  

2. Telšių katedra (Katedros a. 2, Telšiai). Pastatyta 1765 m. ji yra vėlyvojo baroko ir 

klasicizmo stiliaus. Bažnyčioje yra 7 altoriai, 2 iš jų centriniai. Tai vienintelė 

bažnyčia Lietuvoje su dviaukščiu altoriumi. Katedros rūsiuose palaidoti 3 Telšių 

vyskupai. 

3. Mažoji bažnytėlė (Šv. Mergelės ėmimo į dangų bažnyčia), Šviesos g. 2, Telšiai. 

Įkurta 1563 m. karaliaus Žygimanto I. Sena medinė parapijos bažnytėlė ne kartą yra 

degusi ir perstatinėta. 1835 m. ją nusavino stačiatikiai, pastatą nugriovė ir ant jos 

pamatų rusai pasistatė mūrinę cerkvę. 1934 m. stačiatikiai bažnyčią grąžino 

katalikams. Dabartinis bažnyčios pastatas yra dailus, vienabokštis. Pastate yra senų 

paveikslų, 3 gražūs altoriai.  

4. Rainių koplyčia. Rainiai, 1991 metais, minint 50-ąsias Rainių kankinių nužudymo 

metines, vyskupas A. Vaičius pašventino jų atminimui pastatytą koplyčią. 

5. Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė (Žalgirio g. 8, Telšiai). Telšių stačiatikių Šv. 

Mikalojaus cerkvė pastatyta 1937 m. pagal architekto V. Kapylovo projektą. Pastatas 

šiuo metu yra architektūrinis paminklas. Tai vienintelis Lietuvoje, kubizmo 

architektūrinis pavyzdys.  

6. Džiuginėnų dvaras. (Džiuginėnai, Gadūnavo sen., Telšių r.). Apie 4 km nuo Telšių, 

prie garsiojo Džiuginėnų piliakalnio. Apie šią vietovę pirmosios žinios istoriniuose 

šaltiniuose pasirodė jau XVIII a. antroje pusėje. Tada dvarą valdė Gorskių šeima. Iki 

1939 m. Džiuginėnų dvaras buvo vienas iš geriausiai prižiūrimų rezidencinių dvarų 

Žemaitijoje.  

7. Pavirvyčio dvaras (Tryškiai, Telšių r.). Tai senas medinis dvarelis, kadaise priklausęs 

didikams Šemetoms. 

8. Biržuvėnų dvaras. (Biržuvėnų k., Luokės sen., Telšių r.). 4 km į vakarus nuo Luokės. 

Biržuvėnai – tai itin vertingas XVIII-XIX a. stambaus dvaro medinės dvaro sodybos 

pavyzdys. Sodyba verta paminklo statuso. Ne visi grafams Goskiams priklausiusio 

dvaro pastatų išlikę iki šiol. Dauguma išlikusiųjų objektų yra prastos būklės, tačiau 
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pilnai komplekso renovacijai nuolat ieškoma investuotojų, siekiant objektą pritaikyti 

turizmo reikmėms.  

9. Žemaičių karaliaus Ringaudo dvaras A. Gedvilo sodyboje (Ryškėnų k., Telšių r.).  

10. „Žvėrinčius“ (Laukstėnų k., Telšių rajonas). Eigirdžių girininkijoje buvo aptvertas 

14,7 ha miško plotas danieliams auginti. Šiuo metu čia galima išvysti šernus, vilkus, 

meškas. 

 

Telšių apskrities turizmo informacijos centras rajono svečiams siūlo teminius turistinius 

maršrutus po Telšių rajoną.  

1. Po Telšių miestą. Aplankomas Telšių miesto senamiestis, Šv. Antano Paduviečio 

katedra, Cerkvė, Žemaičių muziejus ,,Alka, A.Jonušo žemaitiška – japoniška sodyba – 

muziejus bei Žemaitijos kaimo muziejus. 

2. Žemaitijos dvarai, piliakalniai. Maršrutas driekiasi pro Džiuginėnų dvarą ir Džiuginėnų 

piliakalnį, Karaliaus Ringaudo dvarą, Biržuvėnų dvarą, Šatrijos kalną ir Pavirvyčio 

dvarą. 

3. Sakralinis maršrutas (1). Lankomos Telšių,  Rainių, Viešvėnų, Luokės, Kaunatavos bei 

Tryškių bažnyčios ar kitos sakralinės vietos.   

4. Sakralinis maršrutas (2). Lankomos Telšių, Rainių, Varnių bei Pavandenės bažnyčios 

ar kitos sakralinės vietos.    

5. Kultūriniai objektai. Maršruto metu užsukama į Žemaičių muziejų „Alka“, Žemaitijos 

kaimo muziejų, A. Simonavičiūtės įsteigtą liaudies buities muziejų Biržuvėnų dvare, 

Viekšnalių kraštotyros muziejų, Gaulėnų kaimo muziejų bei į Medžio skulptūrų 

ekspoziciją tautodailininko P. Dužinsko muziejuje. 

6. Gamtiniai objektai – kaip ir galima spręsti iš pavadinimo, maršruto metu apžiūrimi 

gamtiniai objektai, t.y. užsukama prie Aklaežerio bei į Debesnų botaninį taką, lankomi 

Vembūtų, Lopaičių, Moteraičio bei Sprūdės piliakalniai bei Sklepkalnis. 

7. Svečiuose pas tautodailininkus. Šis maršrutas driekiasi pro žymiausių rajono 

tautodailininkų sodybas: aplankoma Jonušo žemaitiška – japoniška sodyba – muziejus, 

Žemaičių karaliaus Ringaudo dvaras A. Gedvilo sodyboje, Augalijos pasaulis A. Kišono 

sodyboje, „Lino kelias“ V. Dirvonskienės sodyboje bei Medžio skulptūrų ekspozicija 

tautodailininko P. Dužinsko muziejuje. 

 

Pageidaujančius turistus lydi Turizmo informacijos centro gidas. Per metus 

organizuojama apie 30 – 40 maršrutų, didžioji dauguma – vasarą. 

 



TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 
I  etapas. Esamos būklės analizė 

 
VGTU Teritorijų planavimo institutas 

 
129 

2.13.4. Turizmo informacijos centras 

Turizmui skatinti 2004 m. sausio 1 d. buvo įkurtas Telšių apskrities turizmo informacijos 

centras. Pagrindinis centro veiklos tikslas – vykdyti su turizmo informacijos mokamų ir 

nemokamų paslaugų teikimu susijusią veiklą Telšių apskrityje Lietuvos bei užsienio piliečiams. 

Telšių apskrities turizmo informacijos centras nuolat teikia informaciją turistams, kurių per 

mėnesį vidutiniškai apsilanko apie 400, atsakinėja į gautus elektroninius laiškus, užklausimus 

telefonu, tiek iš Lietuvos tiek iš užsienio, sudarinėja maršrutus po Telšių miestą ir Telšių rajoną 

bei individualius maršrutus pagal turistų grupių pageidavimus, o taip pat pristatinėja Telšių 

apskritį bei rajoną įvairiose turizmo konferencijose bei parodose. 

Siekdamas išsiaiškinti turistų poreikius, Telšių apskrities turizmo informacijos centras 

yra atlikęs anketinį į centrą besikreipiančių asmenų tyrimą. 

Apklausoje dalyvavusių asmenų buvo klausiama, kas juos labiausiai domina Telšių 

rajone. Dažniausiai respondentai minėdavo rajono gamtą bei dvarus, nedaug atsiliko istoriniai 

paminklai bei architektūra (2.88 pav.). Dauguma apklaustųjų yra žmonės, gyvenantys mieste, 

todėl suprantama, kad nuo miesto triukšmo pavargę, norintys poilsio bei ramybės turistai 

labiausiai nori laisvalaikį praleisti gamtoje, gryname ore. 
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14%18%

31%
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2.88 pav. Telšių rajone besilankančius turistus dominantys objektai  

Šaltinis: Telšių apskrities turizmo informacijos centras atliktas tyrimas 

 

Telšių rajone esančios lankytinos vietovės yra nepakankamai pritaikytos lankymui, todėl 

buvo siekiama išsiaiškinti, ką reikėtų keisti, plėtoti norint pritraukti daugiau turistų. Pasak 

respondentų, šiuo metu labiausiai trūksta informacijos. Apklaustieji nemažai dėmesio skyrė ir 

kultūros objektų renovacijai, geram susisiekimui bei privažiavimui.  

Tyrimo duomenimis, net 95% respondentų pasisakė už vandens turizmo plėtojimo 

galimybes. Telšių rajone yra pakankamai vandens telkinių, kuriuose būtų galima siūlyti turistams 
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vandens pramogas, tačiau šiuo metu valtį ar vandens dviračius išsinuomoti galima  tik Lūksto 

ežere. 

Didelę reikšmę turizmo plėtrai daro informacijos pakankamumas bei prieinamumas. 

Apklausos dalyvių buvo klausiama, kur jie ieško juos dominančios turizmo informacijos. 52% 

atsakiusiųjų minėjo internetą, 29% pasikliovė draugais ir pažįstamais, o kas penktas kreipėsi į 

turizmo informacijos centrus. Tokie atsakymai patvirtina Telšių apskrities turizmo informacijos 

centro įsteigimo būtinumą, tačiau tuo pačiu jį įpareigoja didinti informacijos prieinamumą 

elektroninėje terpėje. 

Telšių rajono savivaldybė turizmo plėtrai stengiasi išnaudoti ir Europos Sąjungos 

teikiamą paramą. Parama gauta projektams „Pažintinės – mokomosios trasos įrengimas Jomantų 

miške, siekiant efektyviau panaudoti Varnių regioninio parko gamtinius išteklius poilsio bei 

sveikatingumo turizmo plėtrai“ (su miškų urėdija), „Kooperacija plėtojant turizmą ir regioninius 

produktus“ (su apskritimi). Dėl kitų pateiktų projektų dar laukiama atsakymų, juos numatoma 

teikti ir 2008 – 2013 m. Bendrojo programavimo dokumento periode. 

    

2.13.5. Išvados 

1. Telšių rajonas pasižymi savo pirmykščiu, natūraliu kraštovaizdžiu, čia gausu 

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, vystyti vandens turizmą. 

2. Apgyvendinimo mastai Telšių rajono apgyvendinimo įstaigose nėra labai dideli. Trūksta 

didelio viešbučio, galinčio priimti iki 50 – 60 žmonių (organizuotą turistų grupę, 

atvykstančią autobusu). Ši problema ypač išryškėja rajone vykstant didesniems 

renginiams. 

3. Rajono gamtinė aplinka palanki kaimo turizmui, tačiau rajone veikia tik 8 sodybos, iš jų 

4 turi oficialų kaimo turizmo sodybos statusą. Kaimo turizmas bei šalia besivystantys 

netradiciniai amatai gali tapti alternatyva tradicinėms žemės ūkio šakoms. 

4. Aktyvesnei rajono turizmo plėtrai trūksta ir turizmo specialistų, gidų, o taip pat rajone 

vykstančių renginių plano. 

5. Turizmo plėtrai rajone skatinti reiktų aktyviau naudotis Europos Sąjungos teikiama 

finansine parama. 



TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 
I  etapas. Esamos būklės analizė 

 
VGTU Teritorijų planavimo institutas 

 
131 

2.14. Nusikalstamumas 

 

Visuomenės saugumas laikomas prioritetu daugelyje šalių. Ir nors pastaraisiais metais 

Lietuvoje nusikaltimų truputį sumažėjo, Teisės instituto ekspertų 2005 – 2006 metais Lietuvoje 

atliko tarptautinio nusikaltimų aukų tyrimo duomenimis, daugiau nei pusė – 62,9% – gyventojų 

jaučiasi nesaugūs savo gyvenamojoje vietoje tamsiu paros metu. Taip pat nemaža dalis žmonių 

jaučia baimę tapti nusikaltimo auka. Apie 40 proc. lietuvių nuolat baiminasi, kad kažkas 

artimiausiu metu įsilauš į jų namus27. 

2.89 pav. pateikiamas Lietuvos nusikalstamų veikų skaičiaus, tenkančio 100 tūkstančių 

gyventojų, žemėlapis. Iš jo matyti, kad Telšių rajono savivaldybėje priskirtina prie savivaldybių, 

kuriose šis rodiklis yra santykinai mažesnis. 

 

 
2.89 pav. Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 tūkstančių gyventojų 

šaltinis: Vidaus reikalų ministerija, 
http://www.vrm.lt/fileadmin/Image_Archive/IRD/Statistika/index2.phtml?id=198&idStat=5&metai=2006&menuo=

12&regionas=50&id3=1 
 

Užregistruotų nusikaltimų skaičius Telšių rajono savivaldybėje nuo 2000 m. beveik 

kasmet mažėja – 2006 m. buvo užregistruoti 742 nusikaltimai, arba 40% mažiau nei 2000 m. 

                                                 
27 šaltinis: http://www.teise.org/next.php?nr=56  
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(2.90 pav.). Lietuvoje 2000 – 2005 m. nusikaltimų skaičius šiek tiek svyravo, tačiau iš esmės 

sumažėjo tik keliais procentais.  
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2.90 pav. Užregistruotų nusikaltimų skaičius Telšių rajono savivaldybėje 2000 – 2006 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

100 tūkstančių gyventojų užregistruotų nusikaltimų skaičius Telšių rajono savivaldybėje 

2006 m. buvo 1,5 karto mažesnis nei Lietuvoje, atitinkamai 1537 bei 2404 (2.91 pav.), tačiau jis 

yra didžiausias Telšių apskrityje. 
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2.91 pav. 100 tūkstančių gyventojų užregistruotų nusikaltimų skaičius Telšių, Plungės, Mažeikių rajono ir 

Rietavo savivaldybėse bei Lietuvoje 2002 – 2005 m. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 
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Sunkių ir labai sunkių nusikaltimų Telšių rajono savivaldybėje 2006 m. užregistruota 30, 

jų skaičius taip pat mažėja. 2005 m. ištirti 95, o 2006 – 69 nepilnamečių įvykdyti nusikaltimai.  

2.43 lentelėje pateikiamas nusikaltimų skaičius Telšių rajono savivaldybėje 2000 – 2005. 

Iš pateiktų duomenų matyti, kad minimu periodu rajone labiausiai sumažėjo automobilių 

vagysčių, o padidėjo – plėšimų. 

 

2.43 lentelė. Nusikaltimų skaičius Telšių rajono savivaldybėje 2000 – 2005 m. 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Užregistruoti nužudymai  6 6 4 6 9 9 

Užregistruoti išžaginimai ir 
pasikėsinimai 

6 6 4 10 7 2 

Užregistruoti sunkūs 
sveikatos sutrikdymai 

. . . . 5 5 

Užregistruotos vagystės 
(nusikaltimai) 

811 742 577 545 510 379 

Užregistruotos vagystės 
(baudžiamieji nusižengimai) 

. . . . 91 69 

Užregistruotos vagystės iš 
gyvenamųjų patalpų 

157 116 104 106 97 78 

Užregistruotos automobilių 
vagystės 

114 122 55 52 46 22 

Užregistruoti plėšimai 43 40 47 79 70 50 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Ištirtų nusikaltimų procentas Telšių rajono savivaldybėje pastaraisiais metais gerėjo – 

vidutiniškai yra ištiriamas kas antras padarytas nusikaltimas, kai tuo tarpu šalyje – 41% (2.92 

pav.). Sunkių nusikaltimų rajone ištiriama 70%28. 

 

                                                 
28 šaltinis: Telšių policijos komisariatas, 
http://www.vrm.lt/fileadmin/Image_Archive/IRD/Statistika/index2.phtml?id=198&idStat=5&metai=2006&menuo=
12&regionas=50&id3=1  
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2.92 pav. Ištirtų nusikaltimų dalis Telšių rajono savivaldybėje ir Lietuvoje 2000 – 2005 m., % 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

 

Telšių rajono policijos komisariatas yra aukštesnės pakopos teritorinė policijos įstaiga, 

įgyvendinanti policijos uždavinius Telšių rajono savivaldybės teritorijoje bei užtikrinanti 

policijos uždavinių įgyvendinimą Telšių apskrityje. Telšių rajono policijos komisariato misija – 

užtikrinti viešąją tvarką, visuomenės saugumą, pagal kompetenciją formuoti saugią aplinką, 

kvalifikuotai ištirti padarytus nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus bei įgyvendinti veiksmingą 

nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų kontrolės ir prevencijos politiką, bendradarbiaujant 

su visuomene ir atsiskaitant jai, efektyviai ir racionaliai panaudojant turimus žmogiškuosius, 

finansinius bei materialinius išteklius. Policija teikia ir kitas įstatymu policijai priskirtas, su 

leidimų administravimu ir visuomenei svarbių veiklos rūšių kontrole susijusias paslaugas. 

Visuomenės saugumą bei viešąją tvarką Telšių rajono savivaldybėje užtikrina 171 

policijos pareigūnas. Komisariato struktūrą sudaro: kriminalinės policijos, viešosios policijos, 

administravimo padaliniai bei Viešosios policijos Telšių apsaugos skyrius.  

Kriminalinės policijos padaliniai vykdo nusikalstamų veikų tyrimą, asmenų įtariamų 

padarius nusikaltimą, taip pat dingusių be žinios asmenų paiešką, ruošia ir įgyvendina įvairius 

operatyvinius planus bei kitas jiems priskirtas funkcijas. Tuo tarpu viešosios policijos padaliniai 

užtikrina viešąją tvarką, vykdo specialiąsias operacijas, nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų 

prevenciją, nepilnamečių nusikalstamumo prevenciją, užtikrina eismo saugumą, organizuoja ir 

vykdo sulaikytų ir suimtų asmenų konvojavimą, vykdo įmonių, įstaigų, organizacijų turto 

apsaugą, teikia pagalbą asmenims nukentėjusiems nuo teisės pažeidimų. Telšių rajono policijos 

komisariato pareigūnams padeda policijos rėmėjai bei šauliai, kurie talkina policijos komisariato 
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pareigūnams, palaikant viešąją tvarką ir užtikrinant žmonių saugumą. Jie aktyviai dalyvauja 

viešosios tvarkos palaikyme masinių renginių metu. 

Kiekvienoje Telšių rajono savivaldybės seniūnijoje dirba apylinkės inspektorius. 

Apylinkės inspektoriaus pagrindiniai uždaviniai yra nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų 

prevencija, viešojo saugumo prižiūrimoje teritorijoje, gyventojų teisių ir teisėtų interesų 

užtikrinimas, socialinės pagalbos jiems teikimas29. Komisariatuose viešąjį saugumą prižiūrimose 

teritorijose užtikrinantiems apylinkės inspektoriams policijos generalinio komisaro įsakymu 

patvirtintoje „ Policijos apylinkės inspektoriaus tarnybinės veiklos instrukcijoje“30 yra nustatyti 

darbo krūviai. Pagal juos kaimiškoje apylinkėje vienam inspektoriui gyventojų skaičius neturėtų 

viršyti 2 500, o miesto – 3 500 gyventojų. Tačiau tiek Lietuvoje, tiek ir Telšių rajone yra 

apylinkės inspektorių, aptarnaujančių teritorijas, kuriose gyvena didesnis nei nustatytas skaičius 

gyventojų. Todėl apylinkės inspektoriui, dirbančiam su daugiau gyventojų nei nustatyta nėra 

galimybės tinkamai palaikyti viešąją tvarką bei užtikrinti visuomenės saugumą prižiūrimoje 

teritorijoje.  

Pagal apylinkės inspektorių apklausos rezultatus nustatyta, kad policijos apylinkės 

inspektoriai didžiąją darbo laiko dalį skiria nusikalstamų veikų ikiteisminio tyrimo 

organizavimui ir vykdymui, administracinių teisės pažeidimų išaiškinimui, dėl ko nusikaltimų ir 

kitų teisės pažeidimų prevencijai lieka nepakankamai darbo laiko.  

Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės parengtoje Valstybinio audito ataskaitoje 

„Viešojo saugumo užtikrinimas prižiūrimoje teritorijoje“31 teigiama, kad apylinkės inspektoriai 

(tyrėjai) nusikalstamų veikų ikiteisminio tyrimo organizavimui ir vykdymui skiria nuo 27 iki 43 

proc., administracinių teisės pažeidimų išaiškinimui nuo 19 iki 20 proc. savo darbo laiko. Šių 

pareigūnų vykdomai nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijai lieka nuo 10 iki 18 

proc. darbo laiko. Neskiriant pakankamai dėmesio nusikaltimų prevencijos funkcijoms vykdyti, 

gali padaugėti nusikalstamų veikų skaičius, todėl apylinkės inspektorių veikla turi būti 

orientuotina į saugios aplinkos kūrimą prižiūrimoje teritorijoje. Auditoriai taip pat pastebi, kad 

apylinkės inspektoriui, kuris privalo siekti efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo su vietos 

bendruomene, spręsti viešojo saugumo užtikrinimo problemas prižiūrimoje teritorijoje, 

prevencijos ir bendradarbiavimo su visuomene funkcijoms vykdyti tenkančio darbo laiko dalis 

nėra pakankama. Audito metu atliktų gyventojų apklausų duomenys patvirtina, kad tik 11 – 12 

proc. apklaustųjų yra patenkinti policijos apylinkės inspektorių darbu. Faktiškai visos išsakytos 

problemos yra aktualios ir Telšių rajono komisariatui. Siekiant efektyvesnio viešojo saugumo 

                                                 
29 šaltinis: Policijos generalinio komisaro 2005 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 5-V-208, 2.1 punktas  
30 šaltinis: Policijos generalinio komisaro 2001-10-10 įsakymas Nr. 460  
31 2005 m. gruodžio 22 d. Nr. 2040 - 46 P – 129, Vilnius  
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užtikrinimo, Telšių rajono apylinkės inspektoriams reikėtų skirti daugiau laiko bendravimui su 

visuomene bei vykdyti nusikaltimų prevenciją. 

 

2.14.1. Išvados 

1. Nusikalstamumo lygis Telšių rajono savivaldybėje pastaraisiais metais mažėja.  

2. Palyginus su aplinkiniais rajonais, pagal 100 tūkstančių gyventojų tenkančių 

nusikaltimų skaičių Telšių nežymiai pirmauja, tačiau bendras Lietuvos rodiklis yra 

1,6 karto didesnis. 

3. Santykinai gerus policijos darbo rezultatus parodo ir didesnis nei šalyje nusikaltimų 

išaiškinimo procentas, kuris pastaraisiais metais po truputį gerėja. 

4. Viena iš didesnių policijos darbo problemų yra tai, kad apylinkės inspektoriai 

aptarnauja teritorijas, kuriose gyvena daugiau žmonių nei nustatyta reikalavimuose. 

Esant tokiai situacijai, apylinkės inspektoriams nusikaltimų prevencijai ir 

bendravimui su visuomene lieka mažai laiko, nes didžioji darbo laiko dalis skiriama 

nusikalstamų veikų ikiteisminio tyrimo organizavimui ir vykdymui, administracinių 

teisės pažeidimų išaiškinimui. 

 

 

 



TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 
I  etapas. Esamos būklės analizė 

 
VGTU Teritorijų planavimo institutas 

 
137 

3. GAMTINĖ APLINKA 

 

3.1. Geoekologinės sąlygos 

 

 Geologinė sąranga 

 

Struktūriniu- geologiniu požiūriu Telšių rajono teritorija priskiriama Baltijos sineklizės 

rytinei daliai (šlaitui) ir Lenkijos – Lietuvos įdaubos šiaurės rytinei daliai. Rajono geologinė 

struktūra buvo nulemta stambių, įvairios geologinės istorijos žemės plutos segmentų. Todėl 

konstatuojamas lūžiais suskaldytas taip vadinamas kristalinis pamatas ir nuosėdinių uolienų 

danga. Kristalinis pamatas slūgso 1700 – 1900 m. gylyje. Jis gelmėja vakarų – pietvakarių 

kryptimi. Apatinio proterozojaus kristalinės pamato uolienos suskaidytos lūžių. Jas dažniausia 

sudaro biotitinės ir amfibolitinės sudėties gneisai, granitai ir migmatitai. Jo paviršius 

hipsometriškai labai sudėtingas dėl atskirų blokų ir blokelių pakilimų ir nugrimzdimų.  

Ant kristalinio pamato slūgso apie 1700 – 1900 m nuosėdinių uolienų storymė. Nuosėdinę 

dangą sudaro labai įvairios sudėties prekvartero uolienos, bei ledynų suformuotas ganėtinai 

storas ledyninių nuogulų sluoksnis. Telšių rajone ties Vembutais fiksuota didžiausia Pabaltijyje  

kvartero nuosėdų storymė (314,25 m.). Prekvartero uolienų pjūvyje skiriamos įvairių paleozojaus 

ir mezozojaus sistemų uolienos. Paleozojaus pjūvyje, tiesiogiai ant magminių- metamorfinių 

uolienų slūgso apatinio ir vidurinio kambro sistemos įvairaus grūduotumo kvarcinis smiltainis su 

glaukonitu, aleurolitas ir argilitas, virš kurių slūgso vidurinio kambro smulkiagrūdis ir itin 

smulkiagrūdis smiltainis, kuris sudaro 120 - 150 m storio sluoksnį. Aukščiau ordoviko, apatinio 

ir vidurinio silūro, slūgso apatinio, vidurinio ir viršutinio devono nuosėdinės uolienos, o virš jų 

nestora permo periodo klinčių danga. Aukščiau išvardintų Paleozojaus nuogulų tįso palyginti 

nestoras Mezozojaus nuosėdų storymė, kurią sudaro Triaso, Juros ir Kreidos periodų nuogulos, 

kurios Telšių rajono teritoriją dengia neištisiniu sluoksniu.  

Apie 1700 m gylyje slūgsančią ordoviko karbonatinę storymę sudaro 

persisluoksniuojantys klintys ir mergelis, kurių bendras storis kinta nuo 80 iki 110 m. Silūro 

uolienas sudaro domeritas, dolomitas ir mergelis, kurių bendras storis siekia apie 450 m. 

Apatinio devono uolienas sudaro dolomitingo molio, domerito, smėlio ir smiltainio 

persisluoksniavimas, kurio storis siekia apie 250 - 300 m. Vidurinio devono uolienos- tai 

smulkus smiltainis, aleuritas ir molis. Vidurinio devono uolienų pjūvis rajone bene pilniausias, jų 

storis kinta nuo 190 iki 220 m. Viršutinio devono uolienos- tai smulkus ir smulkutis smėlis, 

smiltainis su aleurolito bei molio tarpsluoksniais, jų storis Telšių rajono teritorijoje yra nežymiai 
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plonesnis lyginant su viduriniojo devono uolienų pjūviu ir siekia apytikriai 170 m. Permo 

uolienas Telšių rajono teritorijoje sudaro klinčių, dolomitingų klinčių ir gipso nuogulos, kurių 

storis svyruoja 40 – 70 m. ribose. 

Telšių rajono teritorijoje Paleozojaus eros nuogulas dengia Triaso, Juros ir Kreidos 

periodų nuogulų sluoksniai, iš kurių dviejų paskutinių periodų nuogulos Telšių rajono teritoriją 

dengia neištisiniu sluoksniu. Triaso periodo nuogulas sudaro klintingas molis, o nuogulų 

sluoksnio storis svyruoja 50 – 80 m. ribose. Aukščiau slūgsančias Jūros periodo nuogulas 

formuoja smėlingas aleuritas, aleuritingas smiltainis, bei klintingas molis (viršutinė jūra). Jūros 

periodo nuogulos Telšių rajono teritorijoje formuoja neištisinį ir palyginus ploną apytykriai 60m. 

storio sluoksnį. Dalyje Telšių rajono teritorijos (centrinėje ir šiaurės vakarinėje), Jūros periodo 

nuogulos slūgso tiesiai po Kvartero nuogulų storymę, tik kai kur (šiaurės rytinėje rajono 

teritorijos dalyje) į prekvarterinį paviršių iškyla Triaso nuogulos. Pietinėje ir pietrytinėje rajono 

teritorijos dalyje į prekvarterinį paviršių išeina kreidos periodo nuogulos.      

Telšių rajono teritorijoje Triaso, Jūros ir Kreidos periodų nuogulas dengia labai įvairios 

sudėties kvartero amžiaus nuogulų sluoksniai. Kvartero nuogulų storis Telšių rajono teritorijoje 

kinta nuo 40 m iki 200 m, o šiuolaikinio reljefo aukštumų keterose gali viršyti ir 300 m. Tai 

priklauso nuo prekvartero uolienų paviršiaus formų. Sąlyginai plokščiame prekvartero paviršiuje 

slūgsančių kvartero nuogulų storis Telšių rajone dažniausiai sudaro apie 80 m. Didžiausi storiai 

(iki 120 - 300 m ir daugiau) konstatuoti prekvartero uolienų įrėžiuose – senųjų upių, ledyno 

tirpsmo vandenų išgraužtuose slėniuose, kurių plotis siekia apie 1 km, o gylis viršija 60 m. 

Įrėžiai dažniausiai didžiąja dalimi užpildyti smėlingais vandeningais sluoksniais. Tai didžiuliai 

gėlo vandens rezervuarai. Kvartero amžiaus nuogulų storymė yra svarbi praktiniu požiūriu kaip 

gėlo požeminio vandens kaupyklė bei statybinių medžiagų (smėlio, žvyro, molio) sankaupomis. 

Kvartero nuogulų storymės litologinė sudėtis apsprendžia galimybę patekti teršalams į žemės 

gelmes arba į požeminę hidrosferą.  

Telšių rajono paviršių bei viršutinę žemės gelmių dalį iki prekvarterinių paviršiaus 

suformavo kvartero periodo ledynai bei jų tirpsmo vandenys mažiausiai 5 atskirų apledėjimų 

metu. Daugelio ledynų maksimalaus išplitimo ribos buvo piečiau Lietuvos. Tik paskutiniojo – 

Nemuno – ledyno pakraščio “pėdsakai” aptikti Lietuvoje. Dengęs beveik visą Lietuvos teritoriją, 

paskutinysis ledynas bei jo tirpsmo vandenys ir suformavo dabartinį Telšių rajono paviršių  

Seniausios ledyninės ir ledyno tirpsmo vandens suklotos nuogulos Telšių rajone yra 

Dainavos ledyno pilkas, o dažnai ir žalsvo atspalvio moreninis priemolis, limnoglacialinis molis, 

fliuvioglacialinis aleuritas, smėlis, žvirgždas ir gargždas. Šios nuogulos yra paplitusios lokaliai, 
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dažniausiai paleoįrėžiuose- senųjų upių, ledyno tirpsmo vandenų išgraužtuose slėniuose. Jų storis 

labai kaitus- nuo 2 iki 30 m. Aukščiau kvartero nuogulų pjūvyje sutinkamos Būtėnų 

tarpledynmečio, Žemaitijos ledyno, kai kurių autorių skiriamo Snaigupėlės tarpledynmečio, 

Medininkų ledyno, Merkinės tarpledynmečio bei Nemuno ledynmečio Grūdos ir Baltijos stadijų 

nuogulos. Ledynmečių nuogulos- tai glacigeninės (moreninis priemolis ir priesmėlis), 

fliuvioglacialinės (gargždas, žvirgždas, įvairaus rupumo smėlis, aleuritas) ir limnoglacialinės 

(smulkutis smėlis, aleuritas ir molis) nuogulos. Tarpledynmečių nuogulas sudaro ežerinis ar upių 

suklotas smulkus smėlis aleuritas ir molis. Šioms nuoguloms būdingas didelis organinės 

medžiagos kiekis. Visų ledynmečių nuogulų slūgsojimo sąlygos, paplitimo plotas ir storis 

pjūvyje labai kaitus, o tarpledynmečių nuogulų storis nedidelis (nuo 0.5 iki 10 m), jos 

aptinkamos lokaliai. 

Ledynui galutinai pasitraukus iš Lietuvos, maždaug prieš 12 000 metų, paviršiuje 

prasidėjo dabartinių procesų akumuliacinė ir ardomoji veikla: smėlingų lygumų pustymas, 

dabartinių upių slėnių formavimas, pelkėjimas, šlaitų nuoplovos ir nuobirų procesai. 

Telšių rajono žemės paviršiuje slūgso paskutiniojo apledėjimo Baltijos stadijos kraštiniai 

dariniai, dugninė morena, ledyno tirpsmo vandens suklotos bei šiuolaikinių procesų (upių 

erozijos bei akumuliacijos, ežerų, pelkėjimo) suformuotos nuogulos. Didžiąją rajono dalį dengia 

ledyninės (glacigeninės) Baltijos stadijos kraštinių darinių nuogulos- moreninis priemolis ir 

priesmėlis (indeksas – gt III bl). Šios nuogulos sudaro kaitaus storio sluoksnius. Beveik visoje 

Telšių rajono teritorijoje (išskyrus šiaurinę ir šiaurės rytinę dalį) paplitusios Baltijos stadijos 

ledyno kraštinių darinių nuogulos, kurias vietomis skaido ledo tirpsmo vandens suklotos 

(limnoglacialinės) nuogulos. Fliuvioglacialinių darinių paplitimo plotai sudaryti iš įvairaus 

rupumo, žvirgždingo, dažnai molingo smėlio. Limnoglacialiniuose (ledyno pakraščio protirpų 

ežeruose) nusėdusių aleurito, molio bei smulkučio smėlio nuogulų išplitimo plotai, kurių rajono 

teritorijoje taip pat nedaug,  paženklinti indeksu lgt III bl. Šiaurinėje ir šiaurės rytinėje rajono 

dalyje paplitusios Baltijos stadijos ledyninės nuogulos (dugninė morena). Nuo kraštinės morenos 

dugninė skiriasi savo slūgsojimo sąlygomis. Tai pastovaus storio (5- 8 m, rečiau iki 18 m storio) 

sluoksnis. Dugninės morenos suformuotas paviršius – plokščias arba banguotas. Šios nuogulos 

žymimos indeksu g III bl.  

Atskiruose didesniuose plotuose centrinėje rajono dalyje, į rytus nuo Telšių miesto slūgso 

Baltijos ledyninio baseino limnoglacialinės nuogulos (lg III bl) - smulkutis smėlis, aleuritas ir 

molis. Limnoglacialinių nuogulų storis kinta – nuo 2 iki 10 m. Baltijos kraštinės morenos storis 

paprastai yra 2- 25 m, kartais iki 50 m.  
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Daugelyje vietų rajono paviršiuje slūgso holoceno (poledynmetinio laikotarpio) nuogulos, 

susidariusios nuslinkus paskutiniam ledynui. Tai aliuvinės (upių suklostytos (a IV)), nuo šlaitų 

nuslinkusios ar nubyrėjusios deliuvinės (d IV) ar solifliukcinės (s IV) bei pelkių biogeninės (b IV) 

nuogulos.  

 

3.1.2. Reljefas 

 Telšių raj. paviršiaus reljefas pasižymi didelę įvairove. Didžiąją dalį rajono teritorijos 

(pietinę, vakarinę, rytinę ir centrinę) apima Žemaičių aukštumos vandenskyrinis kalvagūbris, 

likusią – Žemaičių aukštumos vandenskyrinio kalvagūbrio šiaurės rytinis šlaitas – plynaukštė 

toliau pereinanti į Ventos vidurupio žemumą. Šie geomorfologiniai rajonai suskirstyti į 

smulkesnius teritorinius vienetus mikrorajonus, kurie pergyveno skirtingą paleogeografinę raidą 

ir įgijo skirtingą kraštovaizdžio substratą. Kiekvienas iš mikrorajonų yra unikalus, todėl 

kiekvienam iš jų pagal artimiausias gyvenvietes suteiktas pavadinimas. Mikrorajoną paprastai 

sudaro vienas ar keli dar smulkesni tipologiniai vienetai – vietovaizdžiai, kurie tarpusavyje 

skiriasi reljefo ir dirvodarinių uolienų deriniu. 

 

Vidurio Žemaičių aukštuma: 

 Žlibinų - Tverų mikrorajonas. Jam priskiriama Žemaičių aukštumų vakarinio pakraštinių 

moreninio darinių ruožo šiaurinė atkarpa, Jūros aukštupio plaštakos sustumtas pakraštinis 

kalvagūbris ir juos skiriąs Kantaučių duburys. Čia vyrauja smulkiai ir apystačiai kalvotas 

daubotas priemolingas vietovaizdis, kurį sudaro nedidelės kalvos, aklini arba pusiau nuotakių 

pelkingų daubų, banguotų aikštelių. Žemesnėse kalvagūbrio dalyse išskiriamas smulkiai lekštai 

kalvotas, suskaidytas daubomis priemolingas vietovaizdis. Sustumtinių morenų lankuose, 

turinčiuose gūbriuotą reljefą, išskiriamas smulkiai apystačiai gūbriuotas, įlomėmis suskaidytas 

priesmėlingas vietovaizdis. Šie vietovaizdžiai paversti žemės ūkio naudmenomis, nors kai kur 

pasitaiko nedidelių miško sklypų.   

 Laukuvos – Kvėdarnos mikrorajonui, į kurį papuola nedidelė pietvakarinė Telšių rajono 

dalis priskiriama vakarinio Žemaičių aukštumų moreninio ruožo pietinė dalis. Čia aptinkami tie 

patys, smulkiai apystačiai kalvoti dauboti priemolingi ir smulkiai lėkštai kalvoti dauboti 

priesmėlingi ir kt. vietovaizdžiai. Jame pasitaikantys duburiai užimti stambiai pelningosios 

priesmėlingosios lygumos žemėvaizdžio. 

 Platelių – Lieplaukės mikrorajonas. Jam priskiriami Platelių ir Lieplaukės duburiai, 

pertverti neaukštų moreninio kalvagūbrių, paveikti vėlesnių termokarstinių procesų, todėl labai 

dauboti. Tai labai margas vietovaizdis, kuriame nemažus plotus užima ežerai ir paežerių pelkės, 
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o pakilesnėse vietose auga šilai. Jam artimas yra smulkiai daubotas ežeringas pelkėtas smėlingas 

vietovaizdis, kuris dažnas Lieplaukės duburyje. Be to kaimynystėje aptinkamas stambiai 

banguotas pelkėtas priesmėlingas vietovaizdis.   

 Varnių   mikrorajonui priskiriama didžiųjų duburių pietinė dalis, kurioje paviršius labiau 

išlygintas limnoglacialinių baseinų. Būdingiausias yra Stambiai banguotas pelkėtas ežeringas 

priesmėlingas vietovaizdis, kuris užimtas didelių ežerų ir pelkių, retai gyvenamas. Jo ribose yra 

Lūksto, Požerio bei nuleisti Biržulio irStervo ežerai, taip pat Raistų žemapelkė Lūksto pietiniame 

gale. Degėsių – Vartuvos žemapelkė prie Varnių ir kitos pelkės. Didelėje Lūksto duburio dalyje, 

kurioje moreninis pagrindas neapklotas limnoglacialinėmis nuosėdomis, plyti stambiai banguotas 

priemolingas ir smulkiai lėkštai kalvotas daubotas priemolingas vietovaizdžiai, kurie ištisai 

paversti žemės ūkio naudmenomis.  

 Gegrėnų – Telšių mikrorajonas. Jam priskiriamas šiaurinis Žemaičių aukštumų 

pakraštinių darinių ruožas, susidedąs iš kelių lankų. Detalizuojant jį reikėtų skirstyti į kelis 

smulkesnius rajonus. Kiekvieną apie 2 – 3 km pločio ruožo lanką sudaro keli kalvagūbriai, kurie 

vienur betarpiškai prišlieti vienas prie kito, o kitur atskirti tarpugūbrių, užimtų daubų virtinių. 

Čia aptinkami smulkiai apystačiai arba lėkštai kalvoti dauboti priemolingi, smulkiai apystačiai 

arba lėkštai kalvoti dauboti priesmėlingi vietovaizdžiai. Skirtingas vietovaizdis plyti didelėje 

pakraštinių moreninio darinių lanko atkarpoje į rytus nuo Alsėdžių, kur smėlingos ir 

priesmėlingos galinės morenos turi taisyklingą gūbrių ir lobų pavidalą. Tai smulkiai stačiai 

gūbriukas įlomėtas vietovaizdis daugiausiai apaugęs eglingais pušynais. Labai vaizdingas 

smulkiai stačiai kalvotas daubotas priesmėlingas vietovaizdis, išskiriamas į pietus nuo Viešvėnų, 

nedideliame tarpliežuviniame moreniniame masyve.           

 Luokės – Kaltinėnų mikrorajonas apima aukščiausią aukštumos dalį , kurioje kitados 

vyravę šoninių morenų dariniai vėliau buvo performuoti ir apkloti ledyninių vandenų dariniais. 

Nors mikrorajonas ir didelis, tačiau vienalytis. Dideliuose plotuose plyti tas pats stambiai ir 

stačiai kalvotas stambiai ir lėkštai kalvotas įlomėtas priesmėlingas vietovaizdis. Jame virš mažai 

kalvoto ir įlomėto paviršiaus iškyla retos, bet didelės kalvos, neretai turinčios plokščias viršūnes. 

Vietovaizdis tankiai gyvenamas, ištisai paverstas žemės ūkio naudmenomis. Šiaurrytiniame 

mikrorajono pakraštyje, išilgai vadinamosios Užvenčio briaunos, tęsiasi jaunesnis moreninis, 

prieledyninių baseinų aplygintas ir raguvų išraižytas reljefas. Ten galima smulkiai lėkštai kalvotą 

raguvėtą priesmėlingą vietovaizdį, tao pat naudojama žemės ūkyje.  

  

 Rytų žemaičių plynaukštė: 

 Eigirdžių mikrorajonas apima Mastupio ledyninio liežuvio dubumą, apjuosta pakraštinių 

moreninių darinių. Dubumą iš vakarų į rytus skrodžia Tausalo slėnis, susidaręs povandeninio 
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termokarsto atkurtoje rinoje. Mikrorajone vyrauja smulkiai banguotas priesmėlingas 

vietovaizdis, daugiausia apaugęs mišku. Greta jo nemažus plotus užima Stambiai lėkštai kalvotas 

nuolaidus priesmėlingas vietovazdis. Atskiromis salomis įsiterpęs palankiausias žemdirbystei 

smulkiai kalvotas raguvėtas priemolingas vietovaizdis.  Žemiau Mastupio – Pateklos santakos 

apie 1,5 km2 plote iškyla recesinių morenų kalvynas, kurio ribose yra smulkiai stačiai kalvotas 

daubotas priemolingas žvyringas vietovaizdis. 

 Ūbiškės – Upynos mikrorajonas yra labai sudėtingas. Jam priskiriama Virvytės ledyninio 

liežuvio dubuma bei platus Ventos vidurupio ledyninės plaštakos sudarytas pakraštinių 

moreninių darinių ruožas, užtveriantis iš šiaurės tiek minėtąją dubumą, tiek ir Užvenčio duburį. 

Liežuvinės dubumos ribose būdingas stambiai banduotas priesmėlingas vietovaizdis, užimtas 

Smalkos, Kinčiulių ir kitų miškų. Pietiniame rajono pakraštyje aptinkamas smulkiai lėkštai 

kalvotas daubotas priemolingas vietovaizdis. Jis vyrauja ir mikrorajono šiaurinėje dalyje, 

pakraštinių moreninių darinių ruože. Tik čia, ruožo šlaite, labai paveiktame prieledyninio 

baseino, gali būti išskirtas ir smulkiai lėkštai kalvotas raguvėtas priemolingas vietovaizdis. 

Mikrorajono pietuose pakraštiniai moreniniai dariniai aplyginti prieledyninio baseino ir po to 

išvagoti klonių. Moreniniai kalvagūbriai turi gūbriškų bangų pavidalą. Jų šlaitai išraižyti lėkštų 

raguvų. Čia galima išskirti stambiai gūbriškai banguotą sekliai slėniuotą priesmėlingą 

vietovaizdį, kuris pasižymi geresniu nuotakumu, palyginus su kitais, ir išnaudojamas žemės 

ūkyje. Jo ribose įsikūrusi Upyna ir kitos gyvenvietės.  

 Užvenčio mikrorajonui priklauso to paties vardo duburys – Knituojos ledyninio liežuvio 

dubuma, kurių nedidelė dalis patenka į Telšių rajono administruojamą teritoriją. Šiame 

mikrorajone būdingiausias yra nuolaidus priemolingas lyguminis vietovaizdis užimtas šlapokų 

eglynų. Be to Anuvos ir Šatrijos santakoje, kur iškyla moreninės gūbriškos bangos, atskirtos 

slėnių, plyti jau minėtas stambiai gūbriškai banguotas sekliai slėniuotas priesmėlingas 

vietovaizdis, paverstas žemės ūkio naudmenomis.      

 

3.1.3. Požeminio vandens gamtinė sauga 

Tai geologinių-hidrogeologinių sąlygų visuma lemianti teršalų patekimo į požeminę 

hidrosferą galimybę bei greitį. Požeminio vandens gamtinę saugą svarbu tirti ir vertinti rengiant 

teritorijų planavimo dokumentus, vertinant planuojamos ūkinės veiklos objektų galimą poveikį 

geologinei aplinkai, siekiant išsaugoti tinkamą požeminio vandens – vienintelio geriamojo 

vandens šaltinio Lietuvoje, kokybę. 

Gruntinio vandens gamtinę saugą lemia gamtiniai faktoriai, teršalų saugojimo žemės 

paviršiuje sąlygos ir jų savybės. Svarbiausi gamtiniai faktoriai yra: aeracijos zonos storis ir 
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sandara, aeracijos zoną sudarančių nuogulų filtracinės ir sorbcinės savybės, infiltracinės mitybos 

pobūdis ir dydis, ir kt. Teršalų slūgsojimo paviršiuje sąlygos (specialūs baseinai, specialiai 

įrengti arba neįrengti sąvartynai, srutomis laistomi laukai ir kt.) lemia jų prasiskverbimo į 

gruntinį vandenį pobūdį, o teršalų migracinė geba, sorbavimosi ypatumai, destrukcijos laikas ir 

kt. – patekimo į gruntinį vandenį galimybę ir, iš dalies, greitį. 

Suprantama, kad kuo prastesnės aeracijos zoną sudarančių uolienų filtracinės savybės ir 

kuo giliau slūgso gruntinis vanduo, tuo geriau jis apsaugotas nuo paviršinės taršos. Reiškia, visų 

pirma, svarbiausia įvertinti gruntinio vandens saugos gamtines sąlygas. Tai daroma regioninių 

tyrimų metu, t.y. atliekant kartografavimo darbus. 

Įvairiais tyrimais nustatyta (Klimas, 1988, Mažeika, 1993, Mažeika ir Petrošius, 1997), 

kad Lietuvos sąlygomis drėgmės migracijos laikas moreniniame priemolyje ir priesmėlyje yra 

nuo 1 iki 1.5 metro per metus, o smėlingose nuogulose - nuo 1.2 iki 2m. Kadangi moreninis 

priemolis ar priesmėlis, slūgsantis iki 1.5 m gylio, būna išdūlėjęs ir plyšiuotas, o jo filtracijos 

koeficiento reikšmės kartais siekia 1 m/d ir daugiau, tai šios nuogulos gali būti laikomos 

vandeniui laidžiomis (Gaigalas, Marcinkevičius, 1984). Todėl vertinant gruntinio vandens 

gamtinę saugą ir sudarant žemėlapį, laikoma, kad vidutinis drėgmės migracijos greitis 

moreniniame priemolyje ar priesmėlyje, slūgsančiame giliau nei 1.5 m, yra lygus 1 m/m. (metrui 

per metus), o smėlyje – 2 m/m. Tai apibendrintas drėgmės migracijos laikas (3.1. lentelė), 

pagrįstas eksperimentiniais matavimais. Šio parametro vertės išreiškia keleto faktorių nulemtą 

rezultatą tam tikrose aeracijos zonos geologinėse sąlygose. 

 

3.1. lentelė. Apibendrintas drėgmės migracijos greitis skirtingų tipų aeracijos zonos nuogulose. 

Nuogulų tipas Nuogulų slūgsojimo aeracijos 

zonoje sąlygos 

Drėgmės migracijos greitis, 

m/metus 

Įvairaus grūduotumo smėlis Bet kuriame gylyje 2 

Žvirgždingas smėlis Bet kuriame gylyje 2 – 2,5 * 

Moreninis priemolis ir priesmėlis < 1,5 m gylyje 1,5 * 

Moreninis priemolis ir priesmėlis > 1,5 m gylyje 1 

Limnoglacialinis molis ir 

aleuritas 

Bet kuriame gylyje 0,5 – 1 * 

* - Tikslių tyrimų duomenų apie drėgmės migracijos greitį šių tipų aeracijos zonos nuogulose nėra. Pateikiamas apibendrintas greitis, 

atsižvelgiant į nuogulų filtracijos koeficiento verčių skirtumus. 

 

Gruntinio vandens gamtinė sauga regionams vertinama blogiausiomis hipotetinėmis 

sąlygomis – kai gruntinio vandens lygio gylis yra minimalus. Šis gylis skaičiuojamas pagal 
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tyrimais ir stebėjimais pagrįstą metodiką su 5 % ar 10 % tikimybe. Žemiau pateikiamas gruntinio 

vandens gamtinės saugos vertinimas minimaliam gruntinio vandens lygio gyliui su 5 %, kas 

reiškia, kad gruntinis vanduo bent kartą per 25 metus pakyla į apskaičiuotą lygį. 

Drėgmė nuo žemės paviršiaus migruoja per neprisotintą vandeniu nuogulų sluoksnį – 

aeracijos zoną. Laikas, per kurį drėgmė ir inertiniai teršalai pasiekia gruntinį vandenį yra 

gruntinio vandens gamtinės saugos vertinimo rodiklis. 

Telšių rajono teritorijoje gruntinis ir artezinis vanduo didesnėje teritorijos dalyje 

sąlygiškai apsaugotas nuo paviršinės taršos. Šios gamtinės saugos kategorijos yra sąlyginės. 

Gruntinio vandens gamtinė sauga įvertinta pagal trumpiausią prognozuojamą drėgmės migracijos 

nuo žemės paviršiaus iki gruntinio vandens lygio laiką. 

Telšių rajone geriausiai apsaugotas, lyginant su kitais plotais, gruntinis vanduo yra 

vakarinėje, pietinėje, rytinėje ir centrinėje dalyse (Žemaitijos vandenskyrinio kalvagūbrio 

plotuose), kur žemės paviršiuje slūgso moreniniai priemoliai, o gruntinis vanduo slūgso 

vidutiniškai 10 - 20 ir daugiau metrų gylyje. Šiose vietose drėgmės migracijos nuo žemės 

paviršiaus iki gruntinio vandens lygio laikas siekia 10 iki 20 metų.  

Likusios rajono teritorijos dalies (šiaurės rytinis Žemaičių aukštumų šlaitas, ta pačia 

kryptimi nuo Telšių) paviršiuje slūgso moreniniai priemoliai, tačiau gruntiniai vandenys pakyla 

gerokai auščiau lyginant su žemaičių aukštumų keteromis, t.y. iki 3-5 metrų gylio. Šiose vietose 

drėgmės migracijos nuo žemės paviršiaus iki gruntinio vandens lygio laikas kinta nuo 3 iki 5 

metų, t.y. gruntiniai vandenys yra silpnai apsaugoti.  

Rajono teritorijoje, daugiausia aplink paviršinio vandens telkinius, pelkes, žemumose ir 

lėkštuose reljefo pažemėjimuose, dėl prastų drenažo sąlygų gruntinis vanduo slūgso negiliai- 

beveik nuo pat paviršiaus iki 2 m., retesniais atvejais iki 3 m. gylio. Mažame gylyje slūgsančios 

tiek smėlingos, tiek molingos nuogulos sudaro panašias gruntinį vandenį maitinančios 

atmosferos kritulių drėgmės migracijos sąlygas, todėl laikas, per kurį drėgmė ir teršalai galėtų 

pasiekti gruntinio vandens lygį, šiose teritorijose nesiekia 1 metų. Tokiuose plotuose gruntinis 

vanduo laikomas neapsaugotu nuo paviršinės taršos. 

 

3.2. Gamtiniai ištekliai 

 
3.2.1. Naudingosios iškasenos 

 Pagal “Lietuvos Respublikos Kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių klasifikaciją” (1999 

m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. 39 Žin., 1999, Nr. 81-2407) visi naudingųjų iškasenų ištekliai yra 

suskirstyti pagal 3 kriterijus: geologinį tyrimą, naudojimo galimybių tyrimą bei ekonominės 

vertės nustatymą. Šie etapai sudaro vieningą trimatę išteklių tyrimo ir vertinimo sistemą ir 
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identifikuojami triženkliu skaitiniu kodu. Pirmas ženklas rodo jų ekonominę vertę, o antras ir 

trečias – naudojimo galimybių ir geologinio tyrimo detalumą. Išteklių ekonominė vertė ir 

naudojimo galimybės dažniausiai priklauso nuo technologijų išsivystymo, šalies ekonominės 

būklės bei pokyčių rinkoje ir yra kintami dydžiai, o geologinio tyrimo detalumas nustatomas 

pagal geologinio tyrimo etapų rezultatus. 

Detaliai išžvalgyti ištekliai (Dž) – tai telkinio arba jo dalies naudingųjų iškasenų ištekliai, 

kurių kiekis, kokybė, technologinės savybės, hidrogeologinės, kasybos ir kitos slūgsojimo 

sąlygos yra ištirti detalumu, pakankamu sudaryti naudojimo projektą. Pagrindiniai detaliai 

išžvalgytų išteklių parametrai, naudojami naudingosios iškasenos kasybos ir perdirbimo objektų 

statybos projektiniams sprendimams priimti bei atlikti planuojamos gavybos poveikio gamtinei 

aplinkai vertinimą, nustatomi tiesioginiais matavimais ir tyrimais atitinkamu tinklu bei 

naudingojo klodo ribose naudojant ribotą ekstrapoliaciją, pagrįstą geologiniais, geofiziniais, 

geocheminiais ir kitais duomenimis. 

Parengtiniai išžvalgyti ištekliai (Pž) - tai telkinio arba jo dalies naudingųjų iškasenų 

ištekliai, kurių kiekis, kokybė, technologinės savybės, hidrogeologinės, kasybos ir kitos sąlygos 

yra ištirti detalumu, pakankamu atlikti pirminį poveikio aplinkai vertinimą ir apskaičiuoti 

ekonominę jų vertę. Pagrindiniai šių išteklių parametrai, kurie lemia kasybos ir naudingosios 

iškasenos perdirbimo būdo pasirinkimą, nustatomi retu (taisyklingu arba netaisyklingu) tinklu 

atliekant tiesioginius matavimus ir tyrimus, taip pat naudojant ekstrapoliaciją, pagrįstą kitų 

tiesioginių bei distancinių tyrimų duomenimis arba analogija su detaliai išžvalgytais telkiniais. 

Prognoziniai ištekliai (Pa) - tai tikėtini perspektyvių teritorijų arba plotų naudingųjų 

iškasenų ištekliai. Jie skirstomi į spėjamus ir aptiktus. 

Aptikti prognoziniai ištekliai - tai ribotuose plotuose aptikta naudingoji iškasena, kurios 

kiekis ir kokybė yra nustatyti remiantis paieškiniais požymiais (geologiniais ir negeologiniais), 

taip pat bent vienu tiesioginio ir (arba) distancinio geologinio tyrimo parametru (-ais). Šių 

išteklių plotų ribos yra grindžiamos geologine ekstrapoliacija. 

Spėjami prognoziniai ištekliai - tai potencialiai galėjęs susidaryti tam tikro geologinio 

pramoninio tipo naudingosios iškasenos kiekis. Jų buvimas grindžiamas paleogeografiniu, 

stratigrafiniu, facijiniu-litologiniu, tektoniniu, petrografiniu, geomorfologiniu ir kitais kriterijais, 

o kiekis ir kokybė - tikėtinais parametrais, gautais analogijos su detaliau ištirtais plotais, kuriuose 

yra tokio paties geologinio pramoninio tipo išteklių, būdu. 

Parengtiniai išžvalgytų, o ypač prognozinių išteklių kiekio ir kokybės patikimumas yra 

mažesnis, o jų slūgsojimo ir kasybos sąlygos dažnai sudėtingesnės, nes pirmiausia detaliau buvo 

tiriama geresnės kokybės bei palankesnes kasybos sąlygas turintys ištekliai. Realų naudingųjų 

iškasenų išteklių potencialą sudaro detaliai išžvalgyti ir parengtiniai išžvalgyti ištekliai, o 
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prognoziniai ištekliai – tai rezervas ateičiai, kai bus sunaudoti išžvalgyti ištekliai. Pagal Lietuvos 

Respublikos Žemės gelmių įstatymą (Žin., 1995, Nr.63-1582; 2001, Nr.35-1164; 2004, Nr.167-

6097) ir poįstatyminius teisės aktus naudoti (eksploatuoti) galima tik detaliai išžvalgytus ir 

Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių išteklių aprobavimo komisijos posėdyje aprobuotus 

išteklius. Parengtiniai išžvalgytus ir prognozinius išteklius prieš jų naudojimą reikia detaliai 

išžvalgyti. 

Telšių rajono savivaldybėje 2006-01-01 yra surasta 73 naudingųjų iškasenų telkiniai ir 

prognoziniai plotai. Iš jų: 

� 1 sapropelio, 

� 2 molio, 

� 2 smėlio-žvyro, 

� 3 smėlio, 

� 24 žvyro,  

� 41 durpių. 

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Žin., 1992, Nr. 22-652; 2005, Nr. 35-

1140) (toliau – Sąlygos) nustato savininkų ir naudotojų teisių apribojimus naudingųjų iškasenų 

telkiniuose. Pagal šias Sąlygas “išžvalgytuose naudingųjų iškasenų telkiniuose, kurių ištekliai 

patvirtinti, ir prie jų esančiuose perspektyviuose (pagal klasifikaciją – parengtiniai išžvalgyti) 

naudingųjų iškasenų plotuose žemės savininkui, naudotojui draudžiama: statyti gyvenamuosius 

namus, gamybinius statinius, įrenginius; kasti naudingąsias iškasenas, išskyrus kasamas savo 

reikmėms”, o taip pat “Pagal Lietuvos Respublikos įstatymą “Dėl piliečių nuosavybės teisių į 

išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų” perspektyviuose naudingųjų iškasenų 

plotuose sklypai gali būti grąžinami ribotam tiksliniam naudojimui, jeigu su tuo sutinka asmuo, 

kuriam grąžinama žemė”. Tačiau sąlygos nenumato jokių apribojimų prognoziniuose plotuose, o 

tai reiškia, kad čia žemė gali būti privatizuojama bei naudojama kitoms reikmėms, dėl ko gali 

sumažėti naudingųjų iškasenų išteklių rezervas. 

Dalis naudingųjų iškasenų telkinių yra saugomų teritorijų ribose. Tokiu atveju šitoms 

teritorijoms galioja dar ir Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-

1188; 1995, Nr. 60-1502; 2000, Nr. 58-1703; 2001, Nr. 108-3902). Pagal bendruosius 

apribojimus saugomose teritorijose jau veikiančiuose karjeruose gavyba nedraudžiama, tačiau 

draudžiama įrengti naujus naudingųjų iškasenų karjerus. 

Sapropelis – organine medžiaga praturtintas dumblas, susikaupęs ežeruose ir pelkėse po 

durpėmis. Jo telkiniai  Lietuvoje žinomi 436 ežeruose ir 370 pelkių (ištekliai sudaro 10 mlrd. 

m3). Devintąjį dešimtmetį valant ežerus, sapropelis buvo eksploatuojamas ir naudojamas 

laukams tręšti.  
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Telšių rajone yra 1 prognoziniai apskaičiuotas Saloto telkinys – su 1986 tūkst. m3 

naudingosios iškasenos, užimančios 76,4 ha ploto. 

Molis  naudojamas cemento gamybai kaip priedas, plytų gamybai, keramikos dirbiniams.  

Telšių rajone tai viena iš retesnių iškasenų, randamų tik 2 sklypuose: Buožėnų ir Gerulių.  

Gerulių telkinys yra detaliai išžvalgytas, užima 48,68 ha ploto, molio kiekis jame – 742 tūkst. 

m3. Buožėnų telkinys yra parengtinai išžvalgytas, jo plotas 26,1 ha, o molio kiekis 780 tūkst.m3. 

Abu telkiniai yra nenaudojami. 

Smėlis-žvyras yra naudojamas statybose, taip pat kaip technologinis priedas cemento 

gamybai, aplinkos tvarkymui. 

Viena retesnių iškasenų Telšių rajone ir apskritai Lietuvoje. Rajono teritorijoje yra tik 2 

smėlio-žvyro telkiniai, vienas jų – Survilų, išžvalgytas detaliai, yra naudojamas, užima 23,1 ha 

ploto ir talpina 1767 tūkst. m3 smėlio-žvyro iškasenos. Kitas – parengtinai išžvalgytas, 

nenaudojamas, užimantis 63 ha ploto ir talpinantis 4300 m3 iškasenos. 

Smėlis daugiausia naudojamas kaip technologinis priedas cemento gamybai, molio 

liesinimui, kelių tiesimui ir remontui, bei aplinkos tvarkymui.  

Smėlis yra gana reta naudingoji iškasena Telšių rajone. Rajono teritorijoje viso tik yra 3 

smėlio telkiniai, iš kurių 2 detaliai išžvalgyti, 1 – prognoziniai apskaičiuotas. Detaliai išžvalgyti 

2 smėlio telkiniai, kuriuose bendras išteklių kiekis siekia 793  tūkst. m3. Detaliai išžvalgytasis 

Plinkšių smėlio telkinys yra naudojamas (567 tūkst. m3).  

Žvyrui priskiriami visi žvyro arba žvyro ir smėlio telkiniai, kuriuose vidurkinis frakcijos 

virš 5mm kiekis per visą naudingą sluoksnį viršija 10%. Lietuvoje 2006 01 01 dienai buvo 

detaliai išžvalgyti 335 telkiniai, kurių ištekliai sudarė 565,9 mln. m3 ir parengtiniai išžvalgyta 

160 telkinių su ištekliais 747 mln. m3. Be to, 113-oje perspektyvių plotų apskaičiuoti ištekliai 

sudarė 2168,5 mln. m3. Žvyras naudojamas kelių tiesimui, kaip inertinis užpildas betono 

gamybai ar pagalbiniams statybos darbams. 

Tai labai dažna iškasena Telšių rajone. Žvyro telkinių šiame rajone rasta net 24, kuriuose 

bendras šios iškasenos kiekis siekia 15618 tūkst. m3. 9 žvyro telkiniai yra išžvalgyti detaliai, 

talpinantys 133,3 tūkst. m3  iškasenos. Iš 9 telkinių 7 yra naudojami, juose bendras iškasenos 

kiekis yra – 111,8 tūkst. m3.  Parengtinai išžvalgyta yra 13 žvyro telkinių, kur iškasenos kiekis 

yra 6059 tūkst. m3. Prognoziniai apskaičiuoti yra 2 žvyro telkiniai, kur susikaupė per 1450 tūkst. 

m3 naudingosios iškasenos.  

Durpės naudojamos kurui bei organinėms ir organinėms-mineralinėms trąšoms gaminti. 

Šviesios (mažaskaidės) durpės daugiausia naudojamos kraikui, kultūriniams gruntams, didelė 

dalis eksportuojama. Lietuvoje įvairių detalumu yra ištirti 830 durpynų, kuriuose yra 596846,4 

tūkst. t. durpių išteklių.  
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Telšių rajono savivaldybėje durpių ištekliai yra patys didžiausi. Viso rasta 40 durpių 

telkinių, talpinančių 20174,3 tūkst. t durpių. Iš šių 40 durpių telkinių – 7 yra detaliai išžvalgyti, 3 

iš jų naudojami (Aklojo ežero, Butkų, Pabalvės), 1 – užleistas. Detaliai išžvalgyti durpių telkiniai 

talpina 3487,3 tūkst. tonų durpių.  

33 durpių telkiniai ir išžvalgyti parengtinai, juose slypi apie 14931 tūkst. tonų 

naudingosios iškasenos. Norint naudoti parengtiniai išžvalgytus telkinius, reikia atlikti detalią 

žvalgybą bei paruošti naudojimo projektą. 

Visų išžvalgytų ir aprobuotų šalies kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių, esant 

dabartiniam gavybos intensyvumui, užteks dviem - trim šimtams metų, jeigu išsaugosime 

neužstatytus prognozinius plotus. 

Naudingųjų iškasenų gavybos apimtys tiesiogiai atspindi šalies ekonomikos būklę. 

Vertinant ūkio raidos aspektu, gavybos proceso intensyvėjimas yra teigiamas ir skatinamas 

reiškinys, jeigu būtų įgyvendintos visos įmanomos priemonės, apribojančios jo neigiamą įtaką 

gamtinei aplinkai. 

Lietuvoje naudingųjų iškasenų išteklių gavyba pastaraisiais metais kylant ekonomikos 

lygiui suintensyvėjo.  

3.1 paveiksle pateiktas naudingųjų iškasenų pasiskirstymas pagal rūšį ir ištirtumą (pagal 

2006 m.sausio 1 d. būklę), o 3.2 lentelėje pateikti duomenys apie naudingųjų iškasenų telkinius 

ir perspektyvius jų plotus. 
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Durpės Molis Smė lis Žvyras Smė lis ir
žvyras

Sapropelis

Dž – detaliai išžvalgyti ištekliai Pa – prognoziniai apskaičiuoti ištekliai

Pž – parengtiniai išžvalgyti ištekliai
 

3.1 pav.  Naudingųjų iškasenų pasiskirstymas pagal rūšį ir ištirtumą Telšių rajone (pagal 2006 m. 
sausio 1 d. būklę) 
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3.2 lentelė. Naudingųjų iškasenų telkinių duomenys Telšių rajone 

Išteklių kiekis 

Pavadinimas Iškasena 

Geolo-
ginio 

tyrimo 
etapas 

Mat. vnt. 
pradinis 

likutis 
2006-01-

01 

Plotas, 
ha 

Būklė 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Sydeklis Durpės Pž 
tūkst. 
tonų 296 / 40 296 / 40 81 Nenaudojamas 

Aklasis 
ežeras Durpės Dž 

tūkst. 
tonų 13 10.9 11.4 Naudojamas 

  Durpės Pž 
tūkst. 
tonų 38 38 17.2 Naudojamas 

Alsėdžių 
tyrai Durpės Pž 

tūkst. 
tonų 154 154 70 Nenaudojamas 

Babrungio 
pieva Durpės Pž 

tūkst. 
tonų 753 753 90 Nenaudojamas 

Brazdeikiai Durpės Pž 
tūkst. 
tonų 250 250 85 Nenaudojamas 

Budriai Durpės Pž 
tūkst. 
tonų 265 265 72 Nenaudojamas 

Butkai Durpės Dž 
tūkst. 
tonų 351 / 210 

344,6 / 
203,6 55.3 Naudojamas 

  Durpės Pž 
tūkst. 
tonų 86 / 10 86 / 10 27.7 Naudojamas 

Debesnas Durpės Pž 
tūkst. 
tonų 1175 1175 207 Nenaudojamas 

Degėsiai 
(Pabiržulis)*
* Durpės Pž 

tūkst. 
tonų 

1626 / 
203 

1626 / 
203 427 užleistas 

Degėsiai 
(Vartuva) Durpės Pž 

tūkst. 
tonų 2557 2557 535 užleistas 

Derkintai Durpės Dž 
tūkst. 
tonų 682 / 9 524 / 9   užleistas 

Gečkalnis** Durpės Pž 
tūkst. 
tonų 342 342 69 Nenaudojamas 

Gražulė** Durpės Pž 
tūkst. 
tonų 299 299 74 Nenaudojamas 

  

Judrėnai Durpės Pž 
tūkst. 
tonų 423 423 86 Nenaudojamas 

Juodė Durpės Pž 
tūkst. 
tonų 792 792 177 Nenaudojamas 

Kagė** Durpės Pž 
tūkst. 
tonų 371 371 83 Nenaudojamas 

Kermušija** Durpės Pž 
tūkst. 
tonų 108 108 19 Nenaudojamas 

Kęstaičiai** Durpės Pž 
tūkst. 
tonų 450 450 68 Nenaudojamas 

Kirkliai Durpės Dž 
tūkst. 
tonų 355 355 144 Nenaudojamas 

Kyvaičiai - 
Šilų tyras Durpės Dž 

tūkst. 
tonų 91 91 34.6 Nenaudojamas 
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3.2 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Durpės Pž 
tūkst. 
tonų 2364 2364 425.4 Naudojamas 

Lauksodė** Durpės Pž 
tūkst. 
tonų 310 / 32 310 / 32 63 Nenaudojamas 

Laukstėnai Durpės Pž 
tūkst. 
tonų 295 295 60 Nenaudojamas 

Lūkstas Durpės Pž 
tūkst. 
tonų 238 238 52 Nenaudojamas 

Mastupis Durpės Pž 
tūkst. 
tonų 179 179 71 Nenaudojamas 

Medsodis 
(Lelai) Durpės Pž 

tūkst. 
tonų 555 555 135 Nenaudojamas 

Pabalvė Durpės Dž 
tūkst. 
tonų 2050 569.8 246 Naudojamas 

Paežeriai Durpės Pž 
tūkst. 
tonų 202 202 62 Nenaudojamas 

Pagiralė Durpės Pž 
tūkst. 
tonų 221 221 51 Nenaudojamas 

Pakalniškiai*
* Durpės Pž 

tūkst. 
tonų 344 344 96 Nenaudojamas 

Piešta Durpės Dž 
tūkst. 
tonų 1592 / 32 1592 / 32 304 Nenaudojamas 

Pluotinė** Durpės Pž 
tūkst. 
tonų 316 316 51 Nenaudojamas 

Pupiniai Durpės Pž 
tūkst. 
tonų 247 247 59 Nenaudojamas 

Šašaičiai Durpės Pž 
tūkst. 
tonų 55 55 19 Nenaudojamas 

Šėmai 
(Klimba) Durpės Pž 

tūkst. 
tonų 81 81 21 Nenaudojamas 

Utėlė 
(Pastervis)** Durpės Pž 

tūkst. 
tonų 740 / 75 740 / 75 190 Nenaudojamas 

Užkulis 
(Užgiriai) Durpės Pž 

tūkst. 
tonų 227 227 56 Nenaudojamas 

Vilkaičiai 
(Katinas) Durpės Pž 

tūkst. 
tonų 337 / 5 337 / 5 57 Nenaudojamas 

Žaliūkės pieva 
(Girkantiškės) Durpės Pž 

tūkst. 
tonų 77 77 20 Nenaudojamas 

Buožėnai Molis Pž tūkst.m3 780 780 26.1 Nenaudojamas 

Geruliai Molis Dž tūkst.m3 1176 742 48.6 Apleistas 

Salotas Sapropelis Pa tūkst.m3 1986 1986 76.4 Nenaudojamas 

Getautė II (II 
sklypas) Smėlis Dž tūkst.m3 226 226 1.6 Nenaudojamas 

Plinkšiai Smėlis Dž tūkst.m3 963 567 15.8 Naudojamas 

  Smėlis Pa tūkst.m3 1000 1000 41.5 Nenaudojamas 

Survilai 
Smėlis ir 
žvyras Dž tūkst.m3 1938 1767 23.1 Naudojamas 

  
Smėlis ir 
žvyras Pž tūkst.m3 4300 4300 63 Nenaudojamas 
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3.2 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Baltlaukis Žvyras Pž tūkst.m3 573 573 9.5 Nenaudojamas 

Brazdeikiai Žvyras Dž tūkst.m3 940 866 13.7 Nenaudojamas 

  Žvyras Pž tūkst.m3 370 370 6 Nenaudojamas 

Dirvonėnai Žvyras Dž tūkst.m3 410 230 9.3 Naudojamas 

Domantas Žvyras Pž tūkst.m3 587 587 10 Nenaudojamas 

Drujos plotas Žvyras Pa tūkst.m3 1200 1200 34.5 Nenaudojamas 

Eidintaičiai Žvyras Pž tūkst.m3 399 399 4.2 Nenaudojamas 

Gelžė Žvyras Dž tūkst.m3 4100 3992 72 Naudojamas 

Gervainis Žvyras Pž tūkst.m3 250 250 5.2 Nenaudojamas 

Getautė 
(2sklypai) 
 

Žvyras Dž tūkst.m3 517 115 4.4 Naudojamas 

Getautė II (I 
sklypas) Žvyras Dž 

tūkst.m3 
392 337 3.4 Naudojamas 

Girelės plotas Žvyras Pa tūkst.m3 250 250 6.4 Nenaudojamas 

Lieplaukė Žvyras Pž tūkst.m3 116 116 2.9 Nenaudojamas 

Medsodis Žvyras Pž tūkst.m3 316 316 135 Nenaudojamas 

Pabalvė Žvyras Dž tūkst.m3 671 671 9.9 Naudojamas 

Pateklėnai Žvyras Pž tūkst.m3 897 897 20 Nenaudojamas 

Rubežaičiai Žvyras Pž tūkst.m3 977 977 11.2 Nenaudojamas 

Staniškė Žvyras Dž tūkst.m3 819 722 6 Naudojamas 

Viešvėnai I (2 
sklypai) Žvyras Pž 

tūkst.m3 
593 593 6.1 Nenaudojamas 

Vigantiškiai 
IV Žvyras Dž 

tūkst.m3 
416 189 6.8 Naudojamas 

  Žvyras Pž tūkst.m3 316 316 5.6 Nenaudojamas 

Vigantiškiai V Žvyras Dž tūkst.m3 987 987 7.8 Nenaudojamas 

  Žvyras Pž tūkst.m3 550 550 9.4 Nenaudojamas 

Žarėnai Žvyras Pž tūkst.m3 115 115 4 Nenaudojamas 

 
Pastabos:        
1. 740 / 75  bendras durpių kiekis / iš jų šviesių durpių kiekis. 
2. Durpių telkinio plotas pateiktas pramoninio klodo ribose.     
3. Pluotinė**       šių durpių telkinių ribos pažymėtos apytiksliai, realus ir lentelėje esantis plotas gali 
nesutapti. 

 
 

3.2.2. Požeminio vandens ištekliai 

Telšių rajono teritorijoje yra eksploatuojamas gruntinis ir spūdinis požeminis vanduo. 

Gruntinis vanduo kaptuojamas tiek šachtiniais šuliniais kaimiškose gyvenvietėse, tiek gręžiniais 

prie upių įrengtose vandenvietėse. Atskirai gruntinio vandens ištekliai rajono teritorijoje nėra 

įvertinti. Šis vandeningasis sluoksnis priskiriamas kvartero vandeningajam kompleksui. 

Šachtinių šulinių debitas priklauso nuo gruntinio vandeningojo sluoksnio filtracinių savybių. 
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Smėlingose nuogulose įrengtuose šuliniuose vandens kiekis yra pakankamas ir mažai kinta 

priklausomai nuo klimatinių sąlygų. Smėlingos sudėties gruntinio vandeningojo sluoksnio 

vanduo yra hidrokarbonatinio- kalcinio tipo ir dažniausia tenkina geriamojo vandens kokybės 

reikalavimus. Šuliniuose, įrengtuose moreniniame priemolyje, vandens kiekis yra gana ribotas 

dėl prastų priemolio filtracinių savybių ir kinta priklausomai nuo atmosferos kritulių kiekio. 

Sausringą vasarą priemolyje įrengti šuliniai gali beveik išdžiūti. Tarpmoreninių vandeningųjų 

sluoksnių vanduo rajono teritorijoje yra eksploatuojamas tiek pavieniais gręžtiniais šuliniais 

(gręžiniais), tiek naudojamas viešajam vandens tiekimui. Šių vandeningųjų sluoksnių slūgsojimo 

sąlygos yra sudėtingos, jų granuliometrinė sudėtis ir filtracinės savybės yra kaičios plote ir 

pjūvyje.  

Požeminio vandens išteklius rajone formuoja atmosferos kritulių infiltracija, pritekėjimas 

vandeninguoju sluoksniu iš šono, tamprieji vandeningųjų sluoksnių ištekliai bei pertekėjimas iš 

aukščiau slūgsančių vandeningųjų sluoksnių. 

Viešajam vandens tiekimui ir pavienių pramoninių, žemės ūkio, pramonės bei socialinių 

objektų aprūpinimui vandeniu Telšių rajone dažniausiai naudojami kvartero (tarpmoreninių), 

viršutinio devono (D3žg) žagarės svitos vandeningojo komplekso požeminio vandens ištekliai, 

viršutinio permo (P2), o taip pat apatinės ir viršutinės kreidos (K1 + K2) vandeningųjų kompleksų 

vandenys (3.3. lentelė). Viršutiniojo devono vandeningą sluoksnį formuoja taip vadinamas 

famenio kompleksas. Famenio vandeningajame komplekse dominuoja žagarės – švėtės 

vandeningasis horizontas. Be jo Lietuvoje į atskirą horizontą yra išskiriamos kruojos svitos 

uolienos. Pirmasis iš paminėtų vandeningųjų sluoksnių eksploatuojamas keliuose Telšių rajono 

gręžiniuose - Telšių II (Kungių), Tryškių, Telšių I, Žemaitijos pieno ir kituose gręžiniuose. Šio 

vandeningojo sluoksnio debitas 0,1 – 5,0 l/s. Žagarės – švėtės vandeningosios uolienos 

daugiausia sudarytos iš poringų, su kavernomis ir plyšiais dolomitų, kurių storis apie 25 – 35m. 

ir slūgso 300 – 400 m gylyje. Iš famenio vandeningojo komplekso vanduo kaptuojamas 

(paimamas) nemažoje dalyje Telšių rajone esančių gręžinių (dugiausia didesnėse gyvenvietėse) 

ir tiekiamas centralizuotam naudojimui. Iš giliau slūgsančių apatinio devono vandeningų smėlių 

smiltainių, iš taip vadinamo šventosios – upininkų svitos (D3v+D2up) vandeningojo horizonto 

išgaunamas mineralinis vanduo „Tiche“.     

Viršutinio permo vandeningos uolienos - tai dauguma atveju klintis. Vandeningos šio 

komplekso nuogulos eksploatuojamos apytikriai 300 m gylyje (P2), Iš šio horizonto vanduo 

tiekiamas didesniai daliai šiaurės rytinės ir rytinės Telšių rajono dalies gyvenamųjų vietovių, 

tame tarpe ir  Upynos, Ūbiškės, Nerimdaičių, Luokės, dalinai Varnių centralizuoto vandentiekio 

sistemai.   
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Viešajam vandens tiekimui ir pavienių pramoninių, žemės ūkio bei socialinių objektų 

aprūpinimui vandeniu centrinėje, pietinėje ir vakarinėje Telšių rajono dalyje dažniausiai 

naudojami kvartero nuogulų (tarpmoreniniai) vandeningieji horizontai: Varduvos – Grūdos 

(agIII-IIvr - gm), Žemaitijos – Dainavos (aglII-Ižm-dn), Grūdos – Varduvos agIIIgr-vr  

tarpmoreninių vandeningųjų sluoksnių, kurių storis svyruoja 15 – 60m. ribose,  ištekliai (Telšių 

II (Kungių), Varnių, Telšių I ir kt. gręžiniai). Likusiuose gręžiniuose, kurie pagal skaičių sudaro 

daugumą, vanduo kaptuojamas iš paskutinio Baltijos apledėjimo akvaglacialių nuogulų storymių 

(agIII - II)  

 
3.3.  lentelė. Telšių raj. vandenvietės ir jų būklė.  

Eil. 
Nr. 

Telk. 
kodas 

Pavadinimas Adresas 
Geol.sl. 
indeksas 

Telk.būklė 

1 2943 Pabalvės Tryškių sen., Pabalvės k. P2 Naudojamas 

2 
2944 Žeimuvėnų 

Upynos sen., Žeimuvėnų 
k., Žeimuvėnų g. P2 Naudojamas 

3 2870 Dąseikių pensionato Tryškių sen., Dąseikių k. P2 Naudojamas 

4 
2860 Kaunatavos 

Upynos sen., Kaunatavos 
k. P2 Naudojamas 

5 
2865 Upynos 

Upynos sen., Upynos k., 
Kuršėnų g. P2 Naudojamas 

6 2864 Leilėnų Tryškių sen., Tryškių mstl. D3žg Naudojamas 

7 2858 Ubiškių Trykšių sen., Ubiškės mstl. P2 Naudojamas 

8 
3006 Nerimdaičių 

Nevarėnų sen., 
Nerimdaičių mstl. P2 Naudojamas 

9 3167 Dąseikių plytinės Tryškių sen., Dąseikių k. D3 Naudojamas 

10 3168 Dąseikių durpyno Tryškių sen., Dąseikių k. P2 Naudojamas 

11 
3166 Kaunatavos naujoji 

Upynos sen., Kaunatavos 
k. P2 Naudojamas 

12 2859 Pateklėnų Tryškių sen., Pateklėnų k. P2 Naudojamas 

13 3476 Tryškių mstl. Tryškių sen., Tryškių mstl. D3žg Naudojamas 

14 
121 Telšių II (Kungių) 

Telšių miesto sen., Telšių 
m. 

agIIIgr-vr; 
P2+D3žg Naudojamas 

15 2840 Vembutų Viešvėnų sen., Vembūtų k. agIII Naudojamas 

16 
2854 Lauko Sodos 

Ryškėnų sen., Lauko Sodos 
mstl. agII-III Naudojamas 

17 2868 Kirklių Upynos sen., Kirklių k. agII-III Naudojamas 

18 2866 Gaulėnų Upynos sen., Gaulėnų k. agIII Naudojamas 

19 2846 Kartenių Žarėnų sen., Kartenių k. agII-III Naudojamas 

20 2848 Žarėnų Žarėnų sen., Žarėnų mstl. agIII Naudojamas 

21 2849 Biržuvėnų Luokės sen., Biržuvėnų k. P2+D3fm Naudojamas 

22 2850 Baltininkų Luokės sen., Baltininkų k. agIII Naudojamas 

23 2851 Vieknalių Luokės sen., Vieknalių k. agII-I Naudojamas 
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3.3 lentelės tęsinys 

24 2862 Varnelių Varnių sen., Varnelių k. agII-III Naudojamas 

25 2867 Pupinių Varnių sen., Pupinių k. K2+K1 Naudojamas 

26 
2845 Janapolės 

Varnių sen., Janapolės 
mstl. agI-II-III Naudojamas 

27 
2861 Pavandenės 

Varnių sen., Pavandenės 
mstl. agIII Naudojamas 

28 
135 Varnių Varnių sen., Varnių m. 

agII-Ižm-dn; 
P2 Naudojamas 

29 3185 Palūkščio Varnių sen., Graužų k. agIII Naudojamas 

30 2847 Kegų  Žarėnų sen., Kegų k. agII-III Naudojamas 

31 2863 Gintalų Varnių sen., Gintalų k. agII-III Naudojamas 

32 2852 Luokės  Luokės sen., Luokės mstl. P2 Naudojamas 

33 2764 Buožėnų Gadūnavo sen., Buožėnų k. P2 Naudojamas 

34 
3004 Skaudučių 

Nevarėnų sen., Skaudučių 
k. P2 Naudojamas 

35 
119 Telšių I 

Telšių miesto sen., Telšių 
m. 

P2+D3žg; 
agIIIvr-gr Naudojamas 

36 
2374 Žemaitijos pieno 

Telšių miesto sen., Telšių 
m. P2+D3žg Naudojamas 

37 
2407 Tichė 

Telšių miesto sen., Telšių 
m. D3v+D2up Naudojamas 

38 2841 Rainių Viešvėnų sen., Rainių k. P2 Naudojamas 

39 2843 Rūdupių Viešvėnų sen., Rūdupių k. P2 Naudojamas 

40 2855 Želvaičių Ryškėnų sen., Želvaičių k. P2 Naudojamas 

41 
2853 Lieplaukės 

Ryškėnų sen., Lieplaukės 
k., Vorkalnio g. agII-I Naudojamas 

42 
2842 Nevarėnų 

Nevarėnų sen., Nevarėnų 
mstl. P2 Naudojamas 

43 
3003 Mitkaičių 

Nevarėnų sen., Mitkaičių 
k. P2-D3fm Naudojamas 

44 
3005 Morkiškių 

Nevarėnų sen., Morkiškių 
k. P2 Naudojamas 

45 
3195 Telšių "Telkonsos" 

Telšių miesto sen., Telšių 
m. P2+D3žg-sv Naudojamas 

46 
2839 Viešvėnų 

Viešvėnų sen., Viešvėnų II 
k. P2; agIII-II Naudojamas 

47 
3169 Džiuginėnų 

Gadūnavo sen., 
Džiuginėnų k. agIII-II Naudojamas 

48 
2827 Eigirdžių agrofirmos 

Degaičių sen., Eigirdžių 
mstl. P2 Naudojamas 

49 
2856 Degaičių 

Degaičių sen., Degaičių k., 
Parko g. P2 Naudojamas 

50 
2838 Gadūnavo 

Gadūnavo sen., Gadūnavo 
mstl. P2 Naudojamas 

51 
2844 Eigirdžių 

Degaičių sen., Eigirdžių 
mstl. P2 Naudojamas 
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3.3 lentelės tęsinys 

52 2765 Gedrimų Gadūnavo sen., Gedrimų k. P2 Naudojamas 

53 
120 Judrėnų 

Telšių miesto sen., Telšių 
m. P2nk-pr  

 

Telšių miesto poreikiams naudojami požeminio vandens ištekliai yra miesto teritorijoje, 

kurie šiuo metu yra eksploatuojamas iš Viršutinio permo, viršutinio devono, bei kvartero 

nuogulų vandeningųjų kompleksų vanduo. Iš viso Telšių rajono teritorijoje eksploatuojami 52 

gėlo ir 1 mineralinio geriamojo požeminio vandens telkiniai. 

 

3.2.3.  Paviršiniai vandenys 

Telšių paviršinių vandenų struktūrą formuoja upės, ežerai ir tvenkiniai. Kadangi Lietuva, 

tame tarpe ir Telšių rajono teritorija yra drėgmės pertekliaus zonoje (vid. m. kritulių kiekis – 700 

- 900 mm, iš kurių vidutiniškai 500 mm išgaruoja, o 200 – 400 mm paviršiumi nuteka į upes, 

kurios papildo stambesnes vandentėkmes ir didesnius vandens telkinius). Telšių rajono teritorija 

patenka į dviejų skirtingų baseinų upių nuotėkio sritis. Daugiau nei 4/5 rajono teritorijos 

priskirtina Ventos ar pagrindinių jos intakų nuotėkio sričiai (Ventos baseinui). Likusi rajono 

dalis (vakarinis ir pietvakarinis pakraštis) Nemuno intako Minijos nuotėkio sričiai (Nemuno 

baseinui). Telšių rajono teritorijai nėra būdinga didelė upių tinklo tankumo teritorinė 

diferenciacija išryškėjanti skirtinguose upių baseinuose ir pabaseiniuose. Didesnėje rajono dalyje 

upių tinklo tankumas svyruoja nuo 0,75 iki 1,00 km/km2. Telšių rajono pakraščiuose (rytiniai, 

pietvakariniai ir šiaurės vakariniai) vandentėkmių tinklo tankumas yra kiek didesnis, t.y. 

svyruoja nuo 1,00 iki 1,25 km/km2. 

Telšių rajono teritorija vandentėkmių tinklo natūralumo požiūriu nėra stipriai 

diferencijuota. Telšių rajono vandentėkmių tinklo natūralumas agrariškai įsavintose teritorijos 

dalyse svyruoja 20 – 30% ribose. O didesnį natūralumą išlaikiusiose teritorijos dalyse natūralių 

vandentėkmių ilgis siekia 50% ir daugiau. 

Telšių rajono teritorijos upių tinklą formuoja vidutinio dydžio ir mažos upės, taip pat 

upokšniai. Vienintelė didesnė rajono upė (Virvytė) dalina jį pusiau pietų šiaurės rytų kryptimi. 

Daugiau kaip keturis penktadalius Telšių rajono teritorijos (84%) drenuoja pagrindiniai ir mažieji 

Ventos ar jos intakų intakai: Virvytė Šatrija, Rešketa, Patekla, Lušinė, Sruoja, ir kiti žemesnės 

eilės intakai. Likusioji teritorijos rajono teritorijos patenka į Minijos nuotėkio sritį (Minijos 

aukštupys). 



TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 
I  etapas. Esamos būklės analizė 

 
VGTU Teritorijų planavimo institutas 

 
156 

     

 pav. Telšių rajono teritorijos vidutinio metinio nuotėkio pasiskirstymas. 

 

Vidutinė Lietuvos metinio nuotėkio norma yra 7,5 l/s km2. Telšių rajono teritorijoje 

metinio nuotėkio norma didėja iš šiaurės rytų į pietvakarius (nuo rytų žemaičių plynaukštės 

kylant į Žemaičių vandenskyrinį kalvagūbrį ir leidžiantis vakariniu jo šlaitu) nuo 8,0 iki 11,5 l/s 

km2. Tokį didelį nuotėkio modulį ir nemažą jo pokyti sąlygoja savitas kritulių pasiskirstymas 

(didelis kritulių kiekis vakariniame Žemaičių aukštumos šlaite ir žymiai mažesnis užuovėjiniame 

– rytiniame šlaite) (3.2. pav.). 

Pagal nuotėkio struktūrą Lietuvos teritorija yra suskirstyta į keturias hidrologines sritis: 

Baltijos pajūrio, Žemaičių aukštumos, Vidurio lygumo ir Pietryčių Lietuvos. Telšių rajono 

savivaldybė teritorija patenka į vieną iš jų – Žemaičių aukštumos sritį. Šiai hidrologinei sričiai 

būdinga tai, kad per metus vidutiniškai čia iškrinta 850 mm kritulių iš kurių, dėl mažai laidžių 

gruntų ir palyginti didelių paviršiaus nuolydžių, apie 44% nuteka į upes daugiausia paviršiniu 

būdu. Per žiemos sezoną nuteka apie 30%, pavasario – 34% ir vasaros - rudens – 36%. Šioje 

hidrologinėje srityje didžiausi upių debitai būna pavasarinio potvynio metu, tačiau tikimybė, kad 

vasaros ar rudens poplūdis viršys pavasarinį potvynį yra gerokai didesnė nei Aukštaičių 
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aukštumos vakarinėse atšlaitėse. Didelis kritulių kiekis ir mažas suminis garavimas lemia 

didžiausią Lietuvos teritorijoje absoliutų vandeningumą. Per metus iš 1 hektaro vidutiniškai 

nuteka 4400 m3 vandens. Upių nuotėkį per sausras lemia požeminio vandens ištekliai 

maitinančiame baseine ir jų drenavimo sąlygos.  

Telšių raj. upių vandens mineralizacija nėra didelė. Didesnėje rajono dalyje vandentėkmių 

vanduo menkai mineralizuotas (vidutiniškai 200–350 mg/l). pietrytinė raj. dalis patenka į 

nežymiai didesnės paviršinių vandens telkinių mineralizacijos zoną (300 – 400 mg/l).  

Bendras Telšių rajono vandenuotumo rodiklis siekia 3,66% (įskaitant ir tekančio vandens 

paviršių), t.y. daugiau nei dvigubai mažesnis nei ežeringų rytų Lietuvos rajonų: Molėtų - 8,77% 

ar Ignalinos rajonų -9,46%. Tešių raj. teritorijoje ežerų pasiskirstymas yra palyginti tolygus. 

Ežeringumą (ežerų užimamas plotas) procentinė dalis visoje rajono teritorijoje svyruoja tarp 1 ir 

2%. Rajono teritorijoje priskaičiuojama 46 įvairaus dydžio ežerų.  Didžiausi iš jų: Lūkstas, 

Mastis, Tausalas, Germantas, Stervas, Biržulis. Be natūralios kilmės ežerų paviršinius Telšių 

rajono teritorijos vandenų sistemą formuoja 6 dirbtinės kilmės vandens telkiniai.  

 

3.2.4. Dirvožemiai 

Lietuvoje išskirtos 4 skirtingų dirvožemio dangos struktūros zonos: 

1) Vakarų Lietuvos 

2) Vidurio Lietuvos žemumos 

3) Baltijos aukštumų 

4) Rytų Lietuvos 

 

Telšių rajono teritorija patenka į vieną zoną, bei 3 joje esančius dirvožemio rajonus:  

1. Vakarų Lietuvos zona (I)  Didžiausios įtakos šios zonos dirvodarai turi klimatą 

švelninanti Baltijos jūros įtaka. Čia gausiau kritulių, ilgesnis lietingasis rudens periodas, 

švelnesnė žiema, vėsesnis pavasaris ir vasara. Tokios klimatinės sąlygos skatina jaurėjimo 

(dirvožemių išsiplovimo) procesus. Šios zonos dirvožemiai turi 0,5 – 1,0 % daugiau humuso 

lyginant su Baltijos aukštumų dirvožemiais. 

1.1. Vidurio žemaičių aukštumos vakarinės dalies ir Vakarų Kuršo aukštumų 

priesmėlių ir smėlingų priemolių nepasotintųjų balkšvažemių rajonas.  (I-4). 

1.2. Žemaičių aukštumos rytinės plynaukštės priesmėlių, smėlingų lengvų bei 

vidutinių priemolių pasotintųjų balkšvažemių rajonas. (I-5).  

1.3. Žemaičių aukštumos rytinės plynaukštės priesmėlių ir smėlingų priemolių 

pasotintųjų ir karbonatingųjų glėjiškų išplautžemių rajonas. (I-6). 
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Žinant, kad pagal užimamą plotą rajono teritorijoje vyrauja 3 rajonai, galima daryti 

išvadą, kad dirvožemių danga yra vidutiniškai įvairi (3.3. pav. Telšių  raj. teritorijos dirvožemių 

rajonai).  

I – 4. Vidurio žemaičių aukštumos vakarinės dalies ir Vakarų Kuršo aukštumų priesmėlių 

ir smėlingų priemolių nepasotintųjų balkšvažemių rajonas. Pastarasis dirvožemių rajonas 

pievakarinę Telšių rajono dalį. Šio rajono dirvožemiai susiformavo kalvotame reljefe, esant 

didesniam nei vidutiniškai Lietuvoje kritulių kiekiui. Didesnis drėgmės kiekis prasisunkdamas 

rūgščiame dirvožemyje intensyvina jaurėjimo ir dekarbonatizacijos procesus. Dėl tos priežasties 

šiame rajone dirvožemiai yra daugiau išplauti, pajaurėję, mažo bazingumo. Šalia vyraujančių 

nepasotintų bazėmis balkšvažemių čia paplitę smėlžemiai, durpžemiai, taip pat pasotinti bazėmis 

balkšvažemiai. Dirvožemių danga marga arba labai marga, kontrastiška, rečiau labai 

kontrastiška. Šio rajono dirvožemiai agrariniu požiūriu nėra vertingi – įvertinti 27 – 32 balais. 

Statesniuose šlaituose reiškiasi vandens erozija. Dėl smulkaus reljefo , didelės žemės naudmenų 

sąskaidos, čia nepalankios žemės dirbimo sąlygos. Dalį menkos vertės smėlžemių, taip pat 

eroduotų dirvožemių būtų tikslinga užleisti miškais ir arba panaudoti natūralioms ganykloms.  

I – 5. Žemaičių aukštumos rytinės plynaukštės priesmėlių, smėlingų lengvų bei vidutinių 

priemolių pasotintųjų balkšvažemių rajonas. Šis rajonas apima didžiąją dalį Telšių rajono 

teritorijos – vakarinę centrinę, šiaurinę ir dalį rytinės dalies. Šiame rajone Baltijos jūros 

švelninanti įtaka mažesnė nei jai artimesniuose rajonuose. Čia iškrenta kiek mažiau kritulių nei 

vakarinėje Žemaičių aukštumų dalyje, todėl čia dirvožemiai yra mažiau išplauti ir mažiau 

nujaurėję. Kalvotame daubotame reljefe vyrauja automorfiniai su neryškiais glėjiškumo 

požymiais balkšvažemiai ir balkšvažemių ir glėjiškų balkšvažemių, o žemiausiose reljefo vietose 

– šlynžemių ir durpžemių kombinacijos. Vidurinėje rajono dalyje yra paplitę jauražemiai bei 

smėlžemiai. Dirvožemių danga marga, vietomis margoka, kontrastiška, statesni kalvų šlaitai yra 

nuardyti ir dabar veikiami mechaninės ar vandens erozijos. Tačiau čia, kaip ir kitur Žemaičių 

aukštumoje, dirvožemių erozijos procesai nėra tokie intensyvūs kaip rytinėje Lietuvos dalyje. 

Dauguma dirvožemių yra rūgščios reakcijos, turintys mažai maisto medžiagų . Dėl didelės 

reljefo, žemės naudmenų sąskaidos, dirvožemio dangos margumo, kontrastingumo čia 

žemdirbystei sąlygos yra nepalankios, todėl ateityje turėtų didėti miško želdinių plotai. 

Dirvožemių našumas 33 – 37 balai. 
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  3.3 pav. Telšių rajono teritorijos dirvožemių rajonai. (1. I-4; 2. I-5; 3. I-6.) 

 

I – 6. Žemaičių aukštumos rytinės plynaukštės priesmėlių ir smėlingų priemolių 

pasotintųjų ir karbonatingųjų glėjiškų išplautžemių rajonas. Šis dirvožemių rajonas apima šiaurės 

rytinę Telšių rajono dalį. Rajono klimatą Baltijos jūra veikia mažiau. Čia, Žemaičių aukštumų 

užuovėjinėje pusėje iškrenta mažiau negu kituose vakarų Lietuvos zonos rajonuose. Dirvodarinės 

uolienos, ypač esančios arčiau vidurio Lietuvos lygumos yra karbonatingesnės. Dėl šių 

priežasčių dirvožemiai čia yra mažiau išplauti, silpnesnis jaurėjimo procesas. Palyginti su kitais 

Žemaičių zonos rajonais čia dirvožemiai mažiau rūgštūs ir turi daugiau humuso.  

Reljefas daugiausia yra mažai ar vidutiniškai banguotas arba lygus. Podirvį sudaro 

smėlingi sunkūs ar dulkiški priemoliai, todėl čia vyrauja mažai laidūs vandeniui daugiausia 

sekliai įmirkę išplautžemiai. Vidurinėje šio rajono dalyje plyti namaži žemutinių ir tarpinių 

durpžemių plotai. Dirvožemių kombinacijose šalia vyraujančių glėjiškų išplautžemių aukštesnėse 

vietose yra prisotintų balkšvažemių, taip pat glėjiškų ir stagniškų balkšvažemių. Dirvožemių 

danga margoka, paskiruose plotuose – marga, mažai kontrastinga arba nekontrastinga. Čia 
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vyrauja vidutinės ūkinės vertės pagrindiniams žemės ūkio augalams auginti tinkami dirvožemiai, 

kurių našumas yra 33 – 38 balai. 

Pagal dirvožemio defliacijos (vėjo erozijos) potencialą, Telšių rajono teritorijoje vyrauja 

labai mažo defliacijos potencialo teritorijos. Tai pirmiausia lemia žemės ūkio plotuose paplite 

sunkesnės granuliometrinės sudėties gruntai, kurie dėl didesnio drėgnumo sunkiau pasiduoda 

sausėjimui ir tuo pačiu išpustymui. Likusioje teritorijos dalyje į pietus ir į pietvakarius nuo 

Telšių išsidėstę atskiri įvairaus dydžio arealai, kuriems būdingas mažas ir vidutinis defliacijos 

potencialas. Dirvožemio defliacijos pavojus siejamos su mechaniškai apdirbtu dirvos paviršiumi. 

Bet kokia augalijos danga stabdo, o pievinė ir miško augmenija panaikina bet kokias jos raiškos 

prielaidas. 

Telšių rajono teritorija apima Vidurio Žemaičių aukštumos, bei rytų Žemaičių plynaukštė 

fizinius geografinius rajonus, kuriose yra gana raiškus reljefas ir paviršiaus gruntų 

granuliometrinė sudėties įvairovė. Tai sąlygoja nevienodą dirvožemių  eroduotumo laipsnį. 

Vidurio žemaičių aukštumai (Telšių raj. centrinė ir vakarinė dalis) būdingas palyginti su lygumų 

fiziniais geografiniais rajonais didelis, 23,1% siekiantis žemės ūkio naudmenų erozinis 

pažeistumas (eroduotumas). Tuo tarpu Rytų Žemaičių plynaukštėje (Telšių raj. šiaurės rytinė 

dalis) žemės ūkio naudmenų eroduotumas nepalyginamai mažesnis - 6,1%. Įvairaus laipsnio 

erozijos pažeistų žemės ūkio naudmenų kiekis Telšių raj. esančiuose fiziniuose geografiniuose 

rajonuose dirvožemių eroduotumas skiriasi priklausomai nuo dirvožemių granuliometrinės 

sudėties ir teritorijos kalvotumo. Telšių raj. teritorijoje esančiose Vidurio žemaičių aukštumos ir 

Rytų žemaičių plynaukštė dalyse skirtingo eroduotumo laipsnio dirvožemiu dalys sudaro 

atitinkamai: žemės ūkio naudmenos silpnai pažeistos erozijos 15,0% ir 3,7%; vidutiniškai 

pažeistos 7,1% ir 1,9%; ir stipriai pažeistos 1,0% ir 0,5%.  

 

3.2.5. Biotos ištekliai 

Biotos išteklius sudaro medienos, medžiojamos faunos, žuvų, bei šalutinių (uogos, grybai, 

vaistažolės) miško produktų ištekliai. 

 Medienos ištekliai 
Telšių rajono teritorija priklauso trečiai pagal miškingumą Lietuvoje Telšių apskričiai. Jos 

miškingumas siekia 35,6% viso apskrities ploto, t.y. nežymiai viršija Lietuvos teritorijos 

miškingumo vidurkį. Pagal sukauptus medienos išteklius Telšių apskritis kitų apskričių tarpe 

užima 8 vietą (26,7 mln. m3), ir ganėtinai daug atsilieka nuo Vilniaus apskrities, kurioje 

medienos ištekliai sudaro 82,1 mln. m3. Pagal medynų produktyvumą Telšių apskritį reikėtų 

priskirti prie žemo produktyvumo. Ji Lietuvos apskričių tarpe pagal produktyvumą užima tik 9 

vietą. Joje esančių miškų produktyvumas siekia 184 m3/ha. Miško žemė apima 51 000 ha. 
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teritoriją iš kurių 49 567 ha. plotą sudaro medynai (3.4 lentelė). Juose esantis medienos tūris 

sudaro 8 221 180 m3. Iš jų spygliuočiai 4 972 246m3, kietieji lapuočiai – 316 130 m3, ir 

minkštieji lapuočiai – 2 932 590 m3.  

 
3.4 lentelė Telšių rajono miškai pagal nuosavybę (miškotvarkos institutas, 2006) 

Plotas ha. Medienos tūris, *10m3  

Iš viso Miško 
žemė 

Medynai Iš viso Spygliuočiai Kietieji 
lapuočiai 

Minkš-
tieji 
lapuočiai 

1. 51 000,8 49 566,9 46 165,3 822 118 497 246 31 613 293 259 

2. 17 344,5 16 558,6 15 090,9 273 799 202 466 5 405 65 928 

3. 33 656,3 33 008,3 31 074,4 548 319 294 780 26 208 227 331 

4. 17 282,2 16 497,1 15 029,7 272 761 202 096 5 337 65 328 

 
Paaiškinimas: 1. Visi Telšių raj. miškai; 2. Visi Telšių raj. valstybinės reikšmės miškai; 3. Privatūs ir 
rezervuoti privatizavimui Telšių raj. miškai; 4. Valstybinės reikšmės miškai valdomi miškų urėdijų, 
nacionalinių parkų ar valstybinių rezervatų.   

 

Pagal miškų nuosavybę Telšių rajone beveik pusę visų miškų sudaro privatūs, kurie 

užima  24 218 ha. arba 48,9% visų rajonų miškų (3.5 lentelė). Įregistruoti 5004 miško sklypų 

savininkai ir 6308 miško sklypai, kur vidutinis sklypo dydis sudaro 3,84 ha., o miško valdos kiek 

didesnės 4,84 ha. 

 

3.5 lentelė. Telšių rajono miškai pagal nuosavybę (Valstybinis miškotvarkos institutas, 2006) 

Privati Valstybės arba valstybės valdoma Iš viso Savivaldybės 

ha % ha % ha 

Telšių raj. 24 218,6 48,9 25 348,3 51.1 49 566,9 

  
Pagal medienos išteklių rūšinę sudėtį Telšių rajono savivaldybės teritorijoje vyrauja 

spygliuočiai (3.6 lentelė). Jiems tenka 70,28% valstybinės reikšmės miškų ploto, ir 73,94% juose 

esančių medynų tūrio. Tarpe spygliuočių dominuoja eglės kurių formuojami medynai sudaro 

43,06% visų valstybinės reikšmės miškų. Tarpe lapuočių labiausiai yra paplitę minkštieji 

lapuočiai – beržai, juodalksniai, kurie atitinkamai sudaro 18,44% ir 5,46% visų Telšių r. 

valstybinės reikšmės miškų. Kietieji lapuočiai – ąžuolai ir uosiai atitinkamai 1,84% ir 0,54%. 

Pagal medienos tūrio dalį minkštieji lapuočiai sudaro 20,1%, kietieji 1,97% viso rajone esančio 

medienos tūrio (3.7 lentelė).  
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3.6 lentelė. Telšių raj. medynų plotai. Miškų urėdijų ir nacionalinio parko valdomi valstybinės reikšmės 

miškai / kiti miškai  (Valstybinis miškotvarkos institutas, 2006) 

Medienos ištekliai 

Spygliuočiai Minkštieji lapuočiai Kietieji lapuočiai Viso 

Administruojantis 
vienetas 

ha % ha % ha % ha 

11 594,16 70,28 4 472,36 27,11 392,63 2,38 16 497,1 Telšių raj. 

14 404,16 43,63
8 

16 807,83 50,92 1 871,57 5,67 33 008,3 

 

 
3.7 lentelė. Telšių raj. (Telšių miškų urėdija) miškų medynų rūšinė sudėtis. (Valstybinis miškotvarkos 

institutas, 2006) 

 
Telšių rajono miškams nemažą poveiki daro įvairių neigiamų veiksnių (abiotiniai 

veiksniai, vabzdžiai, ligos, žvėrys) poveikis. Ypač ryškus yra grybinių ligų ir vabzdžių – kenkėjų 

neigiamas poveikis atskiroms medžių rūšims (drebulėms ir ąžuolams) Net 30,0% nuo visų 

stebėtų ąžuolų pažeidimų sudaro vabzdžių pažeidimai. Drebulių tarpe 29,3% užima pažeidimai 

sukelti grybinių ligų. Visiems kitiems medynus pažeidžiantiems veiksniams tenka likusioji 

pažeistų medynų dalis.  

Medynų defoliacija kasmet nežymiai auga. 2006 metais Lietuvos medynų defliacija 

vidutiniškai sudarė 21,8%. Telšių rajono savivaldybės miškų vidutinė defoliacija šiaurinėje, 

šiaurės rytinėje, rytinėje ir pietrytinėje rajono dalyje siekia 20 – 22%, o centrinėje, pietvakarinėje 

ir vakarinėje – 22 – 24%. Žvelgiant pagal šį parametrą į atskiras rūšis, labiausiai defoliacijos yra 

paveikti lapuočių medynai (apie 22%), kiek mažiau spygliuočių (19,6%). Pagal atskiras 

spygliuočių rūšis defliacijos paveiktų metodų dalis skiriasi nežymiai. Pušų vidutinė defoliacija 

yra 19,7%, o eglių – 19,3%. Ryškesni skirtumai yra tik tarp pasiskirstymų atskirose defliacijos 

klasėse.  

 Žuvų ištekliai 
Dėl menkai išvystytos žuvivaisos ankstesniu laikotarpiu, žuvų laimikių ežeruose kokybė 

ir vertė menka. Didžioji dauguma upių svarbios žuvininkystei – verslinei ir mėgėjiškai, taip pat 

praeivių ir sėslių žuvų reprodukcijai. Lietuvos vandens telkiniuose gyvena 50 žuvų rūšių 

Medynų plotai pagal vyraujančią medžių rūšį miškų urėdijų ir NP teritorijoje, 
% Miškų urėdijų ir nacionalinio parko valdomi valstybinės reikšmės miškai / kiti 

miškai  

Miškų 
urėdijos, 
Nacionali-
niai parkai Pušis Eglė Beržas Juod- 

alksnis 
Balt-

alksnis 
Drebulė Ąžuolas Uosis Kt. 

Telšių raj 
(Telšių 
miškų 
urėdija). 

09,17

22,27

 
29,26

06,43

 

48,28

44,18
 

80,2

46,5
 

85,14

89,1
 

90,3

19,1
 

09,4

84,1
 

58,1

54,0
 

89,0

13,0
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priklausančiu eilei faunistinių kompleksų. 35 iš jų sutinkamos Telšių raj. teritorijoje, t.y. 

priekalnių borealinio faunistinio komplekso atstovai (kiršlys, rainė, kūjagalvis, kartuolė), lygumų 

borealinio (lydeka, karosas, ešerys, pūgžlys, kuoja, meknė, strepetys, lynas, gružlys, kirtiklis), 

ponto-kaspijinio (karšis, plakis, raudė, salatis, aukšlė), arktinio gėlavandenio (lašiša, šlakys, 

upėtakis, vėgėlė). Praktiškai visuose rajono ežeruose gyvena karšiai, plakiai, kuojos, ešeriai, 

lydekos, aukšlės. Seklesniuose, eutrofinio tipo ežeruose dažnesni lynai ir raudės. Pratakesniuose 

ežeruose ir upėse dažnos meknės, šapalai, kiršliai, upėtakiai. Iš plėšrių žuvų tarpo rajono vandens 

telkiniuose dažni ešeriai, lydekos, vėgėlės, šamai. Taip pat introdukuotos – sterkai ir unguriai.    

Introdukuotos žuvų rūšys upių bendrijose tesudaro 1-3% visos žuvų biomasės. Žuvų 

bendrijų rūšinę sudėtį, rūšių skaičių, ir upių žuvingumą lemia upės dydis, jos biotopinė struktūra 

ir įvairovė, eutrofikacijos lygis. Žuvų biomasė upėse svyruoja gana plačiame diapazone nuo 2 iki 

250 kg/ha. Telšių rajono upėse ir upokšniuose žuvų biomasės diapazonas žymiai mažesnis. 

Telšių raj. mažuosiuose upokšniuose, žuvų biomasė yra nedidelė 2 – 10 kg/ha. Upeliuose ir upių 

aukštupiuose (Patekla, Virvytė, Minija,) – apie 40kg/ha. Ir kinta nuo 25 kg/ha ir  iki 50 kg/ha 

šaltuose - upėtakinio tipo upeliuose. Didžiausioje ir ilgiausioje Telšių raj. vandentėkmėje – 

Virvytėje žuvų biomasė siekia 33,50 kg/ha. Jos intakuose esančiuose Telšių raj. teritorijoje 

atitinkamai mažesnė atsižvelgiant į upės dydį ir maistingumą.  

Ežeruose gyvena per 40 rūšių žuvų, iš jų 29 – vietinės. Kiekviename iš ežerų gyvena ne 

daugiau kaip 23 – 27 skirtingos rūšys. Įvairių rūšių paplitimas skirtingo maistingumo ir 

užaugimo stadijos ežeruose nevienodas.  

 Medžiojamos faunos ištekliai 
Medžiojamos faunos ištekliams priskiriami beveik pusė Lietuvos žinduolių ir 1/5 dalis 

paukščių. Šiuo metu leidžiama medžioti 18 žvėrių ir 27 paukščių rūšis. 11 žvėrių rūšių yra 

gausios arba dažnos, 7 rūšys – negausios arba retos. Intensyviai medžiojamos ondatros, lapės, 

mangutai, šernai, taurieji elniai, stirnos ir briedžiai, o bebrai ir pilkieji kiškiai – vidutiniu 

intensyvumu. Lietuvos mastu gausiausi medžiojamos faunos ištekliai yra Panevėžio, Utenos, 

Ukmergės, Rokiškio, Šiaulių rajonuose. Telšių rajone gausiausiai išplitę graužikai: kiškiai, 

bebrai, ondatros, voverės. Stambiųjų kanopinių (briedžių, tauriųjų elnių ir danielių) yra žymiai 

mažiau nei smulkiųjų kanopinių (stirnų, šernų). Tuo tarpu plėšrūnų, lyginant su kanopiniais, 

santykinai yra žymiai mažiau: Graužikų, plėšrūnų ir žolėdžių paplitimui didelę įtaką daro 

žemėnaudos struktūra. Todėl Telšių raj. dalyse kur daugiau miškų, daugiau yra ir kanopinių bei 

plėšrūnų ir atitinkamai mažiau graužikų. Labiau agrariniu požiūriu įsavintose (centrinėje, 

šiaurinėje ir pietrytinėje) rajono teritorijos dalyse santykis priešingas. Didžiausi kiekius 

medžiojamosios faunos Telšių raj. sudaro smulkūs kanopiniai: šernai – 1045 vnt, stirnos – 2232 
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vnt. Stambiųjų kanopinių skaičius žymiai mažesnis: briedžiai – 76; taurieji elniai – 190. Vilkų – 

17 (3.8. lentelė). 

 
3.8. lentelė Medžiojamos faunos ištekliai Telšių raj. ir apskrityje bendrai (Valstybinis miškotvarkos 

institutas, 2006).  

Medžiojamų žinduolių ištekliai Administracinis 
vienetas 

Stambūs 
kanopiniai 
(briedžiai, 
t.elniai, danieliai) 

Smulkūs 
kanopiniai 

(stirnos, šernai) 

Stambūs plėšrūnai 
(vilkai) 

Smulkūs 
plėšrūnai 
(barsukai) 

Šiaulių RAAD  4 805 22 033 63 844 

Telšių raj. 266 3 277 17 215 

 
 

 Miško šalutiniai ištekliai 
Miško šalutiniais (mažaisiais) ištekliais vadinama miškuose užaugančios uogos, vaisiai, 

grybai, vaistažolės. Lietuvos miškuose auga daugiau kaip 100 vaistinių augalų rūšių.120 – 140 

valgomų grybų rūšių ir 20 augalų rūšių su valgomais vaisiais ir uogomis. Ūkinę reikšmę turi 

miško uogos – mėlynės, bruknės, spanguolės, avietės, vaivorai, žemuogės, šermukšniai; vaisiniai 

augalai – lazdynai; vaistiniai augalai: kadagiai, šaltekšniai, meškauogės, pakalnutės, vaistiniai 

pataisai, islandinės kerpenos, gailiai. Per 2005m. uogų supirkta 939,1t. Iš jų didžiąją dalį (836,2 

t. arba 95% visų supirktų uogų) sudarė mėlynės. Likęs kiekis – spanguolės ir bruknės. Iš 

valgomųjų grybų didžiausią vertę turi įvairūs baravykai, baltikai, voveraitės, pievagrybiai, 

ūmėdės ir kt. 2005m. grybų buvo supirkta 2302,9 t. Didžiąją dalį visų supirktų grybų sudarė 

voveraitės – 1775,8 t. 

Telšių rajone uogynų užimamas plotas sudaro apie 4 – 6% visų miškų ploto. Telšių rajone 

esančių uogynų plotus formuoja: mėlynynai – 64% visų uogynų ploto, bruknynai sudaro 12%, 

avietynai – 12%, spanguolynai – 8%, o vaivorynai likusius - 4 %.  

Telšių rajono teritorijoje esančiuose miško plotuose 1ha vidutiniškai išauga 30 – 50 kg 

valgomų grybų per metus.  

 

3.2.6. Gamtiniai rekreaciniai ištekliai 

Įvairių rūšių turizmui ir rekreacijai tinkančių gamtinių išteklių pagrindą Telšių rajone 

sudaro gamtiniai ir kai kurie antropogeninės kilmės, ar tik antropogenizuoti kraštovaizdžio 

elementai (tvenkiniai, parkai ir pan.), bei jų deriniai: 

� žėliniai ir želdiniai (Įvairioms rekreacijos formoms tinkantys miškai, miško parkai, 

parkai);  
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� vandens telkiniai (įvairioms rekreacijos formoms tinkantys ežerai, tvenkiniai, 

vandntėkmės);  

� geomorfologinės struktūros (kalvos, daubos, gūburiai, slėniai, šlaitai ir kiti reljefo 

komponentai);  

� estetiškai vertingi kraštovaizdžio kompleksai, kuriuos formuoja skirtingo raiškumo 

minėtų kraštovaizdžio komponentų deriniai.  

Visų paminėtų išteklių grupės gausa sudaro realias galimybes naudoti juos profesiniam, 

pažintiniam ar tiesiog rekreaciniam (poilsiniam) turizmui. Pagrindiniai Telšių raj. rekreaciniai 

ištekliai, vertinant pagal užimamą plotą, yra stambiai stačiai ir apystačiai kalvotas ir itin raiškus 

reljefas (rajono teritorijoje esantis Žemaičių vandenskyrinio kalvagūbrio dalis). Taip pat didelę 

rekreacinių išteklių dalį sudaro miškai, vandens telkiniai ir svarbiausia visus paminėtus išteklius 

(jų derinius) apjungiantys estetiniai ištekliai. Beveik 3/5 Telšių rajono teritorijos sudaro kalvotų 

ežeringų aukštumų žemėvaizdis su mišriais spygliuočių lapuočių (pušų - beržų) miškais. Rajono 

teritoriją iš pietų į šiaurės rytus kerta mažai įgilintas ir neišplatintas Virvytės slėnis. Didžioji 

dalis estetiniu ir rekreaciniu požiūriu vertingiausių rajono gamtinių išteklių koncentruojasi 

saugomose teritorijose – Varnių regioniniame parke, o taip pat rajone esančiuose kraštovaizdžio 

draustiniuose. Būtent todėl, su saugomomis teritorijomis yra siejami pagrindinių rekreacinių 

išteklių arealai.  

Potencialios rekreacinės naudmenos (įvairioms rekreacijos rūšims tinkamos teritorijos) 

Telšių rajone siekia 48,3 tūkst. ha. arba 33,58% rajono teritorijos (3.4 pav.). Pagal bendrą 

rekreacinių naudmenų plota Telšių raj. teritorija greta esančių rajonų atžvilgiu nežymiai atsilieka 

nuo Kelmės raj (48,7 tūkst. ha) ir kiek daugiau nuo Šiaulių raj. (63,47 tūkst. ha), o pagal 

rekreacinių naudmenų užimamą rajono ploto dalį užima ketvirtą poziciją. Telšių raj, kaip ir kitų 

rajonų rekreacinių naudmenų kiekį nulemia miškingumo lygis, nes miškai neskaitant raiškaus 

reljefo sudaro didžiausią visų rekreacinių naudmenų dalį, kuri Telšių rajone siekia net 89,08%. 

Didžioji dalis pačių vertingiausių rekreacinių išteklių yra susitelkę stipriai raižytose - kalvotose, 

mažiau kalvotose bet smėlingose ir dėl to ūkiškai mažai įsisavintose teritorijose, kurios daugeliu 

atveju yra vieno ar kito tipo saugomos teritorijos dalis. Rekreacinių išteklių naudojimas jose yra 

griežčiau kontroliuojamas, remiantis konkrečios saugomos teritorijos planavimo schemų 

sprendiniais.  
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3.4 pav. Rekreacinių naudmenų dalis (%) nuo bendro ploto (Telšių ir gretimų raj. palyginimas) 

 

Telšių rajono rekreaciniai ištekliai pagal savo visuomeninę svarbą ir problemų pobūdį 

skirstomi į tris grupes.  

� miškingų - ežeringų rajonų;  

� upių slėnių;  

� priemiestinių zonų.  

Svarbiausi Telšių rajono gamtiniai rekreaciniai veiksniai yra švarūs ir tinkami rekreacinei 

veiklai ežerai, miškai ir bei ypač vaizdingas vidutiniškai stipriai agrariškai įsavintas 

kraštovaizdis.  

Rekreaciniu požiūriu pati svarbiausias Telšių rajono ištekliu grupė – vandens telkiniai. 

Vandenų plotas rajone sudaro nemažą jo teritorijos dalį - 3,66%. Telšių rajonas priskirtinas 

ežeringiems Lietuvos rajonams. Rajono teritorijoje tyvuliuoja 47 įvairaus dydžio ežerai, kurie 

pagal tinkamumą masiniam poilsiui skiriami į labai intensyvaus naudojimo (didesni kaip 100 ha 

vandens telkiniai), intensyvaus naudojimo (vidutinio didumo 20 - 100 ha vandens telkiniai) ir 

riboto naudojimo (nedideli 5 – 20 ha vandens telkiniai) kategorijas. Didžiausi ir tinkamiausi 

rekreaciniam naudojimui yra šie: Lūkstas, Mastis, Germantas, Tausalas. Taip pat visa eilė į 

intensyvaus ir riboto naudojimo kategorijas papuolančių ežerų: Salotas, Kliokis, Ilgis, Didovas, 

Gelžis, Balvis ir kiti ežerai. Rekreacinė veikla ežerų akvatorijose ir priekrantės teritorijose labai 
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įvairi. Ji naudojama polifunkciškai: trumpalaikis ir ilgalaikis, stacionarus ir mobilus poilsis bei 

įvairiausios sezoninio turizmo formos. Didžiausia apkrova tenka toms ežerų pakrantėms ir 

priekrantės teritorijoms, kurios yra greta ar netoli didesnių gyvenviečių, (Mastis, Germantas). 

Taip pat toms, kur yra palankiausios poilsiavimui sąlygos (labai geros tinkamos maudytis 

vandens telkinių pakrantės ir sausi vidutinio amžiaus ar brandūs pušynai), prie spartesnės 

vandens telkinių pakrančių digresijos kažkuria dalimi prisideda atskiri rekreacinės 

infrastruktūros elementai - įrengtos stovyklavietės, poilsio namai veikiantys kaip atraktantai – 

sutraukiantys didesnį srautą poilsiautoju, ir tokiu būdu sąlygojantys didesne apkrovą. Didelių 

problemų kelia automobilizacijos proceso intensyvėjimas, su tuo susiję poilsiautojų noras 

privažiuoti kiek įmanoma arčiau poilsio vietos, statyti neleistinose vietose ir pan. Šio reiškinio 

plitimas spartina rekreacinę digresiją, kuri įtakojama tokių reiškinių kaip grunto suplūkimas, o 

taip pat oro ir paviršinių vandenų taršą.  

Ne mažiau svarbi Telšių rajono rekreaciniu resursų grupė yra miškai. Telšių rajono 

miškingumas – 29,32% (tik nežymiai mažiau už Respublikos vidurkį 32%). Artimiausių laiku 

mišku apaugusių teritorijų dalis nuo bendro raj. ploto turėtų didėti dėl žemės ūkio politikos 

kalvotose teritorijose esančių nenašių žemių atžvilgiu, bei dėl galimo savaiminio nenaudojamų 

žemės ūkio paskirties žemių apaugimo mišku (pastarasis procesas Telšių rajono teritorijoje nėra 

intensyvus). Pagal medžių rūšis Telšių rajono teritorijoje, miškų urėdijų ir nacionalinio parkų 

valdomose valstybinės reikšmės miškuose, vyrauja spygliuočiai 70,28%. Jų tarpę pušynai, kurie 

yra tinkamiausi poilsinei rekreacijai tesudaro 27,22%, eglynai 43,06% viso Telšių rajono miškų 

ploto. Minkštieji (beržai, drebulės juodalksniai) ir kietieji lapuočiai užima mažesnę miškų 

apaugusios teritorijos dalį. Telšių rajone didžiausi ir rekreaciniu požiūriu atraktyviausi yra 

Saušilio, Skliausčių, Biržuvėnų, Smalkos, Byvainių, Gedrimų, Pamakrijos, Kalnėnų, 

Pagermantės ir Alsėdžių miškai. Telšių rajone esančių miškų masyvai užimdami drėgnesnes ir 

derlingesnes augavietes yra gerokai atsparesni rekreacinei digresijai lyginant su Pietryčių 

Lietuvos ar Pajūrio miškais, bet nepaisant to, daug žalos pridaro vis didėjantis auto turistų 

srautas. Tiesa, didžioji dalis pagrindinių raj. miškų masyvų (Tarvydų. Ankantų, Pareškečių, 

Biržuvėnų) yra saugomose teritorijose, todėl veikla juose yra reglamentuojama ir 

kontroliuojama. Didžioji dalis Telšių rajono miškų sudaro didžiulį rekreacinį potencialą, kurį 

galima panaudoti įvairioms rekreacijos rūšims, atsižvelgiant į atskirose teritorijos dalyse esančius 

naudojimo apribojimus. 

Upių slėniuose svarbiausi gamtiniai rekreaciniai veiksniai yra jų teikiamos galimybės 

maudytis, poilsiauti bei naudoti mobiliam poilsiui – vandens turizmui. Telšių rajone pagrindine 

dalį poilsiui prie vandens skirtų resursų sudaro rekreaciniu požiūriu atraktyviose rajono 

teritorijos vietose išsidėstę ežerai (Lūkstas, Germantas, Msstis). Rajono teritorijoje esančios upės 
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taip pat turi didele reikšmę daugiausia poilsio ant vandens vystymui. Vandens turizmo vystymui 

tinkamų upių tinklas, dėl rajono teritorijos padėties reljefo atžvilgiu, nėra itin tankus. Per Telšių 

rajono teritoriją teka didžiausias Ventos intakas (Lietuvos teritorijoje) – Virvytė (baidarėmis 

praplaukiama nuo Lūksto ežero), kuri vandens turistams gali tarnauti kaip vandens kelias 

jungiantis Žemaičių aukštumoje esančios Biržulio dubumos ežeryną su Venta ir galiausiai su 

Baltijos jūra. Telšių rajono teritorija daugiau tarnauja vandens turizmo maršrutų pradžios taškas. 

Iš kitų potencialių, vandens turizmui tinkamų vandentėkmių Telšių raj. reikėtų paminėti dešinįjį 

Nemuno intaką Miniją, o tiksliau jos aukštupio dalį, patenkančia į rajono teritoriją, kuri 

baidarėmis praplaukiama nuo Žarėnų _ Medingėnų vieškelio tilto. Taip pat baidarėmis 

praplaukiama Tausalo – Pateklos (Virvytės kairysis intakas) atkarpa žemiau santakos su 

Gerviniu. Upių vandens metinis rėžimas yra gana palankus vandens turizmo vystymui. Rajono 

teritorijoje tekančioms upėms būdingi dideli potvyniai, vasaros ir rudens poplūdžiai. Šiltuoju 

metų laiku pasitaikančios ilgalaikės sausros gali sumažinti vandens turizmui tinkančių upių 

praplaukiamumą.  

Vandens kokybės problemų, kurios mažintų Telšių rajone esančių vandens turizmo trasų 

patrauklumą nėra, arba jos yra menkos. Priešingai, švarus vanduo, santykinai natūralus 

kraštovaizdis didina atraktyvumą, ir panaudojimo aktyviam turizmui galimybes. 

Svarbiausi Telšių raj. priemiestinių zonų gamtiniai rekreaciniai ištekliai – parkai, miško 

parkai, miškai, paupiai, paežeriai, vaizdingi šlaitai ir kt. yra naudojami gana intensyviai, tačiau 

šis naudojimas nėra pakankamai įteisintas. Juridinį statusą turi tik gyvenviečių parkai ir miško 

parkai, gi vertingiausios teritorijos – vandens telkinių pakrantės, jei nepatenka į parkus, lieka be 

apsaugos. Kita opi priemiestinių, o ypač miesto gamtinių rekreacinių išteklių problema – juose 

esančių vandens telkinių vandens kokybė. Pastaruoju metu ypač didėja netvarka priemiestinėse 

rekreacinėse zonose – suintensyvėjo gamtos niokojimas, nesaugus tapo pats poilsiavimas jose. 

 

3.3. Kraštovaizdžio potencialas 

 

3.3.1. Kraštovaizdžio struktūra ir stabilumas 

Telšių rajono, kaip ir didžiosios dalies Lietuvos teritorijos medžiaginis pamatas ir 

paviršius buvo suformuotas paskutiniojo skandinaviškojo apledėjimo eigoje, kuris pasibaigė 

prieš 12 tūkst. m.. Telšių raj. teritorijos paviršius pagrindinius bruožus, artimus šiandienos 

išvaizdai, įgijo holocene (poledynmetinis klimato šiltėjimo periodas) vykusių postglacialinių 

(poledynmetinių) procesų pasekoje. Tuo laikotarpiu galutinai regeneravosi (ištirpus palaidotam 

ledui atsinaujino) ežeringi ir pelkingi duburiai bei dubumos paįvairinę Telšių rajono paviršių. 

Tuo pat metu formavosi teritorijos vandentėkmių tinklas, vyko upių slėnių gilinimas, platinimas, 
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kalvų lėkštėjimas ir kiti procesai. Paminėtus procesus lydėjo ir tolygus augmenijos ir gyvūnijos 

kitimas, nuo būdingų tundrai iki šiandiena esančių. Aktyvaus postglacialinių procesų vyksmo 

pabaiga, kartu su augalijos įsitvirtinimu užbaigė natūraliąją kraštovaizdžio formavimosi stadiją, 

Tolimesni kraštovaizdžio kitimai jau yra susiję su aktyvesne žmonių bendruomenės veikla 

pasireiškusia atlančio pabaigoje (5,6 tūkst. m. prieš Kr.). Taigi eilės skirtingų geomorfologinių 

procesų suformuoti paviršiaus plotai skiriasi kraštovaizdžio komponentais – litologiniu pamatu, 

reljefu, vidaus vandenimis, pažemio oru, dirvožemiu, augalija, gyvūnija. Jie yra vadinami 

žemėvaizdžiais. Telšių rajono teritorijoje išskiriami 5 žemėvaizdžių tipai (išvardinti užimamo 

ploto mažėjimo tvarka) (3.5. pav. Telšių raj. teritorijos žemėvaizdžiai):  

Kalvotų moreninių ežeringų aukštumų, moreninių lygumų, senovinių aliuvinių (deltinių) 

lygumų, prieledyninių ežerinių lygumų bei slėnių žemėvaizdžiai. Kaip itin vertingo estetiniu 

požiūriu kraštovaizdžio teritorijas Telšių rajone reikia paminėti Žemaičių moreninių ežeringų 

aukštumų dalį (Žemaičių aukštumų vandenskyrinis kalvagūbris), su stambiai stačiai ir apystačiai 

kalvotais, giliai daubuotais, pelkingais ir ežeringais vietovaizdžiais, bei Virvytės vidurupio dalies 

slėninį žemėvaizdį. Kiekvienas iš paminėtų žemėvaizdžio tipų turi individualias – vyraujančias 

tik jam būdingas savybes: granulometrinį pagrindą, hidroklimatinį režimą, kurie sąlygoja 

vienokios ar kitokios augalijos vystymąsi, o tuo pačiu ir pastarojo žemėvaizdžio pritaikomumą 

įvairioms ūkio šakoms, rekreacijai. Pastarieji du veiksniai sąlygoja teritorijos naudojimo kryptis, 

bei tvarkymo pobūdį, lemia apgyvendinimo ir infrastruktūros sistemų išsidėstymą. Siekiant 

išlaikyti kraštovaizdžio stabilumą skirtinguose žemėvaizdžiuose taikomos kraštotvarkos 

priemonės turėtų būti diferencijuojamos.  
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  3.5. pav. Telšių raj. teritorijos žemėvaizdžiai 

 

Vienas iš pagrindinių šiandienos kultūrinio kraštovaizdžio požymių apsprendžiančių jo 

ekologinį stabilumą – žemėnaudų teritorinė struktūra. Telšių rajono teritorijos kraštovaizdis 

įsavinimo (žemdirbystės vystymosi) raidoje pergyveno keletą kritinių laikotarpių. Subborealio 

pabaigoje (3,4 tūkst. m. prieš Kr.) kraštovaizdyje, kaip lydiminės žemdirbystės produktas 

atsiranda visiškai naujas žemėveikslis – dirbama žemė. Ši reiškinį galima prilyginti augalijos 

katastrofoms, kurios pradėjo trikdyti normalų jos vystymąsi. Kraštovaizdžio paveikslas ima 

darytis margas. Pirmaisiais amžiais po Kr. lydiminę žemdirbystę keičia miškinė – dirvoninė. 

Tobulėjantys žemės dirbimo įrankiai žymiai palengvino ir paspartino įsavinimo procesus. 

Kalvotose teritorijose pradėjus arti žemes pradėjo reikštis dirvožemių erozija. Laipsniškas 

teritorijos įsavinimas vyksta nuo aukštumų – žemumų ir lygesnių labiau padrėkusių vietų link  

Valakų reforma XVIa. Atneša dar vieną miškų mažėjimo bangą. Antropogeninių 

žemėveikslių plotai (dirbama žemė, pievos) išstumdami natūralią dangą, pradeda vyrauti 

kraštovaizdyje. Taip vyksta tolimesnis natūralių plotų mažėjimas ir esamų augalijos bendrijų 
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rūšinės sudėties skurdėjimas dėl pasikartojančių kirtimų. Tarpukaryje bendrą kraštovaizdžio 

geoekologinį stabilumą (nors bendras teritorijos miškingumas buvo ir mažas) palaikė žemas 

antropogeninės apkrovos lygis. Smulkiai suskaidyta kraštovaizdžio struktūra su gausiais 

natūralių žemėveikslių (miškų, pelkių, drėgnų pievų) intarpais. XX a. antroje pusėje ši 

smulkiasklypė žemėveikslių struktūra buvo radikaliai pakeista, pritaikant kraštovaizdį 

technizuotam žemės dirbimui: sustambinti laukai, sureguliuotas vandentėkmių tinklas pakeičiant 

dirvos drėgmės rėžimą, sumažintas natūralių žemėveikslių kontūringumas. Tokiu būdu 

susiformavo agrarinės plynės, naikinant ir iškeliant vienkiemius suintensyvėjo koncentruoto 

teritorijų užstatymo – urbanizacijos procesai. Intensyvi (chemizuota), netausojanti ūkinė veikla 

tarybiniais metais išryškino geoekologinės krizės požymius pasireiškusius per dirvos cheminių 

savybių kitimą, ypač suintensyvėjusia ir didelius Telšių rajono teritorijos plotus apėmusia 

vandens, vėjo ir mechanine (vykstančia nuarimo proceso metu) dirvos eroziją. Šie reiškiniai 

Telšių rajono teritorijoje pirmiausia pradėjo reikštis kalvotame Žemaičių aukštumų 

vandenskyriniame kalvyne (pietvakarinė ir centrinė rajono dalis), o ypač lengvesnės mechaninės 

sudėties dirvožemiuose rajono šiaurės rytinėje dalyje (Sruogos ledyninė dubuma). Rajono 

teritorijos šiaurinėje ir šiaurės rytinėje dalyje, kur paviršiaus reljefas mažiau raižytas vandens ir 

mechaninė erozija reiškėsi silpniau. Telšių raj. teritorijos kraštovaizdžio įsisavinimo pobūdis ir 

intensyvumas didele dalimi priklausė nuo konkrečiam žemėvaizdžiui būdingų litologinio pamato 

savybių, jų nulemto dirvožemio derlingumo.  

Subyrėjus kolūkinei žemės dirbimo sistemai, ir prasidėjus žemės nuosavybės atstatymo 

procesui prieš 15 metų kraštovaizdžio vystymasis Telšių rajone įgavo kiek kitokias tendencijas. 

Didelė dalis ankščiau buvusių ganyklų, buvo paverstos dirbamomis žemėmis, ar kompleksinės 

žemdirbystės plotais (smulkesnės sąskaidos dirbamos žemės plotais). Pastarąjį procesą paskatino 

žemės restitucijos procesas. Antai 1995 – 2000 m. laikotarpyje ganyklų sumažėjo 10%, kurios 

buvo paverstos dirbama žeme, kompleksinės žemdirbystės plotais, ar savaiminės 

renatūralizacijos būdu apaugo mišku. Mišku apaugusiose teritorijose gana stipriai reiškėsi kiti 

procesai. Per 1995 – 2000 m. laikotarpį net 14% mišku apaugusi Telšių rajono teritorijos dalis 

virto pirminės miškų stadijos plotais – t.y. buvo iškirsti. Spygliuočių medynų užimami plotai 

sumažėjo 1%, mišrių miškų 1%, o lapuočių net 10%. Šiuo metu rytinėje respublikos dalyje 

(Baltijos aukštumose) stebimas savaiminis buvusių nenašių dirbamų žemių užaugimas miško 

augmenija Telšių rajono teritorijoje reiškiasi silpnai ir tik atokesnėse rajono vietose. 

Šiaurinė ir šiaurės rytinėje Telšių rajono dalyje, kur dominuoja moreninių lygumų 

žemėvaizdis, litomorfinis pamatas yra labiau homogeniškas lyginant su kalvotomis 

aukštumomis, taip pat sunkesnės mechaninės sudėties, drėgnesnis ir tuo pačiu maistingesnis. 

Tose vietose natūrali kraštovaizdžio struktūra buvo labiausiai pakeista. Sureguliuotas 
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hidrografinis tinklas, suformuoti stambesni bemiškiai laukų masyvai. Didesnis kraštovaizdžio 

natūralumas yra būdingas rajono pietvakarinei daliai (Žarėnų dubuma), kuri priklauso 

prieledyninių ežerinių lygumų žemėvaizdžiui. Šios teritorijos dėl per didelio drėgmės kiekio ir 

prastų drenavimo sąlygų mažai tinkamos žemės ūkio gamybai, todėl jos išlaikė natūralesnį 

kraštovaizdžio pobūdį bei organiškai susiklosčiusią žemėveikslių struktūrą. Likusi Telšių raj. 

teritorijos dalis apimanti kalvotąsias Aukštaičių aukštumas, ypač tose vietose kur vyrauja 

stambus kalvotumas, taip pat buvo žymiai paveikta tarybinio laikotarpio žemės ūkio plėtros 

stambinant žemėveikslius.  

Telšių rajono kraštovaizdžio vystymosi tendencijas, brandžių miškų plotų mažėjimą, 

dirbamų žemių ploto didinimą ganyklų sąskaita reikėtų vertinti kaip ne itin palankų reiškinį. 

Pastarieji kraštovaizdyje vykstantys procesai nežymiai mažina geoekologinių Telšių rajono 

kraštovaizdžio stabilumą. 

 

3.3.2. Saugomos gamtinės teritorijos 

Saugomų teritorijų paskirtis yra garantuoti gamtinių ir kultūros paveldo kompleksų bei 

objektų apsaugą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, biologinę įvairovę ir genetini fondą, 

gamtos išteklių atkūrimą, sudaryti sąlygas pažintinei rekreacijai, moksliniams tyrimams ir 

aplinkos būklės stebėjimams, propaguoti gamtos paveldo ir kultūros paveldo vertybių apsaugą 

Saugomų teritorijų sistemą, remiantis LR Saugomų teritorijų įstatymu, sudaro šie saugomų 

teritorijų tipai: konservacinės apsaugos prioriteto teritorijos – rezervatai, draustiniai ir gamtos 

paveldo objektai; atkuriamosios apsaugos prioriteto teritorijos – atkuriamieji sklypai, genetiniai 

sklypai; ekologinės apsaugos prioriteto teritorijos – ekologinės apsaugos zonos; kompleksinės 

saugomos teritorijos – valstybiniai parkai (nacionaliniai ir regioniniai), biosferos stebėsenos 

(monitoringo) teritorijos (biosferos rezervatai ir biosferos poligonai). Gamtinio pobūdžio 

saugomas teritorijas ir kitas ekologiškai svarbias teritorijas, užtikrinančias kraštovaizdžio 

ekologinę pusiausvyrą, į krašto tvarkymą subalansuojančią bendrą sistemą jungia gamtinis 

karkasas.  

Telšių rajonas iš kitų šalies rajonų neišsiskiria didele saugomų teritorijų tipų gausa. Ypač 

saugomas teritorijas Telšių rajone atstovauja: Varnių regioninis parkas 25,55 tūkst. ha. (33,80 

tūkst. ha.), 7 valstybiniai gamtiniai draustinių, vienas biosferos poligonas (Plinkšių miško) ir 

gamtos paveldo objektai. Visas ypač saugomų teritorijų ir gamtinių kraštovaizdžio objektų 

sąrašas, jų plotai ir apsaugos tikslai pateikiami 3.9 ir 3.10 lentelėse.  
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3.9. lentelė. Telšių rajono valstybinės saugomos teritorijos 

Eil. 
Nr. 

Kategorija 

Pavadinimas 

Plotas (ha) Savivaldybė Apsaugos tikslai 

R  e  g  i  o  n  i  n  i  a  i      p  a  r  k  a  i 

1 Varnių 25548,96 

(33800) 

Telšių raj. 

Kelmės raj. 

Išsaugoti Žemaičių centrinio 
ežeruoto kalvyno kraštovaizdį, jo 
gamtinę ekosistemą bei kultūros 
paveldo vertybes, jas tvarkyti ir 
racionaliai naudoti. 
 

G  e  o  m  o  r  f  o  l  o  g  i  n  i  a  i    d  r  a  u  s  t  i  n  i  a  i 

2. Buožėnų 600,76 

(732,72) 

Telšių raj. 

Plungės raj 

raiškus Žemaičių aukštumos ruožas 

3. Vilkaičių 0,05 

(845,75) 

Telšių raj. 

Plungės raj. 

moreninis kalvynas Žemaičių 
aukštumoje 

H  i  d  r  o  g  r  a  f  i  n  i  a  i    d  r  a  u  s  t  i  n  i  a  i 

4. Virvytės 347,9 Telšių raj. gilaus salpinio slėnio smarkiai 
vingiuota Virvytės vidurupio atkarpa 

B  o  t  a  n  i  n  i  s -  Z  o  o  l  o  g  i  n  i  s    d  r  a  u  s  t  i  n  i  a  i 

5. Gelžės 0,57 

(949,1) 

Telšių raj. 

Šiaulių raj 

Gelžės pelkė su apypelkiu, turinti 
didelę botaninę ir zoologinę vertę 

K  r  a  š  t  o  v  a  i  z  d  ž  i  o      d  r  a  u  s  t  i  n  i  a  i 

6. Plinkšių 252,81 

(1260,67) 

Telšių raj. 

Mažeikių raj. 

raiškus Rytų Žemaičių moreninės 
plynaukštės kraštovaizdis su Plinkšių 
ežeru 

7. Germanto 923,89 Telšių raj. Vidurio Žemaičių aukštumoms 
būdingas kraštovaizdis su ežerų 
kompleksu 
 

8. Minijos 400,62 

(553,2) 

Telšių raj. 

Plungės raj. 

Minijos upės prasiveržimo pro 
moreninius kalvagūbrius 
kraštovaizdis 

B  i  o  s  f  e  r  o  s    p  o  l  i  g  o  n  a  i 

9. Plinkšių  

miško 

2440,32 

(6042,83) 

Telšių raj. 

Mažeikių raj. 
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3.10. lentelė. Telšių rajono valstybės saugomi gamtos paminklai (gamtos paveldo objektai) 

Eil. 

Nr. 

Savivaldybė 

Pavadinimas 

Vietovė, saugoma teritorija 

Telšių rajonas 

Geologiniai objektai 

1. Didysis akmuo* Viešvėnų sen., Jomantų miškas (Varnių RP) 

Hidrografiniai objektai 

2. Aklaežeris „Vokštelis“* Viešvėnų sen., Sydeklio k. (Varnių RP) 

Botaniniai objektai 

3. Skliausčių ąžuolas Luokės sen., Skliausčių k. (Varnių RP) 

4. Tado Blindos pušis Luokės sen., Byvainės miškas 

 

Visų valstybinių parkų teritorijos pagal gamtos ir kultūros vertybes, jų pobūdį, apsaugos 

formas ir panaudojimo galimybes yra suskirstyti į funkcines zonas – konservacines (rezervatai, 

draustiniai), apsaugines, rekreacines ir ūkines. Kraštovaizdžio apsaugos, naudojimo ir tvarkymo 

reikalavimai nustatomi saugomų teritorijų tvarkymo planuose (planavimo schemose), kurie yra 

svarbiausi saugomų teritorijų apsaugą ir tvarkymą reglamentuojantys dokumentai, galimų 

negatyvių procesų ribojimo garantas. Be patvirtintos kraštovaizdžio tvarkymo planų, 

kompleksinės apsaugos saugomose teritorijose – valstybiniuose regioniniuose ir nacionaliniuose 

parkuose yra daug sudėtingiau užtikrinti reikiamą vertybių apsaugą. Valstybiniai draustiniai 

Telšių rajonone esančių saugomų teritorijų tarpe užima ne itin ženklią padėtį. Jie, pagal užimamo 

ploto dalį apima 8.28% bendro saugomų teritorijų sistemos, ir tik 1,75% rajono ploto. 

Kiekybinių požiūriu Telšių rajone yra 7 draustiniai, iš kurių: 2 – geomorfologiniai; 1 – 

hidrografiniai; 1 – botaninis – zoologinis ir 3 – kraštovaizdžio. Didžiausią pagal dalį valstybinių 

draustinių tarpe sudaro kraštovaizdžio (62,43 %) ir geomorfologiniai draustiniai (23,78 %). 

Likusiems hidrografiniams ir botaniniams - zoologiniams atitinkamai tenka 13,77% ir 0,02%. 

(3.6. pav.)  
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Telšių raj. atskirų draustinių tipų dalis (%) muo bendro draustinių 
ploto 

23.78%

13.77%0.02%

62.43%

Geomorfologiniai
Hidrografiniai
Botaniniai - Zoologiniai
Kraštovaizdžio

 
3.6. pav. Telšių rajono draustinių tipų dalis (%) nuo bendro draustinių ploto 

 
 

Valstybinių draustinių sistemą Telšių rajone sudaro:  

 

� geomorfologiniai draustiniai skirti tipiškų bei unikalių reljefo kompleksų 

apsaugai- Buožėnų, Vilkaičių; 

� hidrografiniai draustiniai skirti natūralių tipiškų ir unikalių upių slėnių atkarpų 

apsaugai – Virvytės; 

� botaniniai - zoologiniai draustiniai skirtas pelkėms su unikalia augmenija bei 

gyvūnija apsaugoti – Gelžės; 

� kraštovaizdžio draustiniai skirti raiškiems ir unikaliems kraštovaizdžio 

fragmentams apsaugoti – Plikšių, Germanto, Minijos pralaužos. 

Telšių rajone didžiausią dalį pagal plotą (83,72%) bendroje saugomų teritorijų sistemoje 

sudaro rajone esanti didžioji Varnių regioninio parko dalis. (3.7. pav.). Toliau, pagal dalį 

saugomų teritorijų sistemoje seka valstybiniai draustiniai 8,28%. Likusi dalis (8,00%) tenka 

vieninteliam rajone esančiam biosferos poligonui, tiksliau jo daliai. Bendra saugomų teritorijų 

dalis Telšių rajone siekia 21, 20%, tai žymiai daugiau už Respublikos saugomų teritorijų dalies 

nuo bendro ploto vidurkį (15%). Jei skaičiuosime panašų rodiklį atskiriems ST tipams, 

pastebėsime, kad Telčių raj. esantis Varnių regioninis parkas apima 17,75%, valstybiniai 

draustiniai – 1,75%, o vienintelis Plinkšių miško biosferos poligonas 1,69% nuo bendro raj. ploto 
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(3.8. pav.). Tai parodo kompleksinį apsaugos režimą turinčių teritorijų dominavimą Telšių 

rajone.  

Telšių raj. atskirų saugomų teritorijų tipų dalis (%) nuo bendro 
saugomų teritorijų ploto

8.28%

83.72%

8%

Draustiniai
RP
Biosferos poligonai

 

3.7. pav. Telšių rajono ypač saugomų teritorijų tipų dalis (%) nuo bendro ploto ST ploto 

Telšių raj. visų saugomų teritorijų bendrai ir atskirų jų tipų 
dalis % nuo bendro ploto

1.75%

17.75%

1.69%

21.20%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

Draustiniai RP Biosferos poligonai Visos ST
 

3.8. pav. Telšių raj. visų saugomų teritorijų bendrai ir atskirų jų tipų dalis % nuo bendro rajono ploto 
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Neskaitant valstybinių ypač saugomų teritorijų tinklo, Telšių rajono teritorija padengta 

“Natūra 2000” teritorijomis, jungiančiomis trapiausias ir vertingiausias natūralias buveines bei 

rūšis, kurios ypatingai svarbios visos Europos biologinei įvairovei. Šio tinklo idėja kilo siekiant 

apsaugoti buveines ir rūšis nuo išnykimo intensyvėjant žemės naudojimui. Pastarasis ekologinis 

tinklas perdengia dauguma Telšių rajono saugomų teritorijų. Kitos Natūra 2000 teritorijos kurios 

neperdengia jau esamų saugomų teritorijų  per šešerius metus nuo jos atrinkimo turi būti 

skelbiama saugomomis teritorijomis. Šiuo metu Telšių rajone yra 6 buveinių apsaugos teritorijos 

(3.11. lentelė), bei viena paukščių apsaugai svarbi teritorija (3.12. lentelė). Visos NATURA 2000 

teritorijos išskyrus yra dabartinių Telšių rajone esančių saugomų teritorijų sudėtyje. Jei esamų 

saugomų teritorijų nedubliuojančios Natūra 2000 teritorijos įgytų specialiųjų saugomų teritorijų 

statusą, Telšių rajono saugomų teritorijų dalis nuo bendro ploto tik labai nežymiai padidėtų.  

Aplinkos būklę Telšių rajono saugomose teritorijose šiuo metu labiausiai įtakoja visa eilė 

procesų: 1) žemės privatizavimas, 2) rekreacinių statybų ir infrastruktūros kūrimo poreikis, 

3) miško naudojimo intensyvumas, 4) administracinės tvarkos ir atsakomybės silpnėjimas, 

5) ekologinio sąmoningumo praradimas. Visa tai sudaro grėsmę daugumos saugomų teritorijų 

vertybėms, nes skatina didesnę ar mažesnę natūralaus kraštovaizdžio, tame tarpe ir biotos 

degradaciją. Šie negatyvūs procesai daugiausia reiškiasi varnių regioniniame regioniniame parke, 

o taip pat šiuo metu nepakankamai kontroliuojamuose rajono teritorijoje esančiuose 

draustiniuose. Kylant ekonominiam agresyvumui aplinkosaugos pažeidimų arba aktyvių 

ketinimų tai padaryti padažnėjo Varnių regioniniame parke. Palyginus su kitais rajonais, bendrą 

aplinkos būklę Telšių rajono saugomose teritorijose dar galima būtų vertinti kaip patenkinama. 

 

3.11. lentelė. Natūra 2000, buveinių apsaugos teritorijos Telšių raj. savivaldybės teritorijoje 
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3150, Natūralūs 
eutrofiniai ežerai su 
plūdžių arba aštrių 
bendrijomis  

16,3 1. Antkantų 
pelkė 
 

420 Telšių raj. 
  

Ribos sutampa su 
Varnių regioninio 
parko Antkantų 
telmologinio 
draustinio ribomis 
 

6410, Melvenynai  2 
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7120, Degradavusios 
aukštapelkės  

20 

7160, Nekalkingi 
šaltiniai ir šaltiniuotos 
pelkės  

2 

7230, Šarmingos 
žemapelkės  

2 

9080, Pelkėti lapuočių 
miškai 

20 

91D0, Pelkiniai miškai  42 

Baltijos lašiša   

Kartuolė   

Kirtiklis   

Paprastasis kūjagalvis   

2. Minijos 
upė 

2197 
 

Klaipėdos r., 
Kretingos r., 
Plungės r., 
Šilutės r., 
Telšių r. 

Patenka į Minijos 
ichtiologinį 
draustinį (dalis 
draustinio).  

Ūdra   

6230, Rūšių turtingi 
briedgaurynai  

10 

6410, Melvenynai  10 

6430, Eutrofiniai 
aukštieji žolynai  

10 

7140, Tarpinės pelkės 
ir liūnai  

150 

7230, Šarmingos 
žemapelkės  

150 

Dvijuostės 
nendriadusės 

  

Dvilapis purvuolis   

3. Paršežerio
–Lūksto 
pelkių 
kompleks
as 
 

2876 Šilalės raj., 
Telšių raj. 
 

Patenka į Varnių 
regioninį parką 
(apima Debesnų 
telmologinį ir 
Lūksto 
hidrografinį 
draustinius bei 
dalį Vembūtų 
kraštovaizdžio, 
Sietuvos 
kraštovaizdžio, 
Varnių 
urbanistinio 
draustinių ir dalį 
regioninio parko 
ekologinės 
apsaugos zonos). 
 

Žvilgančioji riestūnė   

4. Saloto 
ežeras ir 
jo 
apyežerės 

309 Telšių raj. Patenka į Varnių 
regioninį parką 
(dalis Minijos 
ištakų 
hidrografinio 
draustinio). 

3130, Mažai 
mineralizuoti ežerai su 
būdmainių augalų 
bendrijomis  

15 
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Preliminarios 
ribos nustatomos 
pagal pridedamą 
planą (102 
priedas) 

3150, Natūralūs 
eutrofiniai ežerai su 
plūdžių arba aštrių 
bendrijomis 

12 

6230, Rūšių turtingi 
briedgaurynai 

1 

6450, Aliuvinės pievos 5 

6510, Šienaujamos 
mezofitų pievos  

10 

7110, Aktyvios 
aukštapelkės 

10 

7120, Degradavusios 
aukštapelkės  

50 

7140, Tarpinės pelkės 
ir liūnai  

5 

5.  Sydeklio 
pelkė 
 

152 Telšių raj. Ribos sutampa su 
Varnių regioninio 
parko Sydeklio 
telmologinio 
draustinio ribomis 

91D0, Pelkiniai miškai  50 

6. Sprūdės 
pievos 

21 Kelmės raj., 
Telšių raj. 

Patenka į Varnių 
regioninį parką 
(dalis Pavandenės 
kraštovaizdžio 
draustinio).  

6210, Stepinės pievos 2 

7. Šatrijos 
pievos 

28 Telšių raj. Patenka į Varnių 
regioninį parką 
(dalis Šatrijos 
kraštovaizdžio 
draustinio).  

6210, Stepinės pievos  20 
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3.12. lentelė. Paukščių apsaugai svarbios teritorijos Telšių raj. 
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1. Plinkšių 
miško 
biosferos 
poligonas 

Plinkšių 
miškas 

Mažeikių 
raj.,  
Telšių raj. 

LTMAZB0
01 

vapsvaėdžiai 
(Pernis 
apivorus), 
pilkosios 
meletos (Picus 
canus) 

paukščių apsaugai 
svarbios teritorijos 
ribos sutampa su 
patvirtintomis 
Plinkšių miško 
biosferos poligono 
ribomis 

2. Varnių 
regioninio 
parko dalis 

Biržulio–
Stervo 
pelkių 
kompleks
as 

Telšių raj. LTTELB00
1 

didieji baubliai 
(Botaurus 
stellaris), 
pievinės lingės 
(Circus 
pygargus), 
švygždos 
(Porzana 
porzana), 
plovinės 
vištelės 
(Porzana 
parva), 
juodosios 
žuvėdros 
(Chlidonias 
niger), 
mėlyngurklės 
(Luscinia 
svecica) 

paukščių apsaugai 
svarbi teritorija 
užima dalį 
saugomos 
teritorijos. 

 
 

3.3.3. Gamtinio karkaso lokalizavimas 

Pagrindinė Telšių rajono gamtinio kraštovaizdžio, kaip teritorinės sistemos stabilumo 

garantija būtų pilnaverčio gamtinio karkaso (vakaruose vadinamo ekotinklu) - kompensacinės 

ekologinės sistemos su atitinkama reglamentų sistema suformavimas. Šiuo metu rajono 

teritorijoje gamtinis karkasas susideda iš šių metafunkcinių dalių:  

� geoekologinės takoskyros,  

� geosistemų stabilizavimo židiniai,  

� migracijos koridoria.i  
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Visas šias geoekologiškai aktyvias teritorijas sujungus į vientisą sistemą - gamtinių 

karkasą, galima būtų valdyti kompensacines kraštovaizdžio funkcijas bei garantuoti struktūros 

stabilumą. Gamtinis karkasas Telšių rajone jungia gana įvairios paskirties teritorijas – 

valstybinius gamtinius draustinius, valstybinius parkus, apsaugos zonas, saugomus gamtos 

išteklių sklypus, įvairias rekreacines, miškų ūkio, taip pat ribojamos agrarinės veiklos zonas. 

Būtina pažymėti, kad gamtinis karkasas, kaip ekokompensacinė sistema yra objektyvus 

teritorinis kompleksas, funkcionuojantis nepriklausomai nuo žmogaus ar jo sukurtų institucijų 

norų. Mūsų valioje yra tik teisinėmis ir planavimo priemonėmis sudaryti išaiškintoms 

geoekologiškai svarbioms teritorijoms geresnes ar blogesnes sąlygas jų vykdomoms 

kompensacinėms funkcijoms atlikti. Jau 1988 m. buvo paruošta šalies gamtinio karkaso 

nacionalinė koncepcija (M 1:300 000), o 1993m. – regioninio lygmens gamtinio karkaso 

lokalizavimo schemos (M 1: 50 000) visiems administraciniams rajonams. Rekomenduotos 

išskirti gamtinio karkaso teritorijos sudaro apie 60% respublikos teritorijos. Skirtinguose 

rajonuose ir savivaldybėse jo užimamas plotas svyruoja, priklausomai nuo gamtinių sąlygų ir 

žemės naudojimo pobūdžio nuo 35-40% iki 75-80%. 

Geoekologinės takoskyros – teritorijų juostos, jungiančios ypatingą ekologine svarba bei 

jautrumu pasižyminčias vietoves: upių aukštupius, vandenskyras, aukštumų ežerynus, kalvynus, 

pelkynus, karsto paplitimo ir požeminių vandenų intensyvaus maitinimo plotus. Jos skiria 

stambias gamtines geosistemas ir palaiko bendrąją gamtinio kraštovaizdžio pusiausvyrą. Telšių 

rajono pietvakarine dalimi nusidriekianti Žemaičių aukštumų vandenskyrinis masyvas formuoja 

nacionalinės svarbos geoekologinę takoskyrą. Pastaroji gamtinio karkaso dalis apima 35% rajono 

teritorijos, arba 51,4% visų GK metafunkcinių dalių užimamo ploto. iš jų, atsižvelgiant į 

kraštovaizdžio formavimo kryptis, 21% teritorijoje išlaikomas ir saugomas esamas natūralus 

kraštovaizdžio pobūdis. 59% teritorijos palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio 

natūralumas. Likusioje 20% užimančioje teritorijos dalyje grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio 

natūralumą atkuriantys elementai (3.9. pav.). 

Vidinio stabilizavimo arealai – teritorijos galinčios apkeisti šoninį nuotėkį ar kitus 

gamtinės migracijos srautus, taip pat reikšmingos biologinės įvairovės požiūriu: želdinių 

masyvai bei grupės, natūralios pievos, pelkės, bei kiti vertingi stambesnių geosistemų ekotopai. 

Šios teritorijos kompensuoja neigiamą ekologinę įtaką gamtinėms geosistemoms. Vietinės 

(mikroregioninės) reikšmė vidinio stabilizavimo arealai koncentruojasi daugiau šiaurės rytinėje, 

šiaurės vakarinėje ir rytinėje Telšių raj. dalyje. Rajono teritorijoje vidinio stabilizavimo arealai 

sudaro 27% teritorijos, arba 39,7% viso gamtinio karkaso užimamos teritorijos, ir formuoja 3 

skirtingų tvarkymo krypčių arealus. Pirmieji užima 52% visų vidinio stabilizavimo arealų 

apimamo ploto. Pastarieji plotai reikalauja minimalaus įsikišimo, t.y. natūralaus kraštovaizdžio 
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pobūdžio saugojimo ir išlaikymo. Kitos kraštovaizdžio formavimo krypties arealai, kuriems 

būtinas esamo kraštovaizdžio natūralumo palaikymas ir stiprinimas, užima 35% nuo viso vidinio 

stabilizavimo arealų ploto. Likusiems arealams, kurie sudaro 3%, būtinas esamo kraštovaizdžio 

natūralumo palaikymas ir stiprinimas (3.9. pav.). 

Migraciniai koridoriai – slėniai, raguvynai bei dubakloniai ir kitos teritorijos, kuriais 

vyksta intensyvi medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita ir augalų bei 

gyvūnų rūšių migracija. Telšių rajone svarbiausius migracijos koridorius formuoja rajone 

tekančių upių (tokių kaip Minija (aukštupys) Virvytė, Patekla, Sruoja) slėniai. Telšių rajone 

migraciniams koridoriams priskirtos teritorijos užima 6% rajono, arba 8,8% visų gamtinio 

karkaso teritorijų. Iš jų 12% teritorijų būtinas esamo kraštovaizdžio natūralumo palaikymas ir 

stiprinimas. Likusiems 88%, teritorijos priskirtina kitai kraštovaizdžio tvarkymo krypčiai, pagal 

kurią būtinas natūralumą atstatančių kraštovaizdžio elementų grąžinimas ir gausinimas (3.4 

pav.). 

Skirtingų kraštovaizdžio formavimo krypčių 
pasiskirstymas % sudėtinėse gamtinio karkaso 

dalyse Telšių raj. 

21
%

62
%

59
%

35
%

12
%

88
%

3%

20
%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

GT VSA MK

Grąžinami ir gausinami
kraštovaizdžio
natūralumą atkuriantys
elementai

Palaikomas ir
stiprinamas esamas
kraštovaizdžio
natūralumas

Išlaikomas ir saugomas
natūralus kraštovaizdžio
pobūdis

 
GT – geoekologinės takoskyros; VSA – vidinio stabilizavimo arealai; MK – migracijos koridoriai 

3.9. pav. Skirtingų kraštovaizdžio formavimo krypčių pasiskirstymas (%) sudėtinėse gamtinio 

karkaso dalyse Telšių raj. 

 

Visos gamtinio karkaso metafunkcinės dalys – gamtinio karkaso sistema Telšių rajone 

užima 68% teritorijos. Šis rodiklis gerokai viršija Respublikos gamtinio karkaso užimamos ploto 

dalies vidurkį (60%).  
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3.4. Aplinkos kokybė 

 

3.4.1. Oro kokybė 

Išmetamos į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir teršalai tebėra viena 

didžiausių visuotinių aplinkosaugos problemų. Daugeliui oro teršalų būdinga tai, kad jie gali 

išlikti aplinkos ore gana ilgą laiką, o oro masės juos perneša toli nuo kilmės šaltinių. Dėl oro 

taršos keičiasi klimatas, prastėja miestų oro kokybė, susidaro troposferinis ozonas, rūgštėja 

dirvožemis ir paviršinis vanduo, vyksta vandens telkinių eutrofikacija. Vienas iš darnaus 

vystimosi prioritetų oro srityje – mažinti pagrindinių ūkio šakų poveikį aplinkai ir žmogaus 

sveikatai, švelninti klimato kaitos padarinius. 

Lietuvos miestų ir pramonės centrų oro kokybė daugiausia priklauso nuo vietinių taršos 

šaltinių – transporto, energetikos, pramonės įmonių išmetamų teršalų. Todėl daugiausia pastangų 

siekiant gerinti miestų oro kokybę yra skiriama šių sektorių išmetamų teršalų kiekiui mažinti 

(Aplinkos būklė, 2004). 

Mažiausias išsiskyręs teršalų kiekis Telšių rajono aplinkos ore nustatytas 2001m., 

didžiausias – 2004 m. Pagal turimus duomenis pastaraisiais metais matyti išmetamų medžiagų iš 

stacionarių taršos šaltinių didėjimo tendencija (3.10. pav.). 
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3.10. pav. Teršalų emisija, išmesta į atmosferą Telšių rajone 2001 – 2004 m. 

 

Per 2001 m. – 2004 m. Telšių rajone į aplinkos orą pateko 132,969 - 194,115 tonų/metus 

neišvalytų teršalų. Didžiausią šių teršalų dalį sudarė dujinės medžiagos, kurių tarpe dominavo 

anglies monoksidas (3.13. lentelė, 3.10. pav.) 
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3.13. lentelė. Į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų (nepatekusių į valymo įrenginius) 

medžiagų struktūra Telšių rajone 2001-2004 m. 

 2001m. 2002 m. 2003 m. 2004 m. 

Bendras išmetamų medžiagų kiekis 
(t/metus) 

380.958 372.368 444.926 499.688 

Kietos medžiagos (t/metus) 22.358 17.78 26.523 32.862 

Skystos ir dujinės medžiagos (t/metus) 358.6 354.588 418.403 466.826 

Sieros anhidridas (t/metus) 7.024 5.523 1.788 1.677 

Azoto oksidai (t/metus) 59.186 57.533 59.023 62.684 

Anglies monoksidas (t/metus) 188.331 196.813 288.136 296.755 

 
Išanalizavus ketverių metų duomenis matyti, kad kasmet mažėjo sieros anhidrido kiekiai. 

Šių sieros junginių koncentracija per pastaruosius du dešimtmečius nuolat mažėjo daugelyje 

Europos regionų, pakeitus energijai gaminti naudojamo kuro rūšį. Pastarųjų metų stebėjimų 

duomenys rodo, kad ir kituose Lietuvos miestuose sieros anhidrido koncentracija taip pat buvo 

nedidelė ir kasmet mažėjo, o taip pat neviršijo ekosistemų apsaugai nustatytos metinės ribinės 

vertės. 

Atlikus analizę galime teigti, kad tiek azoto oksidų, tiek anglies monoksidų kiekiai didėjo 

stebėtų metų eigoje (3.11. pav.). 
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3.11. pav. Taršos į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų medžiagų struktūra Telšių 

rajone 2001 – 2004 m. 

 

3.4.2. Vandens kokybė 

Vandens kokybė labiausiai priklauso nuo į vandens telkinius patenkančių teršalų savybių 

ir jų kiekių. Pagrindiniai vandens teršėjai yra pramonės įmonės, žemės ir namų ūkis. Pagrindinės 

paviršinio vandens kokybės problemos kyla dėl ežerų eutrofikacijos, upių vagų užaugimo ar jų 
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numelioravimo žemės ūkio rajonuose, pernelyg didelio nuotekų į mažesnius upelius kiekio, 

taršos iš gyvenamųjų namų ar rajonų, neprijungtų prie centralizuotos nuotekų surinkimo 

sistemos, mažo nuotėkio upėse vasarą (Aplinkos būklė, 2004 m.).  

Telšių rajone esančių vandens telkinių  monitoringas yra atliekamas Virvytės upėje ir 

Lūksto ežere. Iki 2005 m. Virvyčios upė buvo tiriama vietoje, esančioje žemiau Pateklos, nuo 

2005 m.  – ties Janapole. Lūksto ežero rytinė pakrantė yra tiriama jau eilę metų. Išanalizavus 

2001 – 2005 m. Telšių rajone tekančios Virvytės vandens kokybės duomenis pagal biologinius 

parametrus (dugno makrobestuburius) pastebėta, kad ji kito įvairiai: skirtingais metais buvo labai 

gera, gera, vidutinė arba bloga (vanduo labai švarus, švarus, vidutiniškai užterštas, stipriai 

užterštas). Biotinio indekso vertė, pagal kurią yra vertinama upių vandens kokybė, skirtingais 

metais tirtoje Virvytės upėje kito nuo 3 (stipriai užterštas, 2003 m., žemiau Pateklos) iki 10 

(labai švarus, 2005 m., ties Janapole). Pagal įvairius cheminius parametrus Telšių rajone 

tekančios Virvytės vandens kokybė kito nežymiai. Ištirpusio deguonies koncentracija 2001 – 

2005 m. tirtoje upėje svyravo nuo 8,79 iki 10,9 mg/l, vandens prisotinimas deguonimi taip pat 

buvo geras ir svyravo nuo 74 % iki 93 %. Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras buvo 

neaukštas ir tirtoje upėje neviršijo didžiausios leistinos koncentracijos (toliau - DLK) (3.12. 

pav.).  
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3.12. pav. Biocheminis deguonies suvartojimas Virvytės upėje 2001 – 2005 m. 

 
Nors 2001 – 2005 m. amonio azoto (NH4-N) koncentracijos Virvytės upėje buvo labai 

nedidelės ir neviršijo DLK (3.13. pav.), bendrojo azoto (N bendras) kiekiai tirtose upės vietose 

buvo kiek aukštesnės ir kai kuriais metais viršijo DLK (2004 m.) (3.14. pav.).  
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3.13. pav. Amonio azoto koncentracijos Virvytės upėje 2001 – 2005 m. 
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3.14. pav. Bendrojo azoto koncentracijos Virvytės upėje  2001 – 2005 m. 

 

Bendrojo fosforo kiekiai tirtose Virvytės upės vietose skirtingais metais svyravo nuo 

0,064 iki 0,158 mg/l ir dauguma atvejų viršijo paviršinio vandens telkiniams nustatytas normas,  

išskyrus 2005 m. (3.15. pav.). 
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3.15. pav. Bendrojo fosforo koncentracijos Virvytės upėje 2001 – 2005 m. 

 
Iš Telšių rajone esančių ežerų iki 2005 m. buvo tiriamas tik Lūkstas rytinėje dalyje. Nei 

bendrojo fosforo, nei bendrojo azoto koncentracijos tyrimų metais šiame ežere nebuvo labai 

didelės ir neviršijo DLK (3.16. pav., 3.17 pav.), nors fitoplanktono biomasė ir chlorofilo a 

koncentracija rodo (3.18 pav.), kad ežeras yra eutrofiškas (tai yra – stipriai paveiktas žmogaus 

veiklos). 

2001 m. Chlorofilo a koncentracija buvo aukšta ir siekė 46 mikrog/l. Nors vėlesniais 

metais chlorofilo a kiekiai jau buvo mažesni ir tesiekė 18-28 mikrog/l.  

Pagal turimus biologinius ir cheminius duomenis darome šią išvadą: Telšių rajone 

tekančios Virvytės upės vanduo pagal biologinius parametrus ir cheminius rodiklius dauguma 

atvejų yra vidutiniškai užterštas; Lūksto ežeras – eutrofinio statuso, kas rodo didelę žmogaus 

veiklos įtaką šiam ežerui. 
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3.16. pav. Bendrojo fosforo koncentracijos Lūksto ežere 2001-2005 m. 
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3.17. pav. Bendrojo azoto koncentracijos Lūksto ežere 2001-2005 m. 
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3.18. pav. Chlorofilo a kiekis Lūksto ežere 2001-2005 m. 

 

 
3.4.3. Atliekos 

Atliekos apibrėžiamos kaip bet kokios medžiagos ar daiktai, kurių juos turintys atsikrato, 

nori ar privalo atsikratyti. Europos sąjungos teisės aktai nustato atliekų tvarkymo principus bei 

prioritetus ir reikalauja imtis reikiamų priemonių bei užtikrinti, kad atliekos būtų tvarkomos 

nesukeliant grėsmės žmonių sveikatai ir nenaudojant aplinkai galinčių pakenkti procesų ar 

metodų. 

Pagal atliekų susidarymo specifiką Lietuvoje išskirtos dvi pagrindinės jų tvarkymo 

sistemos: gamybos atliekų ir savivaldybių atliekų tvarkymo sistemos. Pirmoji apima gamybos 

proceso metu susidarančias atliekas, kurių tvarkymą turi apibrėžti gamtos išteklių naudojimo 

arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai. Savivaldybių atliekų tvarkymo sistema 

apima komunalines ir kitas savivaldybių teritorijoje susidariusias atliekas, kurios nepatenka į 

gamybos atliekų tvarkymo sistemą. Ūkio subjektai privalo tvarkyti gamybos atliekas, tarp jų ir 

pavojingas, laikydamiesi bendrųjų atliekų tvarkymo sistemos principų ir bendradarbiaudami su 

savivaldybių organizuojamomis komunalinių atliekų tvarkymo sistemomis. Savivaldybės 

institucijos – pagrindinė grandis, kuri organizuoja atitinkamoje teritorijoje susidarančių 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemos reglamentavimą, sukūrimą (plėtojimą) ir administravimą 

savo teritorijose, o savivaldybių teritorijų gyventojai ir jose esantys ūkio subjektai privalo 

naudotis šia sistema (Aplinkos būklė, 2004). 
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Telšių rajone 2001 – 2003 m. buvo surinkta nuo 15389 iki 29380 tonų/metus įvairaus 

pobūdžio atliekų.  

Skirtingais metais buvo surenkamos skirtingo pobūdžio atliekos. Beje, didžiausią atliekų 

dalį sudarė mišrios komunalinės atliekos. Ne visų tipų atliekos buvo tvarkomos jų surinkimo 

vietoje, dalis jų buvo išvežta į kitas savivaldybes.  

Paveiksle (3.19. pav.) parodytas bendras susidariusių ir sutvarkytų atliekų kiekis 

tonomis/metus. Iš paveikslo matyti ryški susidariusių atliekų mažėjimo tendencija. 
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3.19. pav. Susidariusių ir sutvarkytų atliekų kiekiai Telšių rajone per 2001- 2003 m. 

 
 

3.5. Išvados 

 

1. Telšių rajono geologinį pjūvį sudaro lūžiais suskaldytas kristalinis pamatas ir 1700 - 1900 

m storio nuosėdinių uolienų danga.  

2. Prekvartero paviršiuje rajono teritorijoje slūgso apatinio ir vidurinio kambro, ordoviko, 

apatinio ir vidurinio silūro, apatinio, vidurinio ir viršutinio devono ir permo nuosėdinės 

uolienos. Aukščiau išvardintų Paleozojaus nuogulų tįso palyginti nestoras Mezozojaus 

nuosėdų storymė, kurią sudaro Triaso, Juros ir Kreidos periodų nuogulos, kurios Telšių 

rajono teritoriją dengia neištisiniu sluoksniu.   

3. Kvartero nuogulų (priemolių, molių ir smėlių) storymė suformuota kvartero periodo 

ledynų bei jų tirpsmo vandenų, Telšių rajono teritorijoje kinta nuo 40 m iki 200m, o 

šiuolaikinio reljefo aukštumose vietomis gali viršyti ir 300 m. (ties Vembutais kvartero 

nuogulų storis siekia 314,25 m.).  

4. Telšių rajono teritorijos paviršiaus reljefas yra suformuotas paskutiniojo Baltijos stadijos 

ledyno stovėjimo ir atsitraukimo metu vykusių fliuvioglacialinių, limnoglacialinių bei 
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šiuolaikinių procesų (upių erozijos bei akumuliacijos, ežerų, pelkėjimo) vyksmo 

pasėkoje.  

5. Telšių raj. paviršiaus reljefas pasižymi didelę įvairove. Didesnę dalį rajono teritorijos 

apima Žemaičių aukštumos vandenskyrinis kalvagūbris, likusią - Rytų žemaičių 

plynaukštė, šiaurės rytuose pereinanti į Ventos vidurupio žemumą. Šiuos reljefo darinius 

skaido gilūs upių slėniai. 

6. Telšių rajone geriausiai nuo paviršiaus taršos apsaugotas, lyginant su kitais plotais, 

gruntinis vanduo yra centrinėje, pietinėje, vakarinėje, ir rytinėje dalyse, kur žemės 

paviršiuje slūgso moreniniai priemoliai, o gruntinis vanduo sutinkamas 10 - 20 metrų 

gylyje. 

7. Telšių rajono teritorija pasižymi gana didele naudingųjų iškasenų įvairove: Yra fiksuoti 

71 naudingųjų iškasenų telkiniai ir prognoziniai plotai Iš jų: 24 žvyro, 3 smėlio, 2 smėlio 

– žvyro, 2 molio, 41 durpių ir 1 sapropelio.   

8. Viešajam vandens tiekimui ir pavienių pramoninių, žemės ūkio, pramonės bei socialinių 

objektų aprūpinimui vandeniu Telšių rajone dažniausiai naudojami kvartero 

(tarpmoreniniai vandeningieji horizontai: Varduvos – Žemaitijos (agIII-IIvr - žm), 

Grūdos – Varduvos agIIIgr-vr)), viršutinio devono (D3žg) žagarės svitos vandeningojo 

komplekso požeminio vandens ištekliai, viršutinio permo (P2), o taip pat iš apatinės ir 

viršutinės kreidos (K1 + K2) vandeningųjų kompleksų išganamas vanduo.  

9. Dėl didelės reljefo, žemės naudmenų sąskaidos, dirvožemio dangos margumo, 

kontrastingumo didesnėje Telšių rajono teritorijos dalyje žemdirbystei sąlygos yra 

vidutiniškai palankios. Dirvožemių našumas 33 – 37 balai. 

10. Telšių raj. esančiuose fiziniuose geografiniuose rajonuose dirvožemių eroduotumas 

skiriasi priklausomai nuo dirvožemių granuliometrinės sudėties ir teritorijos kalvotumo. 

Telšių raj. teritorijoje esančiose Vidurio žemaičių aukštumos ir Rytų žemaičių plynaukštė 

dalyse skirtingo eroduotumo laipsnio dirvožemiu dalys sudaro atitinkamai: žemės ūkio 

naudmenos silpnai pažeistos erozijos 15,0% ir 3,7%; vidutiniškai pažeistos 7,1% ir 1,9%; 

ir stipriai pažeistos 1,0% ir 0,5%.  

11. Telšių rajono teritorijoje metinio nuotėkio norma didėja iš šiaurės rytų į pietvakarius (nuo 

rytų žemaičių plynaukštės kylant į Žemaičių vandenskyrinį kalvagūbrį ir leidžiantis 

vakariniu jo šlaitu) nuo 8,0 iki 11,5 l/s km2. Tokį didelį nuotėkio modulį ir nemažą jo 

pokyti sąlygoja savitas kritulių pasiskirstymas (didelis kritulių kiekis vakariniame 

Žemaičių aukštumos šlaite ir žymiai mažesnis užuovėjiniame – rytiniame šlaite) 

12. Pagal medienos išteklių rūšinę sudėtį Telšių rajono savivaldybės teritorijoje vyrauja 

spygliuočiai. Tarpe spygliuočių dominuoja eglės kurių formuojami medynai sudaro 
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43,06% visų valstybinės reikšmės miškų. Tarpe lapuočių labiausiai yra paplitę minkštieji 

lapuočiai – beržai, juodalksniai, kurie atitinkamai sudaro 18,44% ir 5,46% visų Telšių r. 

valstybinės reikšmės miškų. Kietieji lapuočiai – ąžuolai ir uosiai atitinkamai 1,84% ir 

0,54%. Pagal medienos tūrio dalį minkštieji lapuočiai sudaro 20,1%, kietieji 1,97% viso 

rajone esančio medienos tūrio 

13. Tarp medžiojamos faunos Telšių rajone vyrauja smulkūs kanopiniai. Jų paplitimas ir 

kiekio kaita susijusi su žemės ūkio naudmenų struktūros kitimu. Teritorijos dalyse, kur 

vyrauja miškai, daugiausia paplitę kanopiniai ir plėšrūnai, o, kur miškų esti mažiau – 

daugiau graužikų. 

14. Svarbiausi Telšių rajono gamtiniai rekreaciniai ištekliai yra stambiai stačiai ir apystačiai 

kalvotas ir itin raiškus reljefas (didžiojoje rajono teritorijos dalyje esanti Žemaičių 

vandenskyrinio kalvagūbrio dalis), suskaidytas giliais upių slėniais, miškų masyvai, 

švarus oras, bei vyraujantis sąlyginai natūralus miškingas – agrarinis kraštovaizdis. 

15. Svarbiausios Telšių rajono, kaip ir visos Lietuvos gamtinių rekreacinių išteklių 

naudojimo problemos yra elementaraus ekologinio išprusimo stoka ir gana žemas 

rekreacinės infrastruktūros išvystymo lygis 

16. Telšių rajono kraštovaizdžio vystymosi tendencijas, brandžių miškų plotų mažėjimą, 

dirbamų žemių ploto didinimą ganyklų sąskaita reikėtų vertinti kaip ne itin palankų 

reiškinį. Pastarieji kraštovaizdyje vykstantys procesai nežymiai mažina geoekologinių 

Telšių rajono kraštovaizdžio stabilumą. 

17. Telšių rajono saugomų teritorijų sistemą sudaro palyginti tankus ir gerai išvystytas 

išsaugančių, apsaugančių, resursus atkuriančių ir kompleksinės paskirties saugomų 

teritorijų tinklas (21, 20% rajono teritorijos). 

18. Apjungiantis visas rajono teritorijoje esančias saugomas teritorijas ir geoekologinio 

stabilumo palaikymui skirtas tinklas - gamtinis karkasas apima 68% rajono teritorijos. 

Atsižvelgiant į tai, kad Telšių rajone agrarinės – ūkinės veiklos neigiamo poveikio 

aplinkai grėsmė, dėl santykinai nedidelio jos intensyvumo ir didelio teritorijos 

miškingumo yra gana maža, gamtinio karkaso užimamą plota rajono teritorijoje reikėtų 

laikyti pakankamu.  

19. 2001 m. – 2004 m. Telšių rajone į aplinkos orą pateko 132,969 - 194,115 tonų/metus 

neišvalytų teršalų. Didžiausią šių teršalų dalį sudarė dujinės medžiagos, kurių tarpe 

dominavo anglies monoksidas. Stebėtų metų eigoje išmesto į atmosferos orą anglies 

monoksido, taip pat kaip ir azoto oksidų kiekiai didėjo. 

20. Vandens kokybės monitoringas atliekamas šiuose Telšių rajono vandens telkiniuose 

(Lūksto ežere ir Virvytės upėje žemiau Babrungo žiočių). Lūksto ežere nei bendrojo 



TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 
I  etapas. Esamos būklės analizė 

 
VGTU Teritorijų planavimo institutas 

 
193 

fosforo, nei bendrojo azoto koncentracijos tiriamuoju laikotarpiu (2001 – 2005 m.) šiame 

ežere nebuvo labai didelės ir neviršijo DLK. Virvytės upėje minėtu laikotarpiu amonio 

azoto (NH4-N) koncentracijos buvo labai nedidelės ir neviršijo DLK, bendrojo azoto (N 

bendras) kiekiai tirtose upės vietose buvo kiek aukštesnės ir kai kuriais metais viršijo 

DLK (2004 m.). Tuo tarpu bendrojo fosforo kiekiai tirtose Virvytės upės vietose 

skirtingais metais svyravo nuo 0,064 iki 0,158 mg/l ir dauguma atvejų viršijo paviršinio 

vandens telkiniams nustatytas normas. 
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4. TELŠIŲ RAJONO ŽEMĖS NAUDOJIMAS 

 
4.1. Žemės fondo kategorijos 

  
 Telšių rajono žemės naudojimo ypatumus apsprendžia gamtinės sąlygos (miškų ir pelkių 

gausa, mažo našumo dirvožemiai), ribotos žemės ūkio plėtros galimybės (mažai palankios 

ūkininkauti vietovės, blogesnės sąlygos intensyviam ūkininkavimui), gyventojų pasiskirstymo 

ypatumai (santykinai mažesnis gyventojų tankumas).  

 Pagal ilgalaikes žemės naudojimo tendencijas šalies ir rajono žemė skirstoma į penkias 

žemės fondo kategorijas, kurioms nustatytos šios pagrindinės tikslinės žemės naudojimo 

paskirtys: žemės ūkio, miškų ūkio, vandens ūkio, konservacinė ir kita paskirtis. 

 Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – tai teritorijų gamtinių ypatumų, 

tradicinės žmonių veiklos ir socialinės bei ekonominės plėtros poreikio sąlygota pagrindinio 

žemės naudojimo kryptis, numatyta teritorijų planavimo dokumente, lemianti šios teritorijas 

planavimo ir žemės naudojimo sąlygas. 

Lyginant su šalies vidutiniais rodikliais, Telšių rajone yra daugiau žemės ūkio paskirties 

žemės, mažiau – miškų ūkio, vandens ūkio ir kitos paskirties žemės (4.1 lentelė). 

 
4.1 lentelė.  Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis 2006 m. sausio 1d. 

Kiti Telšių apskrities rajonai (sav.)  
Lietu-
voje 

Eil. 
Nr. 

Rodikliai 
Mato 
vnt. 

Telšių 
raj. 

Mažeikių Plungės  Rietavo  

1 2 3 4 5 6 7 8 

ha 94215 79884 67568 24728 3954588 
1 

Žemės ūkio 
paskirties žemė 

proc. 65,5 65,5 61,1 42,2 60,6 

ha 39769 32670 31831 29740 1972300  
2 

Miškų ūkio pas-
kirties žemė proc. 27,6 26,8 28,8 50,8 30,2 

ha 2567 914 2322 592 177682 
3 

Vandens ūkio 
paskirties žemei 
priskirti van-
dens telkiniai proc. 1,8 0,7 2,1 1,0 2,7 

ha 975 139 1319 10 41677 
4 

Konservacinės 
paskirties žemė proc. 0,7 0,1 1,2 - 0,6 

5 Kitos paskirties  ha 6335 8468 5647 2846 376769 

 žemė proc. 4,4 6,9 5,1 4,9 5,8 

ha - - 1868 654 6987 
6 

Laisvos 
valstybinės 
žemės fondas proc. - - 1,7 1,1 0,1 

 Iš viso: ha 143891 122025 110555 58570 6530023 

  proc. 100 100 100 100 100 
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 Žemės ūkio paskirties žemei priskiriami plotai, naudojami arba tinkami naudoti žemės 

ūkio produktų gamybai, tarp jų žemės naudotojui priklausančiais gyvenamaisiais namais ir 

žemės ūkio veiklai naudojamais ūkiniais statiniais užstatyti plotai, kiemai, žemė, tinkama 

paversti žemės ūkio naudmenomis, atskirais miškų ūkio paskirties žemės sklypais nesuformuoti 

miškų plotai, taip pat kitos įsiterpusios ne žemės ūkio naudmenos. 

 Pagal žemės naudojimo būdą žemės ūkio paskirties žemės skirstoma į 4 grupes: 

 1. Sodininkų bendrijų žemė (mėgėjiškų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijų 

bendrojo naudojimo žemė). 2006 m. sausio 1d. Telšių rajone ši žemė užėmė 345 ha. Iš 3843 

mėgėjiškų sodų sklypų privačion nuosavybėn buvo įteisinti 2795 sklypai. 

 2. Specializuotų ūkių žemė (specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių ir kitų 

specializuotų ūkių žemė). Tai žemės sklypai, kuriuos naudoja ūkiai, specializuoti tam tikros 

rūšies augalininkystės ar gyvulininkystės produkcijos gamybai, iš jų ne mažiau kaip 50 proc. 

visos gaminamos prekinės produkcijos sudaro specializacijos krypties produkcija. Telšių rajone 

šiam naudojimo būdui gali būti priskirti ūkių, vystančių vieną pagrindinę žemės ūkio gamybos 

šaką, žemėvaldos, taip pat UAB „Žemaitijos žuvis“ žemėvaldos žemės sklypai (bendras 

tvenkinių, pylimų ir kanalų plotas – 493 ha). 

 3. Rekreacinio naudojimo žemės sklypai. Tai - žemės ūkio paskirties žemės sklypai, 

naudojami kaimo turizmo paslaugoms teikti ir rekreacijos (turizmo) statiniams ir įrenginiams 

eksploatuoti. Telšių rajono teritorijoje šis žemės naudojimo būdas gali būti nustatytas kaimo 

turizmo sodybų žemės sklypams, jų savininkų pageidavimu, tuo suteikiant šiai žemei atitinkamą 

naudojimo reglamentą, numatytą Turizmo įstatyme (statinių projektavimą ir statybą be detaliojo 

plano ir kt.).  

 4. Kita žemės ūkio paskirties žemė. Tai žemė, kurioje galima žemės ūkio veikla: žemės 

ūkio, maisto produktų gamyba ir apdorojimas, savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio, maisto 

produktų perdirbimas ir šių produktų realizavimas, taip pat paslaugų žemės ūkiui teikimas ir 

geros agrarinės bei aplinkosauginės žemės būklės išlaikymas. Šioje žemėje galima tik ūkininkų 

ūkių sodybų bei žemės ūkio veiklai reikalingų ūkinių pastatų statyba ar rekonstrukcija. Dauguma 

šios žemės naudotojų sudaro ūkininkai. Pagal 2005 metų duomenis iš 57,71 tūkst. ha deklaruotų 

žemės ūkio naudmenų Telšių rajone 41,74 tūkst. ha (72,4 proc.) deklaravo ūkininkai, 0,19 tūkst. 

ha (0,3 proc.)- trys juridiniai asmenys, vykdantys žemės ūkio veiklą ir 15,78 tūkst. ha (27,3 

proc.) – kiti žemės ūkio veiklos subjektai. 2006 m. sausio 1d. rajone buvo 1968 ūkininkai, 

įregistravę savo ūkius Ūkininkų ūkių registre; vidutinis vienam ūkiui tenkančių deklaruotų žemės 

ūkio naudmenų plotas – 21,2 ha, iš jų 10,4 ha nuosavoje žemėje (vidutiniai šalies rodikliai – 

atitinkamai 19,5 ha ir 7,6 ha).  

 Kitos žemės ūkio veiklos subjektus daugiausia sudaro asmeninio ūkio žemės naudotojai. 
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Vidutinis vieno asmens deklaruotų žemės ūkio naudmenų plotas 2005 m. – 6,8 ha. 

Asmeninio ūkio žemę iki 1992 metų gavę naudotojai (6,1 tūkst. asmenų, naudojusių 14,7 tūkst. 

ha žemės), tapę privačios žemės savininkais, įsteigė ūkininkų ūkius arba užsiima žemės ūkio 

veikla neįregistravę ūkininko ūkio, dalis jų žemę perleido kitiems asmenims. Valstybinę žemę iki 

2006 m. sausio 1 d. Telšių rajone naudojo 1,2  tūkst. asmeninio ūkio žemės naudotojų. 

 Vystant kitų ūkio šakų veiklą, leidžiama keisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo 

paskirtį. Daugiausiai gali būti keičiama paskirtis – iš žemės ūkio į miškų ūkio (jeigu apaugęs 

arba apsodintas miškas sudaro daugiau 90 proc. žemės sklypo ploto). Be to, žemės ūkio paskirtis 

keičiama  į kita paskirtį, kai iš žemės ar miškų ūkio paskirties žemės sklypo atskiriama sodyba 

(namų valdos žemės sklypas), arba žemės paimama visuomenės poreikiams (gyvenamųjų 

vietovių plėtrai, infrastruktūros objektų statybai ir kt.), arba tam tikrai teritorijai parengiamas ir 

patvirtinamas detalusis planas, kuriame numatyta ne žemės ūkio ir ne miškų ūkio veikla. Žemės 

naudojimo paskirties pokyčiai pateikti 4.2 lentelėje. 

 

4.2 lentelė.  Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pokyčiai 

Eil.
Nr. 

Rodikliai Telšių raj. Lietuvoje 

1 2 3 4 

1 Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties plotų 
pokyčiai vidutiniškai per metus, 2001-2005 metų laikotarpiu, 
procentais: 

  

 1) žemės ūkio paskirties žemė 0,26 -0,01 

 2) miškų ūkio paskirties žemė -0,48 +0,1 

 3) kitos paskirties žemė +0,08 +0,05 

2 Nekilnojamojo turto registre įregistruotas pagrindinės 
tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į 
kitą paskirtį per 2005 metus: 

  

 1) žemės sklypų skaičius 10 4448 

 2) plotas ha 8,28 1898,2 

 3) proc. nuo žemės ūkio paskirties žemės ploto 0,009 0,05 

 

 Miškų ūkių paskirties žemei priskiriami mišku apaugę plotai, neapaugę mišku plotai 

(kirtavietės, žuvę medynai, miško aikštelės ir kt.), žemė, kurią užima miško keliai, kvartalų, 

technologinės ir priešgaisrinės linijos, medienos sandėliai ir kiti plotai, žemė, kurioje pagal 

teritorijų planavimo dokumentus numatyta įveisti mišką, taip pat miško valdose įsiterpusios kitos 

žemės naudmenos, tarp jų atskirais žemės sklypais nesuformuotos žemės ūkio naudmenos. 

Varnių regioninio parko rezervacinėse zonose esantys (I grupės) miškai užima 343 ha  ir 

priskiriami ne miškų ūkio paskirčiai, o konservacinei paskirčiai. 

 Pagal žemės naudojimo būdą miškų ūkio paskirties žemė skirstoma į 4 grupes: 
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 1. Ekosistemų apsaugos miškų sklypai. Jiems priskiriami miškų ūkio paskirties žemės 

plotai, kuriuose auga miškai, priskirti IIA miškų grupei (specialios paskirties miškai: ekosistemų 

apsaugos miškai). Vyriausybės 2002m. spalio 21d. nutarimu Nr.1651 ekosistemų apsaugos 

miškams priskirta 3695 ha Telšių rajone esančių miškų, iš to ploto: 

 1) draustinių miškams – 3680 ha;  

 2) saugomų gamtinio kraštovaizdžio objektų, buveinių ir gamtos išteklių sklypų 

miškams – 15 ha,  

 2. Rekreacinių miškų sklypai. Jiems priskiriami miškų ūkio paskirties žemės plotai, 

kuriuose auga miškai, priskirti IIB miškų grupei (specialios paskirties miškai: rekreaciniai 

miškai).Vyriausybės nutarimu rekreaciniams miškams priskirta 157 ha Telšių rajono miškų, iš to 

ploto: 

 1) miško parkų miškams – 120 ha;  

 2) miestų miškams – 11 ha;  

 3) rekreaciniams miško sklypams – 26 ha,  

 3. Apsauginių miškų sklypai. Jiems priskiriami miškų ūkio paskirties žemės plotai, 

kuriuose auga miškai, priskirti III miškų grupei (apsauginiai miškai). Vyriausybės nutarimu 

apsauginiams miškams priskirta 8678 ha Telšių rajono miškų, iš to ploto: 

 1) draustinių (su mažiau ūkinę veiklą ribojančiu tvarkymo režimu – geomorfologinių, 

geologinių, hidrografinių ir kultūrinių draustinių) miškai – 1624 ha; 

 2) valstybinių parkų apsauginių zonų miškai – 1161ha; 

 3) valstybinių rezervatų ir valstybinių parkų apsaugos zonų miškai – 2604 ha; 

 4) laukų apsauginiai miškai – 364 ha; 

 5) vandens telkinių apsaugos zonų miškai – 2925 ha. 

 4. Ūkinių miškų sklypai. Jiems priskiriami kita miškų ūkio paskirties žemė, kurioje auga 

miškai, priskirti IV miškų grupei (ūkiniai miškai). Telšių rajone IV miškų grupei priskirta 28574 

ha, arba 69 proc. visų miškų.  

 Iš 39769 ha miškų ūkio paskirties žemės Telšių rajone 2006 m. sausio 1d. privati žemė 

sudarė 19104 ha, valstybinė žemė – 20665 ha, iš jos priskirta valstybinės reikšmės miškams 

(neprivatizuotinai žemei) – 17,42 tūkst. ha. Per 2001 – 2005m. laikotarpį vidutiniškai per metus 

privati miškų ūkio paskirties žemė didėjo po 1263 ha. 

 Vandens ūkio paskirties žemei priskiriami vandens telkiniai, sudarantys atskirus žemės 

sklypus (t.y. be galimų privatizuoti melioracijos griovių, mažų upelių ir kūdrų), išskyrus 

pramoninių žuvininkystės ūkių naudojamus žuvininkystės tvenkinius, priskiriamus žemės ūkio 

paskirties žemei, taip pat konservacinės paskirties žemėje esančius ežerus. 
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 Telšių rajono teritorijoje vandens ūkio paskirties žemei, nesant suformuotų ir 

nekilnojamo turto registre įregistruotų stambių privačių ežerų ir tvenkinių, priskirta tik 

valstybinio fondo vandens telkiniai. Iš 2567 ha šių vandens telkinių didžiausią plotą užima 

ežerai; likusį plotą sudaro upės, tvenkiniai ir upeliai. Iš 41 ežero, esančio Telšių rajone, 

Vyriausybės nutarimu (2005 m. kovo 3 d., Nr. 240) valstybinės reikšmės vidaus vandens 

telkiniams priskirti 19 ežerų (2179 ha). Didžiausi ežerai: Lūkstas (1000,9 ha), Mastis (272,2 ha), 

Tausalas (191,2 ha), Germantas (164,6 ha), Stervas (137,1 ha), Biržulis (114,2 ha). Be to, 

valstybinės reikšmės vidaus telkiniams priskirta 7 tvenkiniai (140 ha), iš jų didžiausi – Ubiškės 

(73,0 ha), Pasruojės (32,3 ha) ir Viešvėnų (18,2 ha). 

 Pagal žemės naudojimo būdą vandens ūkio paskirties žemė skirstoma į 4 grupes: 

 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, Didokas, 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 bei stambiausi tvenkiniai. 

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

dažniausiai nedideli tvenkiniai bei natūralūs ar sureguliuoti upeliai. 

 Konservacinės paskirties žemei priskirta rezervatai ir rezervatinės apyrubės bei 

valstybinės ir savivaldybių saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų žemės sklypai, kuriuose 

draudžiama ūkinė veikla, nesusijusi su šių objektų ir jų užimtų teritorijų specialia priežiūra, 

tvarkymu ir apsauga. Telšių rajone konservacinės paskirties žemei priskirta: 

� Varnių regioninio parko teritorijoje esantys rezervatai (miškai, pelkės ežerai ir kita 

žemė)  – 788 ha. 

� Saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų žemė. Iš viso teisiškai įregistruota 56 

objektai, jų bendras plotas 187 ha, vyraujančios žemės naudmenos – miškai (70 ha), 

pievos ir natūralios ganyklos (81 ha) bei kita nenaudojama žemė (25 ha). 



TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 
I  etapas. Esamos būklės analizė 

 
VGTU Teritorijų planavimo institutas 

 
199 

Kitos paskirties žemė pagal naudojimo būdą skirstoma  į gyvenamąsias teritorijas, 

visuomeninės paskirties teritorijas, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas, komercinės 

paskirties objektų teritorijas, inžinerinės infrastruktūros teritorijas, rekreacines teritorijas, 

bendrojo naudojimo teritorijas, naudingųjų iškasenų teritorijas, teritorijas krašto apsaugos 

tikslams ir atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijas.  

Telšių rajone iš bendro 6335 ha kitos paskirties žemės ploto namų valdų žemė (priskirta 

gyvenamosioms teritorijoms) užima 2255 ha (36 proc.). Pagal žemės naudmenas kitos paskirties 

žemės pasiskirsto taip: užstatytos teritorijos – 1697 ha, keliai (daugiausia tai valstybinės ir 

vietinės reikšmės keliai, priskirti inžinerinės infrastruktūros teritorijoms) – 912 ha, pažeista žemė 

(eksploatuojant naudingųjų iškasenų telkinius) – 330 ha, žemės ūkio naudmenos (daugiausia 

esančių namų valdose) – 2035 ha, kitos žemės naudmenos – 1361 ha. Iki 2006 m. sausio 1 d. 

privatizuota 1474 ha kitos paskirties žemės; vidutiniškai per metus šis plotas padidėja po 160 ha. 

Namų valdų  ir žemės ūkio veiklai naudojamų ūkinių pastatų užimta žemė kaimo 

vietovėje priskiriama žemės ūkio paskirties žemei, išskyrus žemės sklypus esančius miesteliuose 

ir stambiose, kompaktiškai užstatytose kitose gyvenamose vietovėse.  

Didesnė gyventojų koncentracija miestuose, greta jų, stambiose kaimo gyvenamosiose 

vietovėse lemia ir geresnes sąlygas ne žemės ūkio veiklai plėtoti. Stambiausios rajono gyventojų 

susitelkimo vietos ir greta jų esantys kaimai su buvusių žemės ūkio įmonių gamybiniais pastatais 

(šiuo metu daugiausia pritaikytais arba galimais pritaikyti ne žemės ūkio veiklai) pateiktos 

4.3 lentelėje. 
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4.3 lentelė. Stambiausios Telšių rajono gyvenamosios vietovės ir greta jų esantys gamybiniai objektai 

Greta esančių gamybinių objektų 

apibūdinimas 
Seniūnija ir gyvenamosios 

vietovės 

Orientacinis 
gyventojų 
skaičius su 

greta 
esančiais 
kaimais 

kaimas 
esamų (buvusių) 

gamybinių pastatų 
paskirtis 

1 2 3 4 

Telšių miestas 32400 - - 

Degaičių  seniūnija    

Degaičiai 880 
Degaičiai 

Patausalė 

karvidės 

veršidės 

Rainiai 1090 Rainiai karvidės, kiaulidės 

Eigirdžiai 770 
Eigirdžiai I 

Eigirdžiai II 

karvidės, veršidės 

kiaulidės 

Gadūnavo seniūnija    

    

Buožėnai 580 Buožėnai veršidės, kiaulidės 

Gedrimai 320 Gailiškiai karvidės 

Gaudikaičiai 210 Gaudikaičiai paukštidės 

Luokės seniūnija    

Luokė 840 Luokė karvidės, kiaulidės  

Viekšnaliai 300 Viekšnaliai veršidės 

Biržuvėnai 150 Biržuvėnai kiaulidės, karvidės, 
veršidės 

Nevarėnų seniūnija    

Nevarėnai 780 
Morkiškiai 

Petraičiai 

kiaulidės 

karvidės 

Mitkaičiai 400 
Mitkaičiai 

Juozapavas 

karvidės 

veršidės, kiaulidės 

Nerimdaičiai 370 
Nerimdaičiai 

Bugeniai 

ūkiniai pastatai 

karvidės 
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4.3 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 

Ryškėnų seniūnija    

Ryškėnai 960 
Ryškėnai 

Judrėnai 

veršidės, kiaulidės 

veršidės 

Lieplaukė 290 Lieplaukė veršidės 

Lauko Soda 190 Sodalė  karvidės, veršidės  

Užgiriai 190 - - 

Tryškių seniūnija    

Tryškiai 1680 
Dirmeikiai 

Leilėnai 

karvidės, veršidės 

karvidės, veršidės 

Dūseikiai 730 Dūseikiai  karvidės 

Pabalvė 250 - - 

Ubiškė 220 Ubiškė veršidės 

Kiršiai 110 - - 

Upynos seniūnija    

Upyna 530 
Upyna 
 
Endrietiškės 

karvidės, veršidės, 
kiaulidės 
veršidės 

Kaunatava 510 Kaunatava karvidės, veršidės 

Dirvonėnai 320 - - 

Vainočiai 250 - - 

Žeimanėnai 220 - - 

Gaulėnai 110 Gaulėnai karvidės 

Varnių seniūnija    

Varniai 2100 
Gintalai 

Šaukliai 

karvidės  

karvidės, kiaulidės 

Pavandenė 960 
Didieji Bubiškiai 

Zdoniškė 

 karvidės, kiaulidės  

veršidės, karvidės 

Janapolė 460 Janapolė karvidės 

Didysis Palūkstis 130 - - 

Drobiūkščiai 130 - - 

Pupiniai 120 Pupiniai veršidės, kiaulidės 
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4.3 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 

Viešvėnų seniūnija    

Viešvėnai 630 Viešvėnai ūkiniai pastatai 

Vembūtai 300 Kungiai karvidės, kiaulidės 

Žarėnų seniūnija    

Žarėnai 650 Ariškė veršidės 

Baltininkai 300 Baltininkai karvidės 

Kegai 180 
Tarvydai 

Kegai 

karvidės, veršidės 

kiaulidės 

Kuršai 150 Kuršai kiaulidės, veršidės 

 

Miestus ir stambias kaimo gyvenamąsias vietoves rajone daugiausia jungia valstybinės 

reikšmės keliai, kitas gyvenamąsias vietovės – vietinės reikšmės keliai. Pagrindiniai 

magistraliniai ir krašto keliai, kertantys Telšių rajoną, nurodyti 4.4 lentelėje. 

 

4.4 lentelė. Telšių rajoną kertantys keliai 

Eil. 

Nr. 

Kelio 

reikšmingumas 
Kelio Nr. Kelio pavadinimas 

1 2 3 4 

1 Magistralinis A 11 Šiauliai - Palanga 

2 Krašto 160 Telšiai – Varniai - Laukuva 

3 Krašto 161 Telšiai - Seda 

4 Krašto 223  Užventis - Varniai 

 

Kitos paskirties žemės plotų daugiausia Telšių ir Varnių miestuose, kurių plotas – 

atitinkamai 1751 ha ir 319 ha, o užstatytos teritorijos ir keliai užima 58 proc. bendro sausumos 

ploto  

Kaimo vietovėje, be geležinkelių ir valstybinės bei vietinės reikšmės kelių, kitos 

paskirties žemę sudaro ne žemės ūkio veiklai naudojamų statinių užimta žemė, namų valdų žemė 

(išskyrus vienkiemius ir nekompaktiškų kaimų sodybas, kurios kartu su aplink esančia ūkininko 

ūkio arba asmeninio ūkio žeme priskiriamos žemės ūkio paskirties žemei), taip pat 
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eksploatuojami naudingųjų iškasenų telkiniai, bendro naudojimo žemė kompaktiško užstatymo 

kaimo gyvenamosiose vietovėse ar rekreacinėse teritorijose, kapinės ir kt. 

Namų valdų žemės sklypai Telšių rajone, priskirti kitos paskirties žemei, užima 2254 ha 

plotą (8996 žemės sklypai, priklausantys nuosavybės ar nuomos teise 9982 statinių 

savininkams). 

Rajone esančių žvyro ir smėlio telkinių plotai, skirti naudoti: 

� Gelžės – 48,5 ha; 

� Survilų – 22,6  ha; 

� Plinkšių – 10 ha; 

� Vigantiškių IV – 6,8 ha; 

� Dirvonėnų – 7,5 ha; 

� Brazdeikių – 6,4 ha; 

� Staniškės – 6 ha; 

� Getautės – 6,3 ha. 

Detaliai išžvalgytų naudingųjų mineralinių iškasenų telkinių plotas, potencialiai galimas 

panaudoti eksploatacijai, yra žymiai didesnis: Gelžės žvyro telkinio – 80 ha, Survilų žvyro 

telkinių – 83 ha, kitų 19 žvyro ir smėlio telkinių -  147 ha. Ištyrinėtas Gerulių molio telkinys – 49 

ha. Be to, skirti naudoti durpių telkiniai sudaro: Pabalvės – 180 ha, iš jų eksploatuojama 80 ha, 

Butkų – 55 ha, Aklojo ežero – 17 ha, iš jų eksploatuojama 11 ha. 

Žemės ūkio, miškų ūkio ir kitos ūkinės veiklos aktyvumui, taip pat nekilnojamojo turto 

rinkos pokyčiams svarbią reikšmę turi žemės reformos metu vykdomas žemės, kaip privačios 

nuosavybės, įteisinimas. Per 15 žemės reformos metų  (1992 – 2005 m.) iš 94215 ha žemės ūkio 

paskirties žemės sugrąžinta nuosavybėn ar kitaip privatizuota 68922 ha (73,2 proc.); iš 39769 ha 

miškų ūkio paskirties žemės galima privatizuoti žemė (be valstybinės reikšmės miškų) sudaro 

22,35 tūkst. ha,  iš jos privatizuota 19,1 tūkst. ha (85,5 proc.); iš 2598 ha ploto vandens ūkio 

paskirties žemės paskirties vandens telkinių galimi privatizuoti ežerai ir tvenkiniai (be 

valstybinės reikšmės vidaus vandens telkinių) sudaro apie 100 ha, iš jų šiuo metu įteisinta 

privačion nuosavybėn  31 ha; iš 6335 ha kitos paskirties žemės privati žemės sudaro 1474 ha 

(23,3 proc.).   

Valstybinės žemės patikėtiniai yra apskričių viršininkai – jie ją suteikia naudotis (pagal 

panaudos sutartis) arba išnuomoja.  

Valstybinė žemės ūkio paskirties žemė pagal naudojimo pobūdį pasiskirsto taip: 2505 ha 

(9,9 proc.) naudoja asmeninio ūkio žemės naudotojai, 10449 ha (41,3 proc.) nuomoja fiziniai ir 

juridiniai asmenys, ir 12338 ha (48,8 proc.) yra neįteisinta naudotis  (iš šio ploto – 4001 ha 

žemės ūkio naudmenų, 5396 ha nusausintos žemės). 
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Visus valstybinėje žemėje esančius miškus valdo ir naudoja miškų urėdijos (Telšių ir 

Kuršėnų). 

Pagrindiniai žemės privačios nuosavybės įteisinimo būdai: nuosavybės teisių į žemę 

atkūrimas, grąžinant žemę natūra arba perduodant lygiaverčio ploto žemės sklypus kaimo 

vietovėje; valstybinės žemės pirkimas ne aukciono tvarka (sodininkų bendrijų narių sodų 

sklypai, namų valdų žemės sklypai, kiti žemės sklypai prie pirkėjams nuosavybės teise 

priklausančių pastatų, asmeninio ūkio žemės sklypai, Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo 

laikinajame įstatyme nustatytomis sąlygomis ūkininkams ir juridiniams asmenims parduodami 

žemės sklypai); valstybinės žemės pirkimas aukcionuose. 

Žemės ir miško privatizavimo sparta rajono kaimo vietovėje priklauso nuo žemės 

reformą vykdančių įmonių galimybių, tinkamos darbų organizacijos ir išlikusių dokumentų, 

reikalingų nuosavybės teisių į žemę atkūrimui.  Dėl palankesnių sąlygų žemės reformos darbams 

nuosavybės teisių į žemę atkūrimo baigiamųjų darbų rodikliai Telšių rajone, kaip ir visoje Telšių 

apskrityje, yra aukštesni už šalies vidurkį (4.5 lentelė). 

 

4.5 lentelė. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo rodikliai kaimo vietovėje 

Kiti Telšių apskrities rajonai  
Eil. 
Nr. 

Rodikliai 
Telšių 

raj. Mažei-
kių 

Plungės Rietavo 

Lietu- 
voje 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Pateikta prašymų atkurti 
nuosavybės teises į žemę iki 
2006 07 01: 

     

 prašymų skaičius 12995 11066 12536 5113 706732 

 plotas ha 95595 83870 74287 34118 3979490 

2 
Priimta sprendimų atkurti 
nuosavybės teises į žemę iki 
2006 07 01: 

     

 sprendimų skaičius 14245 13114 12183 4956 680558 

 plotas ha 95743 82123 72654 33509 3760325 

 proc. nuo poreikio 99,5 97,7 97,8 98,2 94,5 

3  
Iš to ploto sprendimai grąžinti 
žemę natūra arba perduoti 
lygiaverčiu plotu: 

     

 sprendimų skaičius 11910 10927 9998 4112 566963 

 plotas ha: -  iš viso 77744 65174 59011 26667 2991365 

 tenka 1 žemės savininkui 6,5 6,0 5,9 6,5 5,3 

4  
Privatizuota asmeninio ūkio 
žemės (proc. nuo asmeninio 
ūkiui skirtos žemės ploto) 

74,2 77,88 69,6 64,6 64,5 
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 Nuosavybės teisių į miestų žemę atkūrimo rodikliai Telšių rajone taip pat yra geresni nei 

šalies vidurkis. Iki 2006 m. liepos 1 d. Telšių mieste iš 608 paduotų prašymų į 574 ha žemės 

plotą priimti sprendimai atkurti nuosavybės teises į 354 ha  žemės plotą (iš jo grąžinta natūra 44 

ha), taip pat parengta išvadų 199 ha žemės ploto „išsikėlimui“. Varnių mieste iš 86 paduotų 

prašymų į 104 ha žemės plotą priimti sprendimai atkurti nuosavybės teises į 64 ha žemės plotą 

(iš jo grąžinta natūra 8 ha), taip pat parengta išvadų 36 ha žemės ploto „išsikėlimui“. 

 Atliktų žemės reformos darbų ataskaitos rodo, jog žemės privatizavimo darbų apimtys 

dėl smulkėjančių formuojamų žemės sklypų dydžio palaipsniui lėtėja. Preliminarus terminas, 

kada Telšių rajone bus užbaigta įteisinti grąžinamus natūra ir perduodamus nuosavybėn 

lygiaverčius žemės sklypus (vietoje kitur turėtos žemės), taip pat parduoti ar išnuomoti 

asmeninio ūkio žemę, yra apie 2009 metus. Be to, žemės reformos žemėtvarkos projektuose dar 

teks suformuoti laisvos valstybinės žemės sklypus, juos paženklinti vietovėje ir juos parduoti ir 

išnuomoti (prieš tai įregistravus Nekilnojamojo turto registre). Šios žemės plotas Telšių rajone 

2006 m. rugsėjo mėn.. sudarė 10,9 tūkst. ha, iš jo žemės ūkio naudmenų – 5,5 tūkst. ha, miškų – 

2,6 tūkst .ha, vandens telkinių - 0,04 tūkst. ha. Taip pat, vykdant Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2006 m. gegužės 17 d. nutarimą Nr. 454, žemės reformos žemėtvarkos projektuose 

reikia suformuoti, paženklinti vietovėje ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre valstybinės 

reikšmės miškų sklypus (po to jie bus perduoti valdyti patikėjimo teise valstybinių miškų 

urėdams) 17,42 tūkst. ha plote. Įvertinus projektus rengiančių įmonių pajėgumus ir numatomų 

darbų apimtis (4.6 lentelė), ši žemės reformos darbų stadija dar gali turėti įtakos žymiam 

bendrojo plano įgyvendinimo laikotarpiui. 

 

4.6 lentelė. Žemės privatizavimo kaimo vietovėje rodikliai  

Kiti Telšių apskrities rajonai  
Eil. 
Nr. 

Rodikliai 
Telšių

raj. Mažeiki
ų 

Plungės 
Rietavo 

sav. 

Lietu-
voje 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Privatizuota per 2003 metus 4029 4993 4825 4778 232823 

2. Privatizuota per 2004 metus 3670 4057 4466 3832 189802 

3. Privatizuota per 2005 metus 3292 2902 2581 2508 160558 

4. Privatizuota per 2006 m. tris 
ketvirčius     

5854 3670 1765 1452 120349 

5. Iš viso 2006 m. spalio 1 d. 93677 73691 70048 30926 3442657 

6. 
Vidutinės žemės 
privatizavimo darbų apimtys 
per metus, ha 

4700 4210 3560 3260 185900 
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4.6 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 

7. 
Pirmaeilių (I etapo) žemės 
reformos darbų poreikis po 
2006 m. spalio 1 d., tūkst. ha: 

     

 
- žemės grąžinimas natūra ir 
perdavimas nuosavybėn 
lygiaverčiu plotu 

0,5 1,8 1,5 0,6 205 

 - asmeninio ūkio žemės 
pardavimas ir nuoma 

0,9 0,3 1,3 0,5 210 

 
 - laisvo fondo valstybinės 
žemės pardavimas ir nuoma 
žemės ūkio veiklai 

8,2 6,7 5,2 2,8 405 

8. Iš viso liko I etapo darbų po 
2006 10 01: 

     

 tūkst. ha 9,6 8,8 8,0 3,9 820 

 metų skaičius darbų 
užbaigimui 

3 3 3 2 4-5 

Pastaba: Į darbų apimtį neįskaičiuoti žemės reformos darbai privatizuojant bei išnuomojant laisvo fondo 

valstybinėje žemėje esančius miškus ir vandens telkinius bei suformuojant valstybinės reikšmės miškų 

žemės sklypus. 

 Žemės privatizavimo sparta sąlygoja tai, jog rengiant rajono teritorijų bendrąjį planą yra 

didesnė galimybė valstybinėje žemėje suplanuoti visuomenės poreikiams rezervuojamas 

teritorijas ir tai įteisinti savivaldybės tarybos sprendimu, tvirtinant bendrąjį planą. Bendrojo 

plano sprendinių realizavimas, kai jie suplanuoti privačioje žemėje, susijęs su specialiųjų bei 

detaliųjų planų rengimu ir šių planų privalomu derinimu su žemės savininkais. 

                                   

4.2. Žemės naudojimas 

 

 Žemės naudojimą žemės ūkio veiklai ar miškų ūkio veiklai rajone daugiausia apsprendžia 

jo teritorijos gamtinės – geografinės sąlygos. Telšių rajono teritorijos dalis į pietvakarius nuo 

linijos Telšiai – Luokė  įeina į Vidurio Žemaičių aukštumos fizinį – geografinį rajoną, o šiaurinė 

ir rytinė dalys -  į Rytų Žemaičių plynaukštės  fizinį – geografinį rajoną.  Aukštumų zona 

pasižymi stambiai ir lėkštai kalvotu reljefu; įlomes ir žemiausias vietas užima ežerai, pelkės ir 

miškai. Žemės ūkio veiklai naudojami žemės plotai smulkūs, sudėtingos konfigūracijos. 

Plynaukščių zonoje vyrauja smulkiai ir lėkštai kalvotasis banguotasis vietovaizdis. Nors didelius 

šios zonos plotus užima miškų masyvai, teritorija tinkamesnė žemės ūkio veiklai; dirvožemių 

našumas Degaičių, Tryškių ir Upynos seniūnijose vidutiniškai sudaro  37,9 - 39,5 balo (likusiose 

seniūnijose – 33,0 – 35,6 balo). 
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Dirvožemių danga rajono teritorijoje labai įvairi – išplautžemiai, jauražemiai, balkšvažemiai.  

Dalis dirvožemių paveikti  erozijos. Šiaurės rytinės teritorijos dalies dirvožemiai – įmirkę ir 

nujaurėję, vidutinio sunkumo. Lengvesnės granuliometrinės sudėties dirvožemiai vyrauja 

vidurinėje rajono teritorijos dalyje. Didžiausi pelkinių dirvožemių plotai yra Varnių regioninio 

parko zonoje, o pietrytinėje rajono teritorijos dalyje vyrauja vidutinio sunkumo priemoliai  

 Telšiu rajono teritorijos žemės naudmenų sudėties palyginimas su gretimomis 

savivaldybėmis ir šalies vidurkiu pateiktas 4.7 lentelėje. 

 

4.7 lentelė. Žemės naudmenų sudėtis 2006 m. sausio 1 d. 

Kiti Telšių apskrities rajonai  
(proc.) Telšių raj. 

Eil. 
Nr. 

Žemės 
naudmenos 

plotas  
ha 

proc
. 

Mažeiki
ų 

Plungės  
Rietavo 

sav. 

Vidutiniš-
kai 

Lietuvoje 
(proc.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Žemės ūkio 
naudmenos 

76139 52,9 60,4 51,0 68,4 53,2 

2 Miškai 43061 29,9 29,5 34,1 49,9 32,2 

3 
Medžių ir krūmų 
želdiniai 

2296 1,6 0,6 2,0 1,6 1,1 

4 Pelkės 3679 2,6 0,3 3,3 3,0 1,9 

5 Vandenys 5276 3,7 2,6 3,2 2,0 4,0 

6 
Keliai ir užstatytos 
teritorijos 

5936 4,1 5,2 3,7 4,3 4,8 

7 
Kitos žemės 
naudmenos 

7504 5,2 1,4 2,7 0,8 2,8 

 Iš viso: 143891 100 100 100 100 100 

 

 Žemės ūkio paskirties žemėje esančios žemės ūkio naudmenos (be sodininkų bendrijų 

sodų) Telšių rajone sudaro 71804 ha, arba 94,3 proc. visų statistinių žemės ūkio naudmenų. 

Tačiau dėl nepakankamai tikslios žemės naudmenų apskaitos (neįvertinus apleistų pievų 

supelkėjimo bei dirvonuojančios ariamosios žemės plotų savaiminio apaugimo krūmais ir mišku) 

realus žemės ūkio naudmenų plotas rajone gali būti apie 17 proc. mažesnis (4.8 lentelė).  
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4.8 lentelė. Telšių rajono žemės ūkio paskirties žemėje esančių žemės ūkio naudmenų plotai  

Žemės ūkio naudmenos (ha) 
Eil.
Nr. 

 
Rodikliai 

 
Metai ariamo-

ji žemė 
pievos ir 
ganyklos 

sodai  iš viso 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Žemės valstybinės apskaitos 
duomenys (be sodininkų  

2003 01 01 51926 19332 559 71817 

 bendrijų sodų) 2006 01 01 51901 19345 558 71804 

2 

 

Visuotinio žemės ūkio 
surašymo duomenys 

2003 m. 23919 35761 380 60060 

3 
Žemės ūkio naudmenų ir 
pasėlių deklaravimo 
duomenys 

2005 m. 18857 38797 59 57713 

  2006 m. 18911 40723 167 59801  

  

 Ekspertinių tyrimų duomenimis (ŽŪM, 2004 m.) skirtumas tarp surašytų arba deklaruotų 

žemės ūkio naudmenų ploto ir statistinio ploto Telšių rajone gali būti dėl šių priežasčių: 2,3 

tūkst. ha žemės pavirto miškais, krūmais ir pelkėmis,  1,1 tūkst. ha apleista dėl mažos žemės 

ūkinės vertės, 1,4 tūkst. ha nenaudojama dėl melioracijos sistemų gedimų, 7,2 tūkst. ha 

nedeklaruota dėl kitų priežasčių. 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. Be to, nemaži žemės ūkio naudmenų plotai 

rekreacinėse teritorijose bus panaudoti užstatymui ar kitai ne žemės ūkio veiklai. Reali prognozė 

– Telšių rajone žemės ūkio paskirties žemėje esančios žemės ūkio naudmenose turėtų būti 

išsaugota žemės ūkio veiklai 65 tūkst. ha žemės, iš jų – apie 30 tūkst. ha ariamosios žemės, 

tikslingos panaudoti pasėliams, ir 35 tūkst. ha  pievų ir ganyklų, įrengtų nusausintuose 

durpiniuose bei puveninguose dirvožemiuose arba daugiametėmis žolėmis apsėtose kalvose. 

 Lyginant deklaruotų žemės ūkio naudmenų naudojimo intensyvumą su šalies vidutiniais 

rodikliais, matyti, kad Telšių rajone yra santykinai didesni pievų, ganyklų, daugiamečių žolių ir 

avižų plotai, mažesni žemės ūkio augalų, kurių išauginimui reikia derlingesnių dirvožemių ir 

daugiau darbo sąnaudų, plotai. Tai apsprendžia dirvožemių savybės, žemės ūkio veiklos subjektų 

ekonominis potencialas ir žemės sukultūrinimo laipsnis: vidutinis žemės ūkio naudmenų našumo 

balas Telšių rajone – 36,0, Mažeikių rajone – 43,5, Plungės rajone – 35,3, Rietavo savivaldybėje 

– 36,3, vidutiniškai Lietuvoje – 42,3. Iš grūdinių augalų Telšių rajone santykinai daugiau 

auginama miežių ir avižų (4.9 lentelė). 
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4.9 lentelė. Žemės ūkio augalų sudėtis 2005 m. deklaruotose žemės ūkio naudmenose 

Kiti Telšių apskrities  rajonai 
(proc.) Telšių raj. Eil. 

Nr. 
Žemės ūkio 

augalai 

ha proc. 

Mažei-
kių 

Plungės Rietavo 

Vidutiniš-
kai 

Lietuvoje 
(proc.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Avižos 2193 3,8 3,4 3,5 2,0 2,2 

2 Miežiai 6189 10,7 17,3 9,0 9,5 13,6 

3 
Vasariniai 
kviečiai 

285 0,5 2,3 - 0,9 2,7 

4 Kvietrugiai 1165 2,0 3,0 4,6 2,4 2,7 

5 Žieminiai kviečiai 609 1,1 9,3 1,4 1,1 11,6 

6 Rugiai 811 1,4 1,0 0,5 1,2 1,9 

7 Grikiai 312 0,5 - - - 1,1 

8 Lubinai 32 - - - - 0,2 

9 
Kiti grūdiniai 
augalai 

1549 2,7 4,2 1,8 1,2 3,0 

10 Linai - - - 0,1 - 0,2 

11 Rapsai 206 0,4 5,6 1,6 1,5 4,3 

12 Cukr. runkeliai - - - - - 0,8 

13 Bulvės 687 1,2 1,0 1,3 1,2 1,4 

14 Daržovės 35 0,1 - - - 0,2 

15 
Daugiametės 
žolės, pievos ir 
ganyklos 

38797 66,9 38,4 68,9 71,8 45,0 

16 
Kiti žemės ūkio 
pasėliai, sodai ir 
uogynai 

708 4,1 2,5 3,5 3,9 3,2 

17 Pūdymai 2631 4,6 12,0 3,8 3,3 5,9 

 Iš viso: 57713 100 100 100 100 100 

 

 Lyginant su 2005 metais, 2006 m. rajone žymiau padidėjo rugių plotai (iki 948 ha), 

žieminių kviečių plotai (iki 906 ha), kvietrugių plotai (iki 1653  ha), avižų plotai (iki 2383 ha) ir 

deklaruotų daugiamečių žolių, pievų ir ganyklų plotai (iki 40723 ha), sumažėjo pūdymų plotai 

(iki1774 ha) ir grikių plotai (iki 117 ha). . 

 Pagal 2003 metų visuotinio žemės ūkio surašymo duomenis pievos, ganyklos ir 

daugiametės žolės Telšių rajone sudarė 66,6 proc. žemės ūkio naudmenų ploto arba 1,4 karto 

daugiau, nei vidutiniškai Lietuvoje (47,5 proc.).  

 Atskirose Telšių rajono seniūnijose didesnių skirtumų tarp žemės naudojimo rodiklių 

nėra. Žemės našumo balas didžiausias Upynos ir Tryškių seniūnijose (38,5 ir 39,5), mažiausias – 

Ryškėnų seniūnijoje (33,0), Luokės seniūnijoje (33,5) ir Žarėnų seniūnijoje (33,6). Vidutiniškai 

vienam surašytam sąlyginiam dirbančiajam žemės ūkyje teko 11,5 ha žemės ūkio naudmenų, o 
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vienam ūkiui – 9,7 ha (nuo 6,3 ha Tryškių seniūnijoje iki 11,4 ha Nevarėnų seniūnijoje) žemės 

ūkio naudmenų. Laikomų gyvulių skaičius, tenkantis 100 ha žemės ūkio naudmenų: 43 galvijai, 

iš jų 19 karvių (nuo 15,1 iki 22,6); be to,  49 kiaulės (nuo 20,7 iki 40,0; bendrą kiaulių skaičių 

rajone padidina Degaičių seniūnijoje kiaulių kompleksas). Laikomų gyvulių aprūpinimą pašarais 

užtikrina ekstensyvus žemės naudojimo lygis. Vidutiniškai rajone grūdiniai augalai sudarė tik 

21,6 proc. žemės ūkio naudmenų, tuo tarpu pievos, ganyklos ir daugiametės žolės – 65,2 proc. 

pūdymai – 4,6 proc. Didžiausias grūdinių augalų procentas buvo Degaičių seniūnijoje (28,1) ir 

Upynos seniūnijoje (27,9), mažiausias – Ryškėnų seniūnijoje (13,1) ir Žarėnų seniūnijoje (15,4). 

Santykinai didžiausi pievų, ganyklų, daugiamečių žolių ir pūdymų plotai buvo Ryškėnų ir 

Žarėnų seniūnijose (77,1 ir 77,9 proc.), santykinai mažiausi jų plotai – Degaičių ir Tryškių 

seniūnijose (atitinkamai 59,0 ir 61,2 proc.).  

 Lyginant šiuos duomenis su šalies vidutiniais rodikliais pažymėtina, jog Lietuvoje 2003 

m. vidutinis ūkio dydis buvo 9,3 ha, 100 ha žemės ūkio naudmenų vidutiniškai teko 35,3 

galvijai, iš jų 17,8 karvės, taip pat  42,9 kiaulės. Žemės ūkio naudmenų struktūroje grūdinės 

kultūros sudarė 34,9 proc., pievos, ganyklos,  daugiametės žolės ir pūdymai - 51,6 proc. Tai 

rodo, kad pagal gamtines sąlygas ir ūkininkavimo tendencijas Telšių rajonas daugiau tinkamas 

ne augalininkystės, o gyvulininkystės specializacijai, ne grūdų ūkiui ir kiaulininkystei, o karvių ir 

mėsinių galvijų auginimui. 

 Žemės ūkio gamybos plėtra ir perspektyvos rajone susietos su valstybės ir ES fondų 

parama. Santykinį rajono ūkių ekonominį pajėgumą rodo duomenys pateikti 4.10 lentelėje (pagal 

žemės ūkio surašymo 2003 metų rodiklius). 

 

4.10 lentelė. Rajono ūkių ekonominio pajėgumo duomenys 

Procentinis pasiskirstymas Ūkių skaičius, kurių pajamos per metus (EDV) 
Telšių rajonas Vidutiniškai Lietuvoje 

1 2 3 

 iki 1 63,2 67,1 

 1 – 2 23,9 21,4 

 2 - 4 9,4 7,3 

 daugiau  4 3,5 4,2 

Iš viso: 100 100 

  Pastaba: EDV – europinio dydžio vienetas, lygus 1200 eurų, arba 4620 litų. 

Valstybės parama žemės ūkio produkcijos gamintojams, skaičiuojant 1 ha deklaruotų 

žemės ūkio naudmenų, vidutiniškai per metus, įskaitant tiesiogines išmokas už žemės ūkio 

naudmenų pasėlių plotus bei kitas autorizuotas paraiškas, apimančias visas kaimo plėtros 

programos priemones,* Telšių rajone yra didesnė nei vidutiniškai Lietuvoje. 
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 *)Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku, agrarinė aplinkosauga, ankstyvas 

pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos, mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir 

vietovės su aplinkosaugos apribojimais, parama pusiau natūriniams restruktūrizuojamiems 

ūkiams ir standartų laikymasis.  

 

4.3. Ūkinės veiklos įtaka žemės naudojimui ir žemės vertė 

 

 Žemės reformos metu įvykdytas žemės nuosavybės perskirstymas sudaro prielaidas 

ūkinės veiklos įvairovei, ypač kaimo vietovėse. Grįžimas nuo stambiųjų ūkių, pagrįstų samdomu 

darbu, sistemos prie individualių, šeimos ūkių sistemos parodė, jog tik nedidelė dalis žemės 

savininkų turi galimybę kurti ūkininkų ūkius ir juos plėtoti iki rekomenduojamų racionalių 

dydžių. Kiti žemės savininkai, turėdami teisę disponuoti nuosavais žemės sklypais, juose gali 

vystyti ne žemės ūkio veiklą arba juos parduoti ar išnuomoti kitiems asmenims. Žemės ūkio 

paskirties žemė įsigyjama įvairiems tikslams – tolesniam ilgalaikiam ūkininkavimui (kai ją perka 

savo žemėvaldas stambinantys ūkininkai) arba rekreacijai bei ūkinei - komercinei veiklai (kai ją 

perka fiziniai ir juridiniai asmenys, planuodami žemės sklypus panaudoti pastatų statybai). Žemė 

su miško sklypais, taip pat miškų ūkio paskirties žemė perkama miškų ūkio veiklai – pirmiausia, 

medienos gamybai (leistuose kirsti miškuose). Rajone žemės rinkos aktyvumas didesnis nei 

vidutiniškai Lietuvos kaimo vietovėse. 

 Orientacinis potencialių žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavėjų skaičius, 

nustatytas pagal statistinių duomenų analizę yra toks: 

1.  Žemės ūkio paskirties žemės savininkų skaičius – 9,3 tūkst. 

1.1. Iš jų – kaimo vietovėje gyvenantys asmenys: 

- ūkininkai ir jų šeimos nariai (2,0x2) – 4,0 tūkst. 

- kiti žemę naudojantys asmenys  ir jų šeimos nariai (iš 2003 m. surašytų 6,2 
tūkst. ūkių atėmus 2,0 tūkst. ūkininkų ūkių ir 1,2 tūkst. asmeninio ūkio žemės 
naudotojų – 1,3x2) – 3,0 tūkst. 

1.2. Likę žemės savininkai – mietuose ir kituose administracinėse teritorijose 

gyvenantys asmenys (9,3 – 4,0 – 3,0)– 2,3  tūkst. Iš jų: 

- žemės ūkio naudmenas ir pasėlius deklaruojantys asmenys (iš 5,2 tūkst. žemę 
deklaravusių asmenų atėmus 2,0 tūkst. ūkininkų ir 90 proc. asmeninio ūkio 
žemės naudotojų) –1,9 tūkst.; 

- kiti asmenys, kurių žemė nenaudojama (dirvonuoja) arba ją deklaravo 
nuomojantys ūkininkai – 0,4 tūkst. asmenų. 

 Užbaigus privatizuoti asmeninio ūkio ir laisvo valstybinio fondo žemę, potencialių žemės 

savininkų, galinčių Telšių rajone parduoti žemės ūkio paskirties žemę, gali būti apie 3 tūkst. 
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(žemės plotas – apie 20 tūkst. ha). Šios žemės perleidimas ilgalaikei žemės ūkio veiklai ar kitai 

veiklai vyksta jau šiuo metu: vienas ūkininkas nuosavybės teise vidutiniškai valdo 13,5 ha 

žemės, arba 1,8 karto daugiau, nei privačios žemės savininkas (7,3 ha). Privačios žemės 

perleidimo duomenys pateikti 4.11 lentelėje.  

 

4.11 lentelė. Privačios žemės dovanojimas ir pardavimas 2004 – 2006 m. 

Telšių raj. 
Eil. 
Nr. Rodikliai Metai 

žemės 
sklypų 

sk. 

plo-
tas 

(ha) 

proc. nuo 
privačios 

žemės* 

Vidutiniš-
kai 

Lietuvoje 
(proc.*) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Žemės ūkio paskirties 
žemės sklypai 

2004 673 3357 0,44 0,39 

  2005 832 4759 0,60 0,51 

  2006 897 3521 0,43 0,54 

2 Miško sklypai 2004 327 1713 0,81 0,51 

  2005 260 1444 0,64 0,50 

  2006  225 1157 0,50 0,47 

3 
Sodininkų bendrijų 
narių sodų sklypai 

2004 197 13,9 0,57 0,43 

  2005 216 15,0 0,61 0,42 

  2006  220 15,1 0,62 0,39 

4 
Kitos paskirties žemės 
sklypai 

2004 310 64,5 0,51 0,60 

  2005 402 116,6 0,82 0,61 

  2006  328 71,8 0,41 0,62 

5 Iš viso: 2004 1507 5148 0,52 0,46 

  2005 1710 6335 0,61 0,54 

  2006  1670 4765 0,44 0,54 

Pastaba:* per mėnesį 

 Žemės paklausa Telšių rajone ir galimas perspektyvinis žemės panaudojimas statyboms 

žymiai padidina žemės rinkos kainą. Pagal VĮ Registrų centro parengtus žemės verčių 

žemėlapius Telšių rajono gyvenamosios vietovės suskirstytos į 15 verčių zonų; kiekvienoje 

zonoje vidutinė žemės vertė nustatyta pagal žemės pirkimo – pardavimo sutartyse įrašytą žemės 

pardavimo kainą bei kitus veiksnius. 

 Verčių zonų apibūdinimas: 

 - I zonai priskirtas Telšių miestas; 

 - į II zoną įeina į pietų pusę nuo Telšių miesto esančios vietovės, patogios panaudoti 

užstatymui ir rekreacijai (Berkinėnų, Purplių, Ryškėtų, Siraičių, Želvaičių kaimai); 

 - į III zoną įjungta aplink Telšių miestą (iki Buožėnų, Eigirdžių, Vembūtų, Lieplaukės) 

esančios gyvenamosios vietovės, pasižyminčios intensyviu užstatymu ir įrengta infrastruktūra; 
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 - į IV - XIV zonas įeina teritorijos prie kitų didžiausių gyvenamųjų vietovių; 

 -  XV zonai priskirta likusi rajono teritorija. 

 Aktyviausia žemės rinka yra zonose prie gyvenamųjų vietovių. Žemės rinkos aktyvumas 

– II zonoje - 14 proc.,  III zonoje – 15 proc., XV zonoje – 13 proc.  

 Telšių rajono žemės verčių žemėlapio, patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos prie 

Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. gegužės 20 d. įsakymu, vidutiniai 

rodikliai pagal verčių zonas ir žemės sklypų naudojimo būdą pateikti 4.12 lentelėje.  

 
4.12 lentelė.  Telšių rajono vidutinė žemės rinkos vertė 2005 m. 

Vidutinė žemės rinkos vertė 10 Lt tikslumu 

Zo-
na 

Vietovė 
Komerc. 
naudoji-
mo žem. 

skl. (Lt/a) 

Namų 
valdų 
žemės 
sklypų 
(Lt/a) 

Pramoninės 
paskirties 
žemės skl. 

(Lt/a) 

Sodų 
sklypų 
(Lt/a) 

Žem. ūkio 
veiklai 

naudoja-
mų sklypų 

(Lt/ha) 
1 2 3 4 5 6 7 

I Telšių miestas 4400-5340 
1500-
2350 

1030-1900 520 x 

II 
Prie Telšių miesto 
esančios. vietovės 

600 400 320 230 2500-3000 

III 
Arti Telšių miesto 
esančios vietovės 

270 180 140 150 2000 

IV-
XIV 

Miesteliai 160-240 110-170 90-160 x 900-1400 

XV Likusi rajono teritorija 90 60 60 50 750 

  

 Pagal žemės verčių žemėlapyje pateiktus analizės duomenis, rekreacinėse vietovėse 

parduodamų žemės ūkio paskirties žemės sklypų III verčių zonoje, kur žemės vertę didina Telšių 

miesto įtaka, yra 15000 – 48000 Lt/ha (vidutiniškai 25800 Lt/ha), kitose rekreacinėse teritorijose 

XV verčių zonoje nuo 2600 iki 17000 Lt/ha (vidutiniškai 7200 Lt/ha). 

 Prie komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonų priskirtinos kapinės (žr. 4.13 lentelę). 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintos 

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos numato, jog prie veikiančių kapinių nustatoma 

300 m sanitarinės apsaugos zona, prie neveikiančių (uždarytų) kapinių - 100 m.  
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4.13 lentelė. Telšių rajono kapinių sąrašas 

Kapinių apibūdinimas Pažymėta 
plane 

Gyvenamoji vietovė Plotas 
ha naudojimas režimas 

Pastabos 

Degaičių seniūnija (buv. apylinkė) 

1. Degaičių kaimas 0,13 Nv. -  

2. Eigirdžių miestelis (I kap.) 1,0 Vk. -  

3. Eigirdžių miestelis (II kap.) 0,10 Nv. -  

4. Gintalų kaimas 0,13 Nv. -  

5. Laukstėnų kaimas 0,09 Nv. -  

6. Laukstėnų kaimas 0,01 Nv. -  

7. Micaičių kaimas 0,02 Nv. -  

8. Micaičių kaimas 0,12 Nv.   

9. Patausalės kaimas 0,01 Nv.   

10. Pielių kaimas 0,06 Nv.   

Gadūnavo seniūnija (buv. apylinkė) 

11. Buožėnų kaimas 0,15 Nv. -  

12. Eivydų pilkapiai Alsėdžių 
miške 

0,50 Nv. -  

13. Gadūnavo miestelis  1,3 Vk. -  

14. Gedrimų kaimas 0,01 Nv. -  

15. Kęstaičių kaimas 0,01 Nv. -  

16. Pagermančio senkapiai 0,04 Nv. ikp  

17. Pagermančio kaimas 0,16 Nv. -  

18. Pagudonės senkapiai 0,44 Nv. -  

19 Pasruojės kaimas 0,08 Nv. -  

20. Sarakų I kaimas 0,06 Nv. -  

21. Užgirių senkapiai (Užgirių k.) 0,92 Nv. -  

22. Užmarkijos kaimas 0,04 Nv. -  

Luokės seniūnija (buv. apylinkė) 

23. Baltakiškės kaimas 0,21 Nv. - Varnių reg. p. 

24. Baltakiškės kaimas 0,01 Nv. -  

25. Baltininkų kaimas 0,27 Nv. -  

26. Biržuvėnų kaimas 0,03 Nv. -  

27. Gelsodės kaimas 0,02 Nv. -  

28. Gelsodės kaimas 0,19 Nv. -  

29. Jonaičių kaimas 0,05 Nv. -  

30. Kuršų kaimas 0,07 Nv. - Varnių reg. p. 

31. Luokės miestelis 1,6 Vk. ikp Varnių reg. p. 

32. Luokės miestelis (žydų 
kapinės) 

0,87 Nv. - Varnių reg. p. 

33. Pabunginės kaimas 0,12 Nv. -  

34. Paliepių senkapiai 0,21 Nv. -  

35. Paramsčio kaimas 0,03 Nv. -  

36. Rapalių kaimas 0,05 Nv. -  
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4.13 lentelės tęsinys 

37. Sėbų kaimas 0,11 Nv. -  

38. Smilgių kaimas 0,18 Nv. - Varnių reg. p. 

39. Smilgių kaimas 0,04 Nv. -  

40. Spukaičių kaimas (I kapinės) 0,11 Nv. -  

41. Spukaičių kaimas (II kapinės) 0,05 Nv. -  

42. Staniškės kaimas 0,42 Nv. -  

43. Užsmilgių kaimas 0,13 Nv. - Varnių reg. p. 

44. Viekšnalių kaimas 1,1 Vk. -  

45. Žaduvėnų pilkapiai 1,3 Nv. -  

46. Žąsūgalos kaimas 0,08 Nv. -  

47. Žąsūgalos kaimas (senosios k.) 0,04 Nv. -  

Nevarėnų seniūnija (buv. apylinkė) 

48. Balėnėlių kaimas 0,20 Nv. -  

49. Balėnėlių kaimas 0,04 Nv. -  

50. Juozapavo kaimas (sentikių k.) 0,27 Vk. -  

51. Mitkaičių kaimas 0,08 Vk. -  

52. Mitkaičių kaimas 0,28 Vk. -  

53. Morkiškių kaimas 0,04 Nv. -  

54. Nerimdaičių miestelis 0,65 Vk. -  

55. Nerimdaičių miestelis (I kpn.) 0,11 Nv. -  

56. Nerimdaičių miestelis (II kpn.) 0,21 Nv. -  

57. Nevarėnų miestelis (I kapinės) 0,06 Nv. -  

58. Nevarėnų miestelis (II kapinės) 0,52 Vk. -  

59. Nevarėnų miestelis (Kapeliai) 0,06 Vk. -  

60. Niurkių kaimas 0,09 Nv. -  

61. Trimėsėdžio kaimas 0,25 Nv. -  

Telšių seniūnija (buv. apylinkė) 

62. Berkinėnų kaimas 0,06 Nv. ikp  

63. Brazdeikių kaimas (I kapinės) 0,04 Nv. -  

64. Brazdeikių kaimas (II kapinės) 0,03 Nv. -  

65. Galiančių (Mileikių) kaimas 0,02 Nv. -  

66. Gaubelių kaimas 0,15 Nv. -  

67. Irtogano kaimas 0,07 Nv. -  

68. Judrėnų kaimas (I kapinės) 0,15 Nv. -  

69. Judrėnų kaimas (II kapinės) 0,02 Nv. -  

70. Lauko Sodos miestelis 0,20 Nv. -  

71. Lauko Sodos miestelis (I kpn.) 0,14 Nv. -  

72. Lauko Sodos miestelis (II kpn.) 0,10 Nv. -  

73. Lieplaukės kaimas (I kapinės) 1,2 Vk. -  

74. Lieplaukės kaimas (II kapinės) 0,02 Nv. -  

75. Mileikių (Galkančių)kaimas 0,07 Nv. -  

76. Muitaičių kaimas 0,08 Nv. -  

77. Muitaičių senkapiai 0,46 Nv. -  
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4.13 lentelės tęsinys 

78. Rubežaičių kaimas (Grinmalė) 0,03 Nv. -  

79. Rubežaičių kaimas (I kapinės) 0,03 Nv. -  

80. Rubežaičių kaimas (II kapinės) 0,04 Nv. -  

81. Smiltinių kaimas (Milžinkapis) 0,04 Nv. -  

82. Užgirių kaimas 0,02 Nv. -  

83. Vilkos kaimas 0,03 Nv. -  

84. Želvaičių senkapiai 1,4 Nv. -  

85. Žilvičių kaimas 0,03 Nv. -  

Tryškių seniūnija (buv. apylinkė) 

86. Badauskių kaimas 0,09 Nv. -  

87. Buišų kaimas 0,03 Nv. -  

88. Dirmeikių kaimas 0,01 Nv. -  

89. Dumblaukės kaimas 0,12 Nv. -  

90. Duseikių kaimas 0,06 Nv. -  

91. Juodeikėlių kaimas 0,27 Nv. -  

92. Juodėjų kaimas 0,12 Nv. -  

93. Leilėnų kaimas 0,03 Nv. -  

94. Maldenių kaimas 0,04 Nv. -  

95. Mickiškės kaimas 0,06 Nv. -  

96. Pabalvės kaimas 0,05 Nv. -  

97. Pabalvės kaimas 0,38 Nv. -  

98. Pabalvės kaimas (I kapinės) 0,14 Nv. -  

99. Pavirvyčio kaimas 0,04 Nv. -  

100. Pavirvyčio kaimas 0,03 Nv. -  

101. Stakminių kaimas 0,12 Nv. -  

102. Staurylų kaimas (I kapinės) 0,09 Nv. -  

103. Staurylų kaimas 0,08 Nv. -  

104. Staurylų senkapiai 0,54 Nv. -  

105. Sukančių kaimas 0,07 Nv. -  

106. Tauragėnų kaimas 0,07 Nv. -  

107. Tryškių kaimas 0,04 Nv. -  

108. Tryškių miestelis 2,2 Vk. ikp  

109. Tryškių miestelis (I kapinės) 0,02 Nv. -  

110. Tryškių miestelis (II kapinės) 0,28 Vk. -  

111. Tryškių miestelis (žydų I kpn.) 0,05 Nv. -  

112. Tryškių miestelis (žydų II kpn.) 1,0 Nv. -  

114. Tryškių senkapiai 0,52 Nv. -  

115. Ūbiškės miestelis (I kapinės) 0,28 Nv. ikp  

116. Ūbiškės miestelis (II kapinės) 0,46 Vk. -  

117. Užsienių kaimas 0,01 Nv. -  

118. Visginių kaimas 0,04 Nv. -  

Upynos  seniūnija (buv. apylinkė) 

119. Besčių senkapiai 0,41 Nv. -  
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4.13 lentelės tęsinys 

120. Gintenių kaimas 0,12 Nv. -  

121. Kaunatavos kaimas 2,0 Vk. -  

122. Kaunatavos kaimas 0,50 Vk. -  

123. Pašatrijos kaimas 0,12 Nv. - Varnių reg. p. 

124. Paškuvėnų kaimas 0,04 Nv. -  

125. Patumšių senkapiai 0,68 Nv. -  

126. Pavirvytės kaimas 0,28 Nv. -  

127. Pervainių kaimas 0,01 Nv. -  

128. Petrikių kaimas 0,67 Nv. -  

129. Upynos kaimas 0,34 Vk. -  

130. Upynos kaimas 0,09 Nv. -  

131. Užverdarės senkapiai 1,1 Nv. -  

132. Vaidočių kaimas 0,02 Nv. -  

133. Visginių kaimas 0,21 Nv. -  

134. Žalionės kaimas 0,08 Nv. -  

Varnių seniūnija (buv. apylinkė) 

135. Aleksionių kaimas 0,09 Nv. -  

136. Daukantų kaimas 0,05 Nv. -  

137. Drobiūkščių kaimas 0,09 Nv. -  

138. Daukantų senkapiai 0,21 Nv. - Varnių reg. p. 

139. Drobiūkščių senkapiai 0,78 Nv. -  

140. Drobiūkščių kaimas 0,18 Nv. -  

141. Gelžyčių kaimas 0,06 Nv. -  

142. Gelžyčių (Drobiūkščių) kaimas 0,04 Nv. -  

143. Gintalų kaimas 0,05 Nv. -  

144. Gomalių kaimas 0,04 Nv. - Varnių reg. p. 

145. Janapolės miestelis 0,52 Vk. -  

146. Janapolės miestelis (sentikių k.) 0,07 Vk. -  

147. Janapolės miestelis 0,05 Nv. -  

148. Kairių kaimas 0,02 Nv. -  

149. Klubokų kaimas 0,09 Nv. - Varnių reg. p. 

150. Klubokų kaimas 0,08 Nv. - Varnių reg. p. 

151. Kūjainių kaimas 0,07 Nv. -  

152. Kęsų kaimas 0,38 Nv. -  

153. Kūjainių kaimas 0,19 Nv. -  

154. Lingėnų kaimas 0,10 Nv. - Varnių reg. p. 

155. Mažųjų Burbiškių kaimas 0,04 Nv. - Varnių reg. p. 

156. Milvydiškių kaimas 0,06 Nv. - Varnių reg. p. 

157. Miksodžio kaimas (I kapinės) 0,04 Nv. - Varnių reg. p. 

158. Miksodžio kaimas (II kapinės) 0,10 Nv. - Varnių reg. p. 

159. Navardėnų kaimas 0,02 Nv. - Varnių reg. p. 

160. Naujųjų Kalniškių kaimas 0,07 Nv. -  

161. Panakačio kaimas 0,07 Nv. -  
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4.13 lentelės tęsinys 

162. Pupinių senkapiai 1,0 Nv. -  

163. Pavandenės miestelis 0,66 Vk. -  

164. Pagirgždučio kaimas 0,05 Nv. - Varnių reg. p. 

165. Pagirgždučio kaimas 0,11 Nv. - Varnių reg. p. 

166. Sprandėnų senkapiai 0,17 Nv. -  

167. Vembūtų kaimas 0,05 Nv. -  

168. Vidmantų kaimas 0,12 Nv. -  

169. Vidmantų kaimas 0,03 Nv. -  

Viešvėnų seniūnija (buv. apylinkė) 

170. Getautės kaimas 0,14 Nv. -  

171. Kveilių (Ruišėnų) senkapiai 0,52 Nv. -  

172. Liudvinavo kaimas 0,10 Nv. -  

173. Nakrošiškių senkapiai 0,89 Nv. -  

174. Patumšalių senkapiai 1,2 Nv. -  

175. Pakapių senkapiai (II) 0,16 Nv. -  

176. Pakapių senkapiai (I) 0,34 Nv. -  

177. Patumšalių kaimas 0,03 Nv. -  

178. Ruišėnų kaimas 0,08 Nv. -  

179. Ruišėnų kaimas 0,07 Nv. -  

180. Rainių kaimas 0,13 Nv. -  

181. Rūdupių kaimas 0,08 Nv. -  

182. Ringalių kaimas 0,06 Nv. -  

183. Ringalių kaimas 0,04 Nv. -  

184. Syderių kaimas 0,16 Nv. -  

185. Viešvėnų kaimas (II kapinės) 0,15 Nv. -  

186. Viešvėnų senkapiai 0,38 Nv. -  

187. Viešvėnų kaimas (I kapinės) 0,86 Vk. -  

188. Viešvėnų kaimas (I kapinės) 0,02 Nv. -  

189. Viešvėnų kaimas (II kapinės) 1,8 Nv. -  

190. Vabalių senkapiai 1,0 Nv. -  

191. Viešvėnų senkapiai 0,34 Nv. -  

192. Vembūtų senkapiai 0,28 Nv. -  

Žarėnų seniūnija (buv. apylinkė) 

193. Karštenių kaimas 0,04 Nv. -  

194. Kegų pilkapiai 0,08 Nv. -  

195. Milkantų kaimas 0,09 Nv. -  

196. Tarvydų kaimas 0,08 Nv. -  

197. Užminijų kaimas (I kapinės) 0,04 Nv. -  

198. Vertininkų kaimas 0,02 Nv. -  

199. Žarėnų miestelis (I kapinės) 0,77 Vk. -  

200. Žarėnų miestelis (II kapinės) 0,64 Vk. -  

201. Žarėnų miestelis (II kapinės) 0,10 Nv. -  
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4.13 lentelės tęsinys 

Kitos vietovės 

202. Telšių miestas (žydų kapinės) 2,3 Nv. -  

203. Telšių miestas (Gėlių gatvė) 3,0 Vk. ikp  

204. Telšių miestas (karių kapinės) 0,2 Nv. -  

205. Telšių miestas  0,7 Nv. -  

206. Telšių miesto kapinės 4,8 Vk. -  

207. Varnių miestas 1,8 Vk. -  

208. Varnių miestas (žydų kapinės) 1,2 Nv. -  

209. Varnių miestas (senkapiai) 1,0 Nv. -  

210. Varnių miestas 0,4 Nv. ikp  

211. Varnių miestas (II kapinės) 0,2 Nv. -  

212. Varnių miestas (karių kapinės) 0,1 Nv. -  

213. Gerulių kaimas 0,06 Nv. - 

214. Ruišėnų kaimas 0,02 Nv. - 

215 Rainių kaimas 0,04 Nv. - 

1941 m. mas. 
žudynių vietos 

216. Rainių kaimas 0,01 Nv. - Rainių miške 

217. Rūdupių kaimas 0,04 Nv. -  

218. Tryškių miestelis 0,13 Nv. - 1941-1945 m. 

219. Stonių kaimas x Nv. - Varnių reg. p. 

220. Baravykų kaimas x Nv. - Varnių reg. p. 

221. Laumėnų kaimas x Nv. - Varnių reg. p. 

222. Kalnėnų kaimas x Nv. - Varnių reg. p. 

223. Beržės kaimas x Nv. - Varnių reg. p. 

224. Panakačio kaimas x Nv. - Varnių reg. p. 

225. Naujųjų Kalniškių kaimas x Nv. - Varnių reg. p. 

226. Luokės miestelis (senosios žydų 
kapinės) 

x Nv. - Varnių reg. p. 

227. Pašatrijos k. (žydų genocido  
aukų kapavietė) 

x Nv. - Varnių reg. p. 

 
Pastabos: 
Vk – veikiančios kapinės 
Nv – neveikiančios kapinės 
ikp – yra istorijos ir kultūros paminklų 
x – nėra informacijos 

 

4.4. Išvados 

 

1. Telšių rajono teritorijos panaudojimas žemės ūkio veiklai yra ekstensyvus. Žymi dalis 

žemės ūkio naudmenų nėra deklaruota ir gali būti priskirta apleistai (dirvonuojančiai) žemei. Dėl 

mažo našumo dirvožemių dalį žemės ūkio paskirties žemės plotų tikslingiau panaudoti miškų 

ūkio paskirčiai ar kitai paskirčiai. 
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2. Telšių rajone žemės privatizavimo darbai vyksta santykinai sparčiau, nei vidutiniškai 

šalyje. Pagal žemės reformos darbų vykdymo tempus nuosavybės teisių į žemę atkūrimas kaimo 

vietovėje, asmeninio ūkio žemės privatizavimas ir likusios laisvo fondo valstybinės žemės 

privatizavimas rajone gali būti užbaigtas per 3  metus. Įvertinant šią situaciją, bendrajame plane 

reikia numatyti visuomenės poreikiams rezervuojamas teritorijas (valstybinėje žemėje) ir taip 

apsaugoti jas nuo pernelyg ankstyvo privatizavimo (kai į šią potencialiai vertingą žemę, siekdami 

naudos fiziniai asmenys „atsikelia“ savo žemę arba šią žemę perka iš valstybės). Patvirtinus 

bendrajame plane suplanuotas teritorijas ir joms parengus detaliuosius planus, juose suformuoti 

dar neprivatizuoti valstybinės žemės sklypai, išskyrus detaliuosiuose planuose numatytus 

panaudoti visuomenės reikmėms, vėliau galėtų būti pardavinėjami aukcionuose už optimalią 

kainą. 

3. Planuojant žemės ūkio plėtrą, būtina orientuotis į rekomenduojamą šiai gamtinei zonai 

ūkių specializaciją – mėsinės galvijininkystės ir pienininkystės ūkių kūrimą, diegiant ekologinės 

ir tausojamosios žemdirbystės sistemas. Šiam tikslui būtina išsaugoti nuo apleidimo mišku ir 

krūmais ar užstatymo sukultūrintus ariamosios žemės masyvus su santykinai derlingais 

dirvožemiais, esančius arti gerų kelių ir sodybų, taip pat nusausintus durpynus, numatant 

atnaujinti juose įsėtų pievų žolynus. Plėsti vien augalininkystės produkcijos gamybai 

specializuotus ūkius rajone netikslinga. 

4. Privačios žemės rinkos aktyvumas Telšių rajone iki 2006 metų buvo didesnis nei šalies 

vidurkis, tačiau po to pradėjo mažėti. Žemės vertės dydis priklauso: 

1) žemės ūkio paskirties žemės sklypams, perkamiems ilgalaikiam ūkininkavimui – nuo 

dirvožemių našumo, kelių tinklo, atstumo nuo miesto ar kitos stambesnės gyvenamosios vietovės 

centro; 

2) žemės sklypams, perkamiems poilsiavimui – nuo kraštovaizdžio ypatumų, atitinkančių 

žemę įgyjančio asmens poreikius (vandens telkinio ar miško artumas, gražus gamtovaizdis, 

vietovė apsaugota nuo triukšmo ir kitokios žmogaus veiklos įtakos), taip pat nuo galimybės 

privažiuoti, išdėstyti statinius, panaudoti bendrojo naudojimo komunikacijas; 

3) žemės sklypams, perkamiems namų valdų statybai ar ūkinei – komercinei veiklai, - 

nuo galimybės parengti detalųjį planą ir plėtoti esamą veiklą arba pritaikyti esamus statinius; nuo 

teritorijos inžinerinio aprūpinimo; nuo artumo prie miestų ir kitų urbanizuotų teritorijų. 

5. Bendrojo plano sprendiniai turės didelę įtaką žemės rinkos pokyčiams, kadangi 

numatys reikiamos infrastruktūros sukūrimą ir teritorijos sutvarkymą. Tačiau jie turėtų užtikrinti 

balansą tarp saugomų teritorijų (gamtinio karkaso) ir urbanizuotų teritorijų, tarp žemės ūkio 

veiklai, miškų ūkio veiklai ir kitai veiklai planuojamų teritorijų, nepabloginti žmonių gyvenimo 
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ir aplinkos apsaugos sąlygų dėl per didelės gyvenamosios bei rekreacinės statybų koncentracijos 

ekologiškai jautriose teritorijose. 
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5. NEKILNOJAMASIS KULTŪROS PAVELDAS 

 

5.1. Bendroji charakteristika ir raida 

Telšių rajono nekilnojamasis kultūros paveldas pasižymi objektų gausa, savitumu ir 

įvairove. Daugeliui jų būdinga glaudi sąveika su vaizdingu gamtiniu kraštovaizdžiu, ryški 

istorinė, architektūrinė, kraštovaizdinė vertė.  

Kultūros paveldo tipologinę įvairovę žymia dalimi lemia daugialypė rajono gamtinių 

kraštovaizdžių sandara. Pietvakarinė rajono dalis bei teritorija tarp Nerimdaičių, Eigirdžių ir 

Ubiškės sudaro vaizdingumu pasižyminčią kalvotają moreninę ežeringą aukštumą su senovinės 

aliuvinės lygumos intarpu tarp Kereliškės ir Buožėnų bei prieledynine ežerine lyguma tarp 

Kereliškės ir Lūksto ežero. Rajono šiaurės rytuose susiklostęs moreninės lygumos kraštovaizdis, 

kuris yra mažiau vaizdingas, išskyrus jame įsiterusį kalvotosios aukštumos arealą tarp Ubiškės, 

Nerimdaičių ir Virvytės hidrografinio draustinio.  

Rajono kultūros paveldas prezentuoja svarbiausius Žemaitijos istorinės raidos etapus. 

Archeologijos vertybės atspindi vėlyvojo paleolito, Kundos, Narvos, Virvelinės keramikos 

kultūrų pėdsakus, baltų etninių grupių susidarymą, ribos tarp kuršių ir žemaičių formavimąsi. 

Prie Biržulio ir Lūksto ežerų susiklosčiusi archeologijos vertybių sankaupa su vienos seniausių 

gyvenviečių Lietuvoje liekanomis ir vienu seniausių kapų Rytų Baltijos regione. Kovas su 

kryžiuočiais žymi buvusios kuršių pilys (Žarė Paplienijos piliakalnyje, Viešvė – Getautės, 

Žąsūgalos - Sėbų piliakalnyje) ir žemaičių gyvenvietės bei gynybiniai objektai (Vembūtų 

piliakalnis, spėjama, buvęs Ipatijaus kronikoje aprašyta Vykinto pilimi).  

Rajono teritorijoje formavosi keli Žemaitijos istoriniai religiniai centrai. Senojo tikėjimo 

regioniniu centru, sunaikintu įvedus krikščionybę, manoma, yra buvęs Šatrijos kalnas. Nuo 

Žemaitijos krikšto 1410 m. iki 1864 m. Žemaitijos vyskupijos centru buvo Varniai. Jų reikšmė 

ėmė augti 1845 m. dvasinės seminarijos rektoriumi tapus M. Valančiui. Svarbų vaidmenį 

Lietuvos švietimo raidoje atliko Varnių kunigų seminarija. Luokėje ir Janapolėje (Viržuvėnuose) 

buvę įkurti vyskupo dvarai. Telšių miestas klostėsi kaip svarbus istorinis administracinis, 

religinis, švietimo ir kultūrinis centras. Jis išaugo prie LDK dvaro, XX a. tarpukario laikotarpyje 

buvo apskrities centru. Jis tapo Žemaitijos judaizmo centru, čia XIX a.–XX a. pradžioje veikė 

viena didžiausių pasaulyje rabinų seminarija.  

Valakų reformos metu kraštovaizdis išlaikė senąją erdvių struktūrą, Žemaitijai būdingas 

smulkiųjų bajorų sodybas. Archaiško ikivalakinio kraštovaizdžio reliktai išliko iki šiol, tačiau 

daug senųjų sodybų išnyko kuriant kolchozų gyvenvietes. 1950 m. buvo panaikinta Telšių 
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apskritis, egzistavusi beveik 160 metų. Plėtojant pramonę, daugiaaukščių gyvenamųjų namų 

statybą pakito tradicinių miestelių vaizdai. 

Apskritis su centru Telšiuose buvo atkurta 1994 metais. Tačiau iki šiol nepakanka lėšų 

restauruoti ir tinkamai prižiūrėti daugelį į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašytų 

objektų. Nepriklausomybės laikotarpyje siekiama tvarkyti svarbiausias archeologijos, 

architektūros paveldo vertybes, tačiau tebenyksta daugelis kultūros vertybės statuso neturinčių 

etnoarchitektūros paveldo objektų, kiti senieji kultūrinio kraštovaizdžio elementai. Sistemiškiau 

yra tvarkomas kultūros paveldas, esantis saugomose rajono teritorijose, tačiau jose esantys 

objektai sudaro nedidelę dalį visų saugotinų kultūros paveldo objektų. Neigiamą įtaką kaimo 

istorinio kraštovaizdžio išsaugojimui ir atgaivinimui daro ne tik lėšų trūkumas, bet ir 

nepakankama valstybės parama paveldosaugai, mažėjantis kaimo gyventojų skaičius, tradicinės 

gyvensenos nykimas. Tačiaiu rajone tebėra išlikę tradicinių žemaitiškų sodybų, išsaugojusių 

ansambliškumą ir  archaišką pavienių pastatų architektūrą. 

 

5.1.1. Archeologijos paveldas 

Telšių rajono archeologijos paveldas yra labai gausus, išsiskiriantis ryškia istorine ir 

kraštovaizdine verte. Didelė tipologinė jo objektų įvairovė – piliakalniai, senovės gyvenvietės ir 

radimvietės, kapinynai, senkapiai, pilkapiai, senojo miesto vieta. Biržulio ežero pakrančių 

archeologinės vietos laikomos vienomis vertingiausių Lietuvoje. Daktariškių, Janapolės ir 

Karkliškių senovės gyvenvietės sudaro didžiausią ankstyvųjų archeologinių vietų kompleksą 

Žemaitijoje. 

Žymi dalis archeologijos objektų pasižymi kompleksiškumu. Kompleksus su senovės 

gyvenvietėmis sudaro 8 piliakalniai, Janapolės, Kalniškių I ir III bei Karkliškių V senovės 

gyvenvietės kartu yra ir laidojimo vietos.  

Išskirtinis vaidmuo rajono kraštovaizdyje tenka piliakalniams. Toli matoma pagrindinė 

vizualinė dominantė – Šatrijos kalnas, kurio statūs šlaitai siekia 25 m aukščio. Šiame piliakalnyje 

gyventa ilgą laiką (I tūkst. pr. – XIII a.), jį supa 15 ha ploto senovės gyvenvietė. Antrasis pagal 

aukštį rajone yra Girgždūtės piliakalnis. Didelėje teritorijoje dominuoja ir Paplienijos piliakalnis, 

kurio šlaitai taip pat siekia 25 m. Svarbi kraštovaizdžio dominantė yra ir Didieji Burbiškiai 

(Moteraitis). Aukščiu ir formos raiška kitų rajono piliakalnių tarpe taip pat išsiskiria Šaukštelis 

(Sprūdė), kurį juosiančių trigubų pylimų aukštis siekia 4 m.  

Tačiau žymi dalis piliakalnių tebėra tik patenkinamos būklės. Šatrija yra apardyta 

lankytojų sukeltos erozijos. Nuplauta beveik du trečdaliai Biržuvėnų piliakalnio, kurio likusi 

dalis dirvonuoja. Buožėnų piliakalnis apardytas pastatytos sodybos, įvažiavimo į ją, duobių. 

Pagirgždūčio pylimas apnaikintas bulviarūsių. Didžiųjų Burbiškių piliakalnio viršuje pastatytas 
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trianguliacijos bokštas ir kryžius, o vakarinis šlaitas nuplautas. Trianguliacijos bokšto statyba 

apardė ir Šaukštelio piliakalnio pylimą. Skurvydiškės piliakalnis apnaikintas XVIII-XIX a. 

kapinių. Arimų apardyti Biržuvėnų, Didžiųjų Burbiškių, Getautės, Girgždūtės, Kalnėnų, Lauko 

Sodos, Miksodžio, Pagirgždūčio, Sėbų, Skurvydiškės piliakalniai. Lapuočiais tebėra apaugę 

Džiuginėnų, Getautės, Miksodžio, iš dalies – Biržuvėnų, Didžiųjų Burbiškių, Girgždūtės, 

Pagirgždūčio, Sėbų, Skurvydiškės, Vembūtų piliakalniai.  

Didele archeologine verte pasižymi rajono senovės gyvenvietės. Neolito laikotarpio 

dirbinių, statinių liekanų ir laidojimo vietų rasta Janapolės bei Kalniškių I ir III senovės 

gyvenvietėse. Mezolito ir neolito - Upetų, Panakačio, Varnių (vad. Vaišnoriaus saloje). 

Kalniškių I, Karkliškių IV, V ir VI gyvenvietėse rastas turtingas kultūrinis sluoksnis ir statinių 

liekanos. Tačiau Janapolės, Upetų, Panakačio, Skirmantiškės, Karkliškių IV, Kalniškių II, 

Daktariškių I ir II senovės gyvenviečių žymios dalys yra sunaikintos ilgalaikio arimo, Karkliškių 

I ir Kalniškių III – karjero darbų, Karkliškių VI gyvenvietės kultūrinis sluoksnis apnaikintas 

sodinant mišką. Labai apardytas Varnių kapinynas.  

 

5.1.2. Urbanistikos paveldas 

Telšių rajone yra du kultūros vertybės statusą turintys urbanistikos paveldo objektai - 

Telšių senamiestis ir Tryškių miestelio istorinis centras. Jie išsiskiria istorine, architektūrine ir 

kraštovaizdine verte, tačiau rajone yra ir kitų istorine urbanistine verte pasižyminčių senųjų 

gyvenviečių – Luokė, Žarėnai, Viešvėnai, Janapolė, Lauko Soda.  

Varnių, o taip pat ir Luokės urbanistikos kultūros vertybių apsaugai įkurti urbanistikos 

draustiniai, esantys Varnių regioniniame parke.  

 

5.1.3. Architektūros paveldas 

Rajono architektūros paveldas gausus ir įvairus. Didele kultūrine verte išsiskiria 

sakralinio paveldo objektai ir dvarų sodybos.  

Viena reikšmingiausių rajone yra Biržuvėnų dvaro sodyba. Didelė jos istorinė reikšmė 

(dvaras buvęs karališkuoju), vertinga išlikusi savita planinė struktūra (reprezentacinė, ūkinė, 

gamybinė ir kumetynų zonos), erdvės sandaros ypatumai. Iš išlikusių Biržuvėnų dvaro pastatų 

vertingiausi yra XVIII a. vidurio reprezentacinės dalies mediniai bei XIX a. pabaigos – XXa. 

pradžios mūriniai ir mediniai pastatai: baroko laikotarpio mediniai rūmai, oficina, vežiminė, 

arklidė, malūnas, tvartas, daržinės su užvažiuojamaisiais tiltais. Į Kultūros vertybių registrą 

įrašyti 9 rajono dvarų sodybų sodybų fragmentai. Nors senoji jų erdvės sandara yra pakitusi, 

tačiau išlikę atskiri vertingi statiniai bei parkų fragmentai. Dauguma jų nyksta arba praranda 
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autentiškumą. Blogos būklės tebėra Pavandenės dvaro sodyba, nepakankamai tvarkomas augalų 

rūšių turtingumu išsiskiriantis Degaičių dvaro sodybos parkas.  

Vertingas rajono sakralinis architektūros paveldas. Šie pastatai pasižymi architektūrine 

stiline įvairove. Baroko stiliaus yra svarbūs Varnių sakraliniai objektai: Katedra (Šv. Petro ir 

Povilo bažnyčia), kunigų seminarijos pastatas, medinė Šv. Aleksandro bažnyčia. Baroko ir 

klasicizmo stiliaus yra Telšių vyskupijos kurijos pastatas. Neogotikos bruožai ryškūs liaudies 

architektūros formų Žarėnų bažnyčioje. Istorizmo stilistikos yra Telšių sinagoga, esanti 

Aukštojoje g. 3. Istorizmo laikotarpyje statyta ir Telšių sinagoga, esanti Sinagogos g. 4. 

Trečiosios iš išlikusių Telšių sinagogų (Amatininkų sinagogos) pastatas, esantis Telšės g., 

statytas XX a. tarpukaryje, yra  tradicinės medžio architektūros. Tradicinei vietos medinei 

architektūrai priklauso ir Požerės Kristaus Atsimainymo, Pavandenės Šv. Onos, Janapolės Šv. 

Mykolo arkangelo, Luokės Visų Šventųjų bažnyčios. Neobizantinio stiliaus yra Tomo Tyšeckio 

projektuota Telšių M. Marijos į Dangų Ėmimo stačiatikių cerkvė. Telšiuose yra ir keli saugotini 

konstruktyvizmo stiliaus pastatai. Architektūrine verte jų tarpe išsiskiria Stepono Stulginskio 

projektuoti gimnazijos ir Miesto teatro pastatai. Išskirtine istorine verte pasižymi buvęs Telšių 

kunigų seminarijos pastatas (XVIII a. pab.) bei buvęs vyskupo Motiejaus Valančiaus 

gyvenamasis namas (XIX a. pr.).  

Didžiąją į Kultūros vertybių registrą įrašytų rajono statinių dalį sudaro XIX a. antrosios 

pusės – XX a. pradžios pastatai, esantys Telšių senamiestyje. Jie iki šiol žymia dalimi formuoja 

buvusias pagrindines miesto gatves. Dauguma šių pastatų yra eklektinės architektūros (“plytų 

stiliaus”) gyvenamieji pastatai, dalis jų - prekybiniai ir visuomeninės paskirties. Istorine verte 

pasižymi “Alkos” draugijos pastatas (XX a. pr.). Kūlio daubos vandens malūnas su išlikusia 

senąja įranga išsiskiria technologine verte. 

Kultūros vertybės statusą turi viena etnografinė sodyba, esanti Sakalų II-ajame kaime. 

Rajone yra daugiau senojo žemaičių vienkieminio kaimo sodybų, pasižyminčių tradiciniais 

erdvės sandaros ir pastatų architektūros ypatumais, autentiškumu, tačiau neįtrauktų į Kultūros 

vertybių registrą ir nykstančių.  
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5.1.4. Laidojimo vietos 

Telšių rajono laidojimo vietų, įtrauktų į Kultūros vertybių registrą, sąrašas nėra gausus. Jį 

sudaro senosios katalikiškos ir žydų kapinės Telšiuose, Varniuose, Tryškiuose, Luokėje, žydų 

žudynių vieta Rainiuose bei atskiri kapai senosiose kapinėse, išsiskiriantys istorine memorialine 

verte.   

 

5.1.5. Įvykių vietos 

Telšių rajono įvykių vietas sudaro vietos, susijusios su Sovietų okupacijos ir Antrojo 

pasaulinio karo tragiškais įvykiais. Tai buvusios gausios žydų bendruomenės žudynių vietos ir 

Rainių kankinių žudynių vieta su koplyčia. 

 

5.1.6. Mitologijos objektai 

Rajono mitologinis paveldas yra gana gausus. Jį sudaro 10 mitologinių kalnų ir alkvietė. 

Dauguma šių su senuoju tikėjimu susijusių kalnų yra lokalizuota nuošaliose, menkai 

naudojamose vietose. Nemaža jų teritoriniai siejasi su archeologiniais kompleksais. 

 

5.1.7. Monumentai 

Labai gausus yra objektų, saugotinų kaip kultūros vertybės ir skirtinų monumentų grupei, 

sąrašas. Jį sudaro 55 etnokultūrine menine verte pasižymintys monumentaliosios dailės – 

kryždirbystės tradicijos objektai: koplytėlės, koplytstulpiai ir stogastulpiai ir vienas istorine verte 

pasižymintis memorialinis akmuo. Visi šie objektai iki šiol tebėra senuosiuose dailės paminklų 

sąrašuose. 

 

5.2. Teritorinė nekilnojamojo kultūros paveldo objektų sklaida 

Rajono archeologijos paveldui būdingas kompleksiškumas. Didžiausią kultūros vertybių 

sankaupą sudaro apie 50 archeologijos paveldo objektų, lokalizuotų Biržulio ežero baseino 

areale. Burbiškių piliakalnio kompleksas susideda iš keleto kalvų: Pilies kalno, Parškalnio ir  

Sargakalnio. Reikšmingas yra Visginų kapinynas, lokalizuotas 200 m į vakarus nuo Buišų 

piliakalnio su didele papėdės gyvenviete ir siejamas su šiuo kompleksu.  

Apibendrintas Telšių rajono kultūros paveldo vertinimas yra pateikiamas LR teritorijos 

bendrojo plano nekilnojamojo kultūros paveldo dalyje. Joje nustatyta, kad Telšių savivaldybės 

teritorija priklauso dvarų vidutinio ir statinių didelio problemiškumo arealui. Šio plano kultūros 

paveldo strateginių rajonų žemėlapyje, nustatančiame prioritetines vertybių sankaupas, jų vertę ir 

išsaugojimo perspektyvą, didžioji Telšių rajono dalis yra skiriama statinių, dalinio archeologijos 

ir dalinio etnografinio kaimų prioriteto arealui. Pietrytinė dalis skiriama archeologijos ir statinių 
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bei dalinio dvarų prioriteto zonai (LR Seimo nutarimas Dėl LR teritorijos bendrojo plano 2002 m. 

spalio 29 d. Nr. IX-1154, Vilnius. Žin., 2002, Nr. 110-4852).  

1996 m. habil. dr. J. Bučo nustatyta, kad didžiojoje Telšių savivaldybės teritorijos dalyje 

vyrauja vienkieminio kraštovaizdžio struktūros fragmentai su pavieniais ikivalakinio ir valakinio 

kaimo elementais. Tik šiauriniame pakraštyje vyrauja kolūkinio kraštovaizdžio komponentai su 

išlikusiais pavieniais kraštovaizdžio istorinių tipų elementais (LR teritorijos bendrasis planas. 

Tikrosios būklės analizė. Kultūros paveldas. 9.1.5. Istoriškai susiklostę sukultūrinto kraštovaizdžio 

teritoriniai skirtumai. Vilnius: Urbanistika, 1996). Laikyta, kad visoje savivaldybės teritorijoje dalyje 

vyrauja smulkiaelementės mišrios (su kupetinių gyvenviečių liekanomis) užstatymo struktūros 

istorinis tipas, susiklostęs XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje (ten pat, 9.1.6. Vyraujantys užstatymo 

struktūros istoriniai tipai). Iki XIX a. vidurio susiklosčiusių žemėnaudos ir žemėvaldos planinių 

formų aspektu savivaldybės teritorijos didžioji dalis buvo skirta vyraujančiam stambiasklypės 

akelinės įvairiaplanės struktūros tipui. Buvo nustatyta, kad rajono šiaurės ir šiaurės vakarų 

teritorijoje vyrauja stambiasklypė langelinė taisyklinga iki XIX a. vidurio susiklosčiusi struktūra, 

o teritorija šiaurės rytų pakraštyje yra praradusi ikisovietmečio agrostruktūros bruožus (ten pat, 

9.1.7. Agrostruktūros istoriniai tipai). Tačiau šiuo metu dėl pastarųjų dešimties metų laikotarpyje 

įvykusių žemės naudojimo pokyčių istorinės agrostruktūros požymiai tebėra ryškesni 

nuošalesnėse, statybai ir intensyviai žemdirbystei menkiau tinkamose vietose bei Varnių 

regioniniame parke. 

Atlikus dabartinės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų sklaidos rajono teritorijoje 

analizę, nustatyta, kad ji yra gana tolygi. Reikšmingi paveldo objektai rajono teritorijoje sudaro 

sankaupos vietas. Išskirti penki kultūros vertybių sankaupos arealai: Tryškių, Telšių, Luokės, 

Pabiržulio ir Varnių. Šių arealų ribos nustatytos preliminariai. Pabiržulio areale vyrauja 

archeologijos vertybės, Telšių areale – architektūros, o Tryškių, Luokės ir Varnių neišskirta 

vieno vyraujančio vertybių tipo. Išskiriant sankaupos arealus yra įvertintas nekilnojamojo 

kultūros paveldo objektų tarpusavio vizualinis kompozicinis bei istorinis semantinis 

sąryšingumas, atsižvelgta į atskirų vietovių istorinį kultūrinį ir estetinį kraštovaizdinį (gamtinį) 

potencialą. Glaudi teritorinė sąveika, būdinga sankaupos vietas sudarantiems paveldo objektams, 

padidina kiekvieno jų vertę, todėl šių arealų kultūrinė vertė yra didesnė, nei atskirų objektų 

verčių suma.  
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5.3. Nekilnojamojo kultūros paveldo saugojimas 

 

Svarbiausieji Savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo objektai yra įtraukti į LR 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (kultūros paveldo objektų sąrašus) (Kultūros paveldo 

centro Kultūros vertybių registrų informacinė sistema “Voruta”, http://195.182.67.68/registrai/. 2006 12 

30 duomenys). Neigiamą įtaką saugojimo planavimui daro užsitęsęs registro sąrašų tikslinimas. 

Itin problemiška tampa iki 1940 m. sukurtų objektų, neįtrauktų į saugomų objektų sąrašus, 

išlikimo perspektyva. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas nustato, kad ir objekto 

įtraukimas į Registrą laikomas tik pirminiu jo apsaugos etapu - nesudarius saugojimo sutarties su 

objekto valdytoju, neskiriant lėšų tvarkymui ir priežiūrai objektas gali būti sunaikintas (Lietuvos 

Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas, Žin., 2004, Nr. 153-

5571). Saugomų kultūros paveldo objektų teritorijos yra konservacinės paskirties - jose 

draudžiama veikla, nesusijusi su šių objektų tvarkyba ir priežiūra.  

Svarbiausiems kultūros vertybių kompleksams ir jų aplinkai išsaugoti įkurtas Varnių 

regioninis parkas ir draustiniai. Varnių regioninio parko apsaugos reglamentas numato, kad 

rengiant detaliuosius jame esančių etnografiniu požiūriu vertingų miestelių, gyvenviečių ir kaimų 

(Varnių, Luokės, Biržuvėnų, Petraičių, Pabiržulio, Kujainių, Janapolės, Sydeklio, Kuršų, 

Baltininkų, Didžiojo Palūksčio, Drobūkščių, Šerpaičių, Žaduvėnų), išlaikiusių senąją struktūrą 

ir/ar architektūrą, planus, iš esmės nekeisti susiklosčiusios planinės struktūros, vertingų gamtos 

ar kultūros elementų, numatyti būdus jiems išryškinti ar atkurti prarastiems. Vienos pagrindinių 

skatinamų veiklų -  pažeistų kraštovaizdžio kompleksų bei objektų atkūrimas, kultūros paveldo 

objektų tyrimas, etnokultūros, tradicinės kaimo gyvensenos puoselėjimas, gamtos ir kultūros 

paveldo objektų apsaugos propagavimas. 9 piliakalniai yra Varnių regioninio parko teritorijoje, 

esančioje Telšių rajone: Burbiškių, Girgždūtės, Moteraičio, Pilalės, Sprūdės, Sebų, Šatrijos, 

Širmės, Vembūtų. Archeologijos vertybių apsaugai Varnių regioniniame parke įkurtas Pabiržulio 

archeologinis draustinis. Šatrijos kalno apylinkėse siekiama išsaugoti ir eksponuoti vieną 

unikaliausių bei raiškiausių Lietuvoje moreninių masyvų kraštovaizdį su ypatingos vertės 

archeologiniu kompleksu kraštovaizdžio draustiniu. Efektyvesnei vertybių šiame parke apsaugai 

trūksta informacinių ženklų, privažiavimų prie saugomų kultūros paveldo objektų.  

Praėjusį dešimtmetį buvo tvirtinti Paplienijos ir Buišų piliakalnių šlaitai, stiprinti upių 

krantais ties jais, tvarkyti želdiniai. Šaukštelio piliakalnyje buvo nukirsti medžiai. Pastaraisiais 

metais buvo tvarkyti svarbūs rajono kultūros paveldo objektai. Restauruojama Barzdžių dvaro 

sodyba, muziejui pritaikyti Džiuginėnų dvaro rūmai, tvarkytas Vembūtų piliakalnis. Atstatytas 

Varnių kunigų seminarijos varpinės bokštas, tapęs miestelio ryškia vertikaliąja dominante. 

Seminarijos pastatas restauruotas ir pritaikytas Varnių vyskupystės muziejui. Pastaraisiais metais 
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restauruota žymi dalis į Kultūros vertybių registrą įrašytų senųjų gyvenamųjų namų, esančių 

Telšių senamiestyje. Sutvarkyta Rainių žudynių vieta, pasodintas Atminties ąžuolynas, 1991 m. 

pastatyta koplyčia su muziejumi ir paminklas, taip pat kryžius ir koplytstulpis. Atstatytos 1982 

m. nugriautos skulptūros Panų kalne (Mergakalnyje). 

Senovės gyvenvietės ir kiti archeologijos objektai, esantys Varnių regioniniame parke, 

pažymėti lentelėmis. Aptvertos ir pažymėtos taip pat ir žydų žudynių vietos ir kapai, žudynių 

vietoje, esančioje Telšiuose Kalnėnų g., pastatytas skulptūrinis medinis paminklas. Sutvarkyti 

Lietuvos savanorių kapai Telšiuose Gėlių g., aptvertos ir pažymėtos senosios žydų kapinės.  

Daugelį objektų tinkamai tvarkyti trukdo sovietiniame laikotarpyje vykdyti jų statybos 

darbai, pažeidę objektų autentiškumą. Dėl sovietmetyje įvykdytos rekonstrukcijos senąją tūrių 

struktūra ir išorės formas prarado Telšių sinagogos pastatas, esantis Sinagogos g. 4. Netinkama 

rekonstrukcija taip pat beveik sunaikino Telšių ješiboto (Rabinų seminarijos mokomojo kurpuso) 

buvusią tūrių sandarą ir puošybą bei daugelio kitų saugotinų statinių autentišką struktūrą, 

medžiagiškumą, aplinką. 

Telšių regiono plėtros plane 2006-2013 m., patvirtintame 2005 m., pažymima, kad Telšių 

rajone nepakankamai plėtojamas kaimo turizmas. Tik dalis kultūros paveldo objektų yra paruošti 

turizmui. Nepakankamai skleidžiama informacija apie rajono kultūros vertybes, dalis jų sunkiai 

pasiekiami. Telšių rajono strateginis plėtros planas 2004-2020 m. antruoju socialinės ir 

ekonominės plėtros prioritetu numato Turizmo sektoriaus plėtra, panaudojant kultūros paveldo ir 

gamtos rekreacinius išteklius. Numatoma parengti Telšių miesto senamiesčio, kaip urbanistinio 

paminklo, bei Varnių miestelio, kaip urbanistinio draustinio, pristatymo rajono svečiams ir 

turistams programą, rengti specialius turizmo maršrutus siekiant išnaudoti kultūros paveldo ir 

gamtinės įvairovės objektus, parengti rajono gyvenviečių urbanistinių vertybių, istorinių aikščių 

ir pan. atkūrimo ir pritaikymo bendruomenės interesams bei turizmo poreikiams programą. Taip 

pat planuojama kurti reikiamą infrastruktūrą, siekiant užtikrinti pagrindinių rajono piliakalnių 

išsaugojimą ir lankymą, sutvarkyti ir pritaikyti rekreacijai Biržuvėnų dvaro ir  Degaičių 

gyvenvietės teritorijose esančius parkus. 

Vienu svarbiausių neigiamu veiksniu saugant rajono kultūros paveldą laikytina tai, kad 

iki šiol nėra sukurta teisinio ir finansinio mechanizmo, skatinančio vietos bendruomenių 

aktyvesnį dalyvavimą kultūros paveldo objektų apsaugoje bei įgalinančio saugomų objektų 

savininkams kompensuoti išlaidas restauravimo darbams ir tinkamai vertingų objektų priežiūrai. 
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5.4. Nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašai 

  

Nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašai pateikiami atskiromis grupėmis lentelėse. 

 

5.4.1. Archeologijos paveldo vertybės 

 Archeologijos paveldo vertybių sąrašas pateiktas 5.1 lentelėje. 

5.1 lentelė. Archeologijos paveldo vertybės  

Nr. 
terit. 
plane 

Vertybės 
kodas 

Pavadi- 
nimas 

Vardas Adresas Situacija Vertė 

1 2 3 4 5 6 7 

1A A1376  Kapinynas  Degaičių  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Degaičių k.  

0,15 km į v. nuo Palangos-Šiaulių ir 
Telšių-Pasvaigės kelių kryžkelės, į š. 
nuo Palangos-Šiaulių kelio.  

Archeolo-
ginė 

2A A1373  
Senovės 
gyvenvietė  

Biržuvėnų  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Biržuvėnų k.  

0,9 km į š.r. nuo Virvyčios užtvankos 
ir 0,65 km ta pačia kryptimi nuo 
Biržuvėnų-Luokės ir Biržuvėnų-
Rapalių kelių kryžkelės, 0,3 km į š. 
nuo Luokės-Biržuvėnų kelio, 
Virvyčios deš. krantas.  

Archeolo-
ginė 

3A A1383  
Senovės 
gyvenvietė  

Jokšų  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Jokšų k.  

1,4 km į š.r. nuo Virvyčios užtvankos 
ir 0,6 km į p. nuo Luokės-Viešvėnų 
kelio tilto per Virvyčią, Virvyčios kair. 
krantas.  

Archeolo-
ginė 

4A A1384  
Senovės 
gyvenvietė 
II  

Jokšų  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Jokšų k.  

1,2 km į š.r. nuo Virvyčios užtvankos 
ir 0,8 km į p. nuo Luokės-Viešvėnų 
kelio tilto per Virvyčią, Virvyčios kair. 
krantas.  

Archeolo-
ginė 

5A A1389  
Senojo 
miesto vieta  

Luokės  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Luokės mstl.  

0,15 km į p.v.nuo Viešvėnų-Šaukėnų ir 
Užvenčio-Kaunatavos kelių kryžkelės 
ir 0,1 km į p. nuo Baltakiškių-Luokės 
ir Viešvėnų-Šaukėnų kelių kryžkelės.  

Archeolo-
ginė 

6A A1390  Kapinynas  Luokės  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Luokės mstl.  

0,7 km į v. nuo Luokės Visų Šventųjų 
bažnyčios ir 0,65 km ta pačia kryptimi 
nuo Luokės-Viešvėnų ir Luokės-
Baltakiškės kelių kryžkelės, 0,1 km į p. 
nuo Luokės-Viešvėnų kelio, Luokės 
mstl. v. dalis.  

Archeolo-
ginė 

7A A1399  
Senojo 
miesto vieta  

Varnių  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Varniai  

Varnių centrinė dalis, į r. nuo Tverų-
Telšių kelio ir į p. nuo Varnių-Kujainių 
kelio, abipus Varnelės u.  

Archeolo-
ginė 

8A A1380  Kapinynas  
Džiuginė-nų, 
Siraičių  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Džiuginėnų k.  

0,35 km į p.r. nuo Džiuginėnų buv. 
dvaro rūmų ir 0,2 km į p. nuo 
Džiuginėnų piliakalnio, vad. Džiugo 
kalnu, į p.v. nuo Telšių-Alsėdžių kelio.  

Archeolo-
ginė 
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A1346 K  
Piliakalnis 
su 
gyvenviete  

Buožėnų  

A1346 K 1  Piliakalnis  vad. Pilale  
9A 

A1346 K 2  Gyvenvietė  -  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Buožėnų k.  

-  

Archeolo-
ginė, 
kraštovaiz-
dinė 

A1379 K  
Piliakalnis 
su 
gyvenviete  

Džiuginėnų  

A1379 K 1  Piliakalnis  
vad. Džiugo 
kalnu  

10A 

A1379 K 2  Gyvenvietė  -  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Džiuginėnų k.  

0,9 km į p. nuo Telšių-Alsėdžių kelio 
pervažos per Klaipėdos-Radviliškio 
glžk. ir 0,25 km į r. nuo Džiuginė-nų 
buv. dvaro rūmų, į v. nuo Telšių-
Alsėdžių kelio.  

Archeolo-
ginė, 
kraštovaiz-
dinė 

A1372 K  
Piliakalnis 
su 
gyvenviete  

Biržuvėnų  

A1372 K 1  Piliakalnis  

vad. 
Koplyčkal-
niu, 
Bambizkalniu  

11A 

A1372 K 2  Gyvenvietė  -  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Biržuvėnų k.  

0,3 km į p.r. nuo Virvyčios užtvankos, 
tarp Biržuvėnų-Rapalių kelio ir 
Virvyčios deš. kranto.  

Archeolo-
ginė, 
kraštovaiz-
dinė 

A1392 K  
Piliakalnis 
su 
gyvenviete  

Paplienijos  

A1392 K 1  Piliakalnis  vad. Plinija  
12A 

A1392 K 2  Gyvenvietė  -  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Paplienijos k.  

1,6 km į v.nuo Žarėnų Šv. vyskupo 
Stanislovo bažnyčios ir 0,25 km į š. 
nuo Žarėnų-Plungės kelio, Minijos 
deš. krantas.  

Archeolo-
ginė, 
kraštovaiz-
dinė 

A1393 K  
Piliakalnis 
su 
gyvenviete  

Pašatrijos  

A1393 K 1  Piliakalnis  
vad. Šatrijos 
kalnu  

13A 

A1393 K 2  Gyvenvietė  -  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Pašatrijos k.  

2,8 km į p.r. nuo Luokės-Šaukėnų ir 
Luokės-Kaunatavo kelių kryžkelės, 1,5 
km į š.v. nuo Šatrijos kair. kranto ir 1,5 
km į p.v. nuo Luokės-Šaukėnų kelio.  

Archeolo-
ginė, 
kraštovaiz-
dinė 

14A A1377  Piliakalnis  

Didžiųjų 
Burbiškių, 
vad. 
Moteraičiu  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Didžiųjų 
Burbiškių k.  

1,05 km į p.r. nuo Pavandenės Šv. 
Onos bažnyčios, 0,75 km į p. nuo 
Glūdo ež. ir 0,3 km į r. nuo Janapolės-
Bubių kelio.  

Archeolo-
ginė, 
kraštovaiz-
dinė 

15A A1396  Piliakalnis  
Šaukštelio, 
vad. Sprūdės 
kalnu  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Šaukštelio k.  

1,4 km į š.v. nuo Glūdo ež., 1,35 km į 
š. nuo Pavandenės Šv. Onos bažnyčios 
ir 0,5 km į r. nuo Janapolės-
Pavandenės kelio.  

Archeolo-
ginė, 
kraštovaiz-
dinė 

A1374 K  
Piliakalnis 
su 
gyvenviete  

Buišių, 
Tauragėnų  

0,8 km į p.r. nuo Palangos-Šiaulių 
kelio tilto per Virvyčią ir 0,65 km į 
š.r.nuo Telšių-Šiaulių glžk. tilto per 
Virvyčią, abipus Virvyčios upės.  

A1374 K 1  Piliakalnis  
vad. Senelės 
kalnu  

/Tauragėnų k.  

16A 

A1374 K 2  Gyvenvietė  -  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Buišų k.  

-  

Archeolo-
ginė, 
kraštovaiz-
dinė 

17A A1378  Kapinynas  Drobūkščių  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Drobūkščių k.  

1 km į v. nuo Lūkšto ež. ir 0,3 km į p.r. 
nuo Varnių-Laukuvos kelio.  

Archeolo-
ginė 
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18A A1361  Piliakalnis  

Pagirgždū-
čio, vad. 
Girgždūtės 
kalnu  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Pagirgždū-čio 
k.  

1,2 km į r. nuo Neverdos deš. kranto ir 
0,7 km į r. nuo Varnių-Karklėnų kelio, 
miškas.  

Archeolo-
ginė, 
kraštovaiz-
dinė 

19A A1363  Piliakalnis  
Vydmantų, 
Vembūtų  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Vydmantų k.  

1,8 km į v. nuo Lūksto ež. ir 0,6 km į 
š.r. nuo Domanto kair. kranto, į š.v. 
nuo Čerbos miško.  

Archeolo-
ginė, 
kraštovaiz-
dinė 

20A A1360  Piliakalnis  
Getautės, vad. 
Getautės 
pilimi  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Getautės k.  

0,9 km į v. nuo Telšių-Varnių kelio ir 
0,5 km į š.r. nuo Viešvės pralaidos 
Kungių-Viešvėnų II kelyje, Viešvės 
kair. krantas, miškas.  

Archeolo-
ginė, 
kraštovaiz-
dinė 

21A A1388  Kapinynas  
Kęsų, vad. 
Didvyrių 
kapais  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Kęsų k.  

1,1 km į v. nuo Girgždutės piliakalnio, 
vad. Girgždūtės kalnu, 0,4 km į š.r. 
nuo Nevardos deš. kranto ir 0,2 km ta 
pačia kryptimi nuo Varnių-Karklėnų 
kelio.  

Archeolo-
ginė  

22A A1375  Kapinynas  Daukantų  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Daukantų k.  

0,25 km į š.v. nuo Laukuvos-Užvenčio 
kelio kryžkelės su keliu į Pavandenę ir 
0,2 km į v. nuo Pavandenės kelio.  

Archeolo-
ginė  

23A A1382  
Senovės 
gyvenvietė  

Janapolės, 
vad. Širmės 
kalnu  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Janapolės k.  

1,4 km į š.r. nuo Virvyčios užtvankos 
ir 0,6 km į p. nuo Luokės-Viešvėnų 
kelio tilto per Virvyčią, Virvyčios kair. 
krantas.  

Archeolo-
ginė  

24A A1385  
Senovės 
gyvenvietė  

Kalniškių  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Kalniškių k.  

0,65 km į p.r. nuo Janapolės-
Pavandenės kelio, 0,55 km į š.v. nuo 
Drujos deš. kranto ir 0,25 km į p.r. nuo 
Kalniškių senovės gyvenvietės II.  

Archeolo-
ginė  

25A A1386  
Senovės 
gyvenvietė 
II  

Kalniškių  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Kalniškių k.  

1,6 km į š.v. nuo Janapolės-
Pavandenės kelio tilto per Drują ir 0,3 
km į p.r. nuo šio kelio.  

Archeolo-
ginė  

26A A1387  
Senovės 
gyvenvietė 
III  

Kalniškių  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Kalniškių k.  

2,4 km į r. nuo Janapolės Šv. 
Arkangelo Mykolo bažnyčios, 0,8 km į 
p.v. nuo Janapolės-Pavandenės kelio ir 
50 m ta pačia kryptimi nuo Drujos 
kair. kranto.  

Archeolo-
ginė  

27A A1394  
Senovės 
gyvenvietė  

Skirmantiškės  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Skirmantiškės 
k.  

1 km į p.v. nuo Barstėgų-Varnelių 
kelio ir 0,4 km į š. nuo Varnių-Tverų 
kelio.  

Archeolo-
ginė  

28A A1359  Kapinynas  Patumšalių  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Patumšalių k.  

0,35 km į r. nuo Viešvėnų-Luokės ir 
Mediškių-Rūdupių kelių kryžkelės, į š. 
nuo Viešvėnų-Luokės kelio, miškas.  

Archeolo-
ginė  

29A A1381  Pilkapynas  
Eivydų, vad. 
Milžinų 
kapais  

Telšių aps., 
Telšių sav.,  

0,55 km į š. nuo Palangos-Šiaulių kelio 
ir 0,5 km į š.r. nuo Alsėdžių-
Lieplaukės kelio, Telšių miškų urėdija, 
Pagermantės g-jos miškas, 11 kvartalo 
š. dalis.  

Archeolo-
ginė  

30A A1397  
Senojo 
miesto vieta  

Telšių  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Telšiai  

Į r. nuo Telšių Švč. Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų bažnyčios ir Kęstučio 
g., abipus Respublikos g., Masčio 
ežero š. krantas.  

Archeolo-
ginė  
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31A A1347  Kapinynas  Pagudonės  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Pagudonės k.  

1,45 km į p.r. nuo Juodės deš. kranto, 
1,15 km į š.r. nuo Telšių-Sedos kelio ir 
0,4 km į p. nuo Gudono ež., Pagudonės 
miškas.  

Archeolo-
ginė  

32A A1348  Kapinynas  Kuršų  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Kuršų k.  

0,45 km į v. nuo Šlovių ež. ir 0,25 km į 
r. nuo Baltežerio ež., į p.v. nuo Kuršų-
Slovių kelio.  

Archeolo-
ginė  

A1349 K  
Piliakalnis 
su 
gyvenviete  

Sėbų  

A1349 K 1  Piliakalnis  vad. Pilale  
33A 

A1349 K 2  Gyvenvietė  -  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Sėbų k.  

0,15 km į š.r. nuo Virvyčios kair. 
kranto ir tiek pat į p. nuo Žarėnų-
Luokės kelio.  

Archeolo-
ginė, 
kraštovaiz-
dinė   

34A A1350  Kapinynas  Muitaičių  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Muitaičių k.  

1,4 km į p.r. nuo Daukupio ir Judros 
santakos, 1,1 km į p.v. nuo Muitaičių 
kalvos, vad. Alka, ir 0,55 km į r. nuo 
Daukupio deš. kranto.  

Archeolo-
ginė  

35A A1351  Kapinynas  Patumšių  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Patumšių k.  

0,6 km į p. nuo Luokės-Šaukėnų ir 
Tryškių-Gaulėnų kelių kryžkelės, 0,2 
km į v. nuo Gaulėnų-Užvenčio kelio 
tilto per Šatriją, Šatrijos deš. krantas.  

Archeolo-
ginė  

36A A1364  
Senovės 
gyvenvietė  

Daktariškės  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Daktariškės k.  

1,3 km į r. nuo Telšių-Varnių kelio 
tilto per Rešketą ir 50 m į p.v. nuo 
Virvyčios kair. kranto.  

Archeolo-
ginė  

37A A1365  
Senovės 
gyvenvietė 
II  

Daktariškės  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Daktariškės k.  

1,7 km į š. nuo Stervo ež., 0,8 km į p. 
nuo Virvyčios ir Drujos santakos ir 0,5 
km į š. nuo Karkliškių senovės 
gyvenvietės II.  

Archeolo-
ginė  

38A A1366  
Senovės 
gyvenvietė  

Karkliškių  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Karkliškių k.  

0,8 km į p.v. nuo Virvyčios ištakos iš 
Biržulio ež. ir 0,2 km į p.r. nuo 
Varnių-Miksodžio kelio tilto per 
Virvyčią, miškas.  

Archeolo-
ginė  

39A A1367  
Senovės 
gyvenvietė 
II  

Karkliškių  
Telšių aps., 
Telšių sav.,  

1 km į š. nuo Stervo ež., 0,6 km į p. 
nuo Virvyčios kair. kranto ir 0,5 km į 
p. nuo Daktariškės senovės 
gyvenvietės II, Telšių miškų urėdija, 
Varnių g-ja, 74 kvartalo r. dalis, 
Degėsių pelkės (Tetervynės) miškas.  

Archeolo-
ginė  

40A A1368  
Senovės 
gyvenvietė 
III  

Karkliškių  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Karkliškių k.  

0,5 km į š.v. nuo Varnių-Karkliškių 
kelio, tiek pat į š.r. nuo Stervo ež. ir 
0,3 km. į v. nuo Virvyčios kair. kranto.  

Archeolo-
ginė  

41A A1369  
Senovės 
gyvenvietė 
IV  

Karkliškių  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Karkliškių k.  

0,55 km į p.r. nuo Stervo ež. ir 0,4 km 
ta pačia kryptimi nuo Varnių-
Karkliškių kelio, 0,5 km į v. nuo 
Varnelės kair. kranto.  

Archeolo-
ginė  

42A A1370  
Senovės 
gyvenvietė 
V  

Karkliškių  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Karkliškių k.  

1,25 km į v. nuo Biržulio ež., 1,1 km į 
p.r. nuo Stervo ež., 0,9 km į r. nuo 
Varnių-Karkliškių kelio ir 0,1 km į š.v. 
nuo Varnelės kair. kranto.  

Archeolo-
ginė  

43A A1371  
Senovės 
gyvenvietė 
VI  

Karkliškių  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Karkliškių k.  

1,2 km į p.v. nuo Varnių-Miksodžio 
kelio tilto per Virvytę, 0,85 km į š.r. 
nuo Stervo ež.ir 0,15 km į p.r. nuo 
Varnių-Miksodžio kelio.  

Archeolo-
ginė  
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44A A1391  
Senovės 
gyvenvietė  

Panakačio  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Panakačio k.  

1 km į p. nuo Varnių-Užvenčio kelio ir 
0,3 km į v. nuo Nakačios kair. kranto.  

Archeolo-
ginė  

45A A1395  Kapinynas  Skrandėnų  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Skrandėnų k.  

0,55 km į v. nuo Varnių-Kaltinėnų 
kelio ir 0,1 km į r. nuo Nakačios deš. 
kranto.  

Archeolo-
ginė 

46A A1398  
Senovės 
gyvenvietė  

Upetų  
Telšių aps., 
Telšių sav.,  

2,3 km į p.v. nuo Varnių-Žarėnų kelio 
tilto per Rešketą, 1,2 km į p. nuo 
Varnių-Žarėnų kelio, Rešketos deš. 
krantas, Telšių miškų urėdijos Varnių 
g-jos miškas, 77 kvartalo v. dalis.  

Archeolo-
ginė  

47A A1352  Kapinynas  Varnių  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Varniai  

0,1 km į š. nuo Laukuvos-Telšių kelio 
tilto per Varnelę, Varnių centrinė dalis, 
aplink buv. kunigų seminarijos pastatą.  

Archeolo-
ginė  

48A A1353  
Senovės 
gyvenvietė  

Varnių, vad. 
Vaišnoriaus 
sala  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Varniai  

1 km į p. nuo Varnių kapinių, tiek pat į 
v. nuo Varnių-Laukuvos kelio ir 0,15 
km į r. nuo Varnelės deš. kranto, 
miškas.  

Archeolo-
ginė  

49A A1354  Kapinynas  
Kveilių, 
Ruišėnų  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Kveilių k.  

1 km į š.v. nuo Gervainio kair. kranto, 
0,9 km į š.r. nuo Viešvėnų-Luokės 
kelio ir 0,35 km į v. nuo Burnių-
Nakrošiškių kelio.  

Archeolo-
ginė  

50A A1355  Kapinynas  Nakrošiškių  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Nakrošiškių k. 

0,65 km. į p.v. nuo Viešvėnų-Luokės 
kelio ir 0,5 km į š. nuo Ankštelės kair. 
kranto.  

Archeolo-
ginė  

51A A1356  Kapinynas  Vabalių  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Vabalių k.  

1,6 km į š. nuo Judros kair. kranto, 0,9 
km į v. nuo Telšių-Varnių kelio ir 50 
m į p. nuo Mastupio deš. kranto.  

Archeolo-
ginė  

52A A1357  Kapinynas  Vembūtų  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Vembūtų k.  

1,6 km į r. nuo Telšių-Varnių kelio ir 
0,65 km į š.r. nuo Ankštelės deš. 
kranto.  

Archeolo-
ginė  

53A A1358  Pilkapynas  Kegų  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Kegų k.  

0,25 km į r. nuo Kliurkės įtakos į 
Pluotinalio ež., 0,22 km į p.v. nuo 
Kuršų-Žarėnų kelio ir 0,2 km į š.r. nuo 
Pluotinalio ež.  

Archeolo-
ginė  

54A A1944  
Senovės 
gyvenvietė  

Džiuginėnų  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Džiuginėnų k.  

0,3 km į p.v. nuo kelio, jungiančio 
Telšius su Šiaulių-Palangos keliu, 0,25 
km į p. nuo Džiuginėnų, Siraičių 
kapinyno ir 0,2 km į p.v. nuo 
Džiuginėnų piliakalnio, vad. Džiugo 
kalnu, 70 m į p. nuo Durbinio kair. 
kranto, į p. nuo Džiuginėnų dvaro 
sodybos.  

Archeolo-
ginė  

55A A1945  Kapinynas  Bauželio  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Bauželio k.  

1,5 km į p.r. nuo Vembūtų piliakalnio, 
0,7 km į p., p.r. nuo Varnių-Tverų ir 
Žarėnų kelių sankryžos, 0,65 km į r., 
š.r. nuo Varnelių-Laukuvos kelio ir 
0,15 km į p.v. nuo Varnių-Tverų kelio.  

Archeolo-
ginė  

56A AR1194 

Senkapis su 
XV-XVI 
m.e.a. gr. 
kp.  

- 

Telšių aps., 
Telšių r. 
Pagermančio 
k. 

- 
Archeolo-
ginė  
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5.1 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 

57A AR1196 
Piliakalnis, 
vad. Pilale  

- 
Telšių aps., 
Telšių r. 
Eidžiotų k. 

- 

Archeolo-
ginė,  
kraštovaiz-
dinė 

A1362 K  
Piliakalnis 
II su 
gyvenviete  

Pagirgždū-čio  

A1362 K 1  
Piliakalnis 
II  

vad. Pilale  
58A 

A1362 K 2  Gyvenvietė  -  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Pagirgždū-čio 
k.  

1,5 km į š.r. nuo Pagirgždūčio 
piliakalnio, vad. Girgždūtės kalnu, ir 
0,6 km į p.r. nuo Alkupio deš. kranto.  

Archeolo-
ginė, 
kraštovaiz-
dinė  

59A AV1500 
Senkapis, 
vad. 
Kapukais  

- 
Telšių aps., 
Telšių r. 
Pupinių k. 

- 
Archeolo-
ginė  

60A IP2991 

Biržulio 
Sąsmaukos 
3-čia 
akmens a. 
gyvenvietė  

- 
Telšių aps., 
Telšių r. 
Karkliškių k. 

- 
Archeolo-
ginė  

61A AV1503 
Senkapis, 
vad. Pilių 
kapeliais  

- 
Telšių aps., 
Telšių r. 
Paliepių k. 

- 
Archeolo-
ginė  

62A AV1514 
Senkapis, 
vad. Ukrino 
kapeliais  

- 
Telšių aps., 
Telšių r. 
Užgirių k. 

- 
Archeolo-
ginė  

63A AV1516 

Senkapis, 
vad. 
Narvydo 
kapukais  

- 
Telšių aps., 
Telšių r. 
Želvaičių k. 

- 
Archeolo-
ginė  

64A AV1523 Senkapis  - 
Telšių aps., 
Telšių r. 
Staurylų k. 

- 
Archeolo-
ginė  

65A AV1525 Senkapis  - 
Telšių aps., 
Telšių r. 
Tryškių mstl. 

- 
Archeolo-
ginė  

66A AV1527 
Senkapis, 
vad. 
Kapiukais  

- 
Telšių aps., 
Telšių r. 
Besčių k. 

- 
Archeolo-
ginė  

67A AV1528 
Senkapis, 
vad. Kapais  

- 
Telšių aps., 
Telšių r. 
Užvėdarės k. 

- 
Archeolo-
ginė  

68A AV1534 
Senkapis, 
vad. 
Užkapiais  

- 
Telšių aps., 
Telšių r. 
Šaltmirių k. 

- 
Archeolo-
ginė  

69A AV1537 

Senkapis, 
vad. 
Koplyčkalni
u  

- 
Telšių aps., 
Telšių r. 
Vembūtų k. 

- 
Archeolo-
ginė  

70A AV1538 Senkapis I  - 
Telšių aps., 
Telšių r. 
Viešvėnų k. 

- 
Archeolo-
ginė  
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5.1 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 

71A AV2061 
Akmens a. 
gyvenvietė  

- 

Telšių aps., 
Telšių r. 
Mažojo 
Palūksčio k. 

- 
Archeolo-
ginė  

72A AV2062 
Akmens a. 
gyvenvietė I  

- 
Telšių aps., 
Telšių r. 
Pabiržulio k. 

- 
Archeolo-
ginė  

73A AV2063 
Akmens a. 
gyvenvietė 
II  

- 
Telšių aps., 
Telšių r. 
Pabiržulio k. 

- 
Archeolo-
ginė  

74A LA263/1  
Piliakalnis 
ir senovės 
gyvenvietė  

Širmės 
Telšių aps., 
Telšių r. 

- 
Archeolo-
ginė  

75A LA263/6  
Akmens a. 
radimvietė  

Pabiržulio 
Telšių aps., 
Telšių r. 

- 
Archeolo-
ginė  

76A LA263/5  
Akmens a. 
gyvenvietė I  

Žvejeliškės 
Telšių aps., 
Telšių r. 

- 
Archeolo-
ginė  

77A LA263/4  
Akmens a. 
gyvenvietė 
II  

Žvejeliškės 
Telšių aps., 
Telšių r. 

- 
Archeolo-
ginė  

78A LA263/2  
Akmens a. 
gyvenvietė 
V  

Janapolės 

Telšių aps., 
Telšių r. 
Janapolės 
mstl. 

- 
Archeolo-
ginė  

79A LA263/3  
Akmens a. 
gyvenvietė 
III  

Žvejeliškės 
Telšių aps., 
Telšių r. 

- 
Archeolo-
ginė  

80A 
LA413/217
8, IP1476 

Senovės 
gyvenvietė  

- 
Telšių aps., 
Telšių r. 
Staurylų k. 

- 
Archeolo-
ginė  

81A 
LA413/218
0, IP1477 

Senkapiai  - 
Telšių aps., 
Telšių r. 
Visginių k. 

- 
Archeolo-
ginė  

82A IP1478 
Senovės 
gyvenvietė  

- 
Telšių aps., 
Telšių r. 
Pagudonės k. 

- 
Archeolo-
ginė  

83A AR1545 Pilkapiai - 
Telšių aps., 
Telšių r. 
Žaduvėnų k. 

- 
Archeolo-
ginė  
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5.4.2. Urbanistikos paveldo vertybės 

Urbanistikos paveldo vertybių sąrašas pateikiamas 5.2 lentelėje. 

 
5.2 lentelė. Urbanistikos paveldo vertybės  

Nr. 
terit. 
plane 

Vertybės 
kodas 

Pavadi- 
nimas 

Vardas Adresas Situacija Vertė 

1 2 3 4 5 6 7 

1U U32 Senamiestis  Telšių  Telšių aps., Telšių sav., Telšiai  - 
Urbanistinė, 
architektūrinė 

2U UV44 Tryškiai  - 
Telšių aps., Telšių r. 
Tryškių mst. 

- 
Urbanistinė, 
architektūrinė 

 
 

5.4.3. Statinių kompleksai - architektūros paveldo vertybės 

Statinių kompleksų - architektūros paveldo vertybių sąrašas pateikiamas 5.3 lentelėje. 

 

5.3 lentelė. Statinių kompleksai - architektūros paveldo vertybės  

Nr. 
terit. 
plane 

Verty-
bės 

kodas 

Pavadi- 
nimas Vardas Adresas Situacija Vertė 

1 2 3 4 5 6 7 

G344 K  
Dvaro 
sodybos 
fragmentai  

Į p.r. nuo Alsėdžių-Gedrimų kelio, 
kaimo p.v. dalis.  

Istorinė, 
architektūrinė, 
kraštovaizdinė  1G 

G344 K 1  Ponų namas  

Brėvikių  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Brėvikių k.  

Teritorijos centr. dalis.  
Istorinė, 
architektūrinė  

G182 K  
Bažnyčios 
kompleksas  

G182 K 1 Bažnyčia 
2G 

G182 K 2 Varpinė 

Nukryž-
iuotojo 
Jėzaus  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Nevarėnų 
mstl.  

-  
Architektūrinė, 
kraštovaizdinė 



TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 
I  etapas. Esamos būklės analizė 

 
VGTU Teritorijų planavimo institutas 

 
238 

5.3 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 

G346 K  Dvaro sodyba  
Į p. nuo Džiuginėnų-Germanto 
kelio, prie Durbino u.  

Istorinė, 
architektūrinė, 
kraštovaizdinė  

G346 K 1  Ponų namas  
Dvaro sodybos centrinėje dalyje, 
pagrindiniu fasadu orientuotas į p.  

Istorinė, 
architektūrinė  

G346 K 2  Virtuvė  
Dvaro sodybos centrinėje dalyje, 
korpusu orientuota v.-r. kryptimi.  

Istorinė, 
užstatymo 
struktūros 
formantas  

G346 K 3  Ledainė  
Dvaro sodybos centrinėje dalyje, 
pagrindiniu fasadu orientuota į p.  

Visuomeninė 
reikšmė  

G346 K 4  Daržinė  
Dvaro sodybos p. dalyje, korpusu 
orientuota v.-r. kryptimi.  

Istorinė, 
užstatymo 
struktūros 
formantas  

3G 

G346 K 5  
Parko 
fragmentai  

Džiuginė-
nų  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Džiuginė-nų 
k.  

Dvaro sodybos š., r. ir centrinė 
dalis. Dvaro sodybos š., r. ir 
centrinė dalis.  

Istorinė, 
kraštovaizdinė  

G180 K  
Bažnyčios 
kompleksas  

G180 K 1  Bažnyčia  
4G 

G180 K 2  Varpinė  

Šv. Angelų 
Sargų  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Ubiškės k.  

-  
Architektūrinė, 
kraštovaizdinė 

G181 K  
Bažnyčios 
kompleksas  

G181 K 1  Bažnyčia  
5G 

G181 K 2  Varpinė  

Šv. arkang. 
Mykolo  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Janapolės k.  

-  
Architektūrinė, 
kraštovaizdinė 

Bažnyčios 
kompleksas  

Bažnyčia  

Varpinė  
G183 K  

Šventoriaus 
vartai  

G183 K 4  Sandėlis  

6G 

G183 K 5  
Kryžiaus 
kelio stotys 
(14)  

Šv. Onos  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Pavandenės k.  

-  
Architektūrinė, 
kraštovaizdinė 

G184 K  
Bažnyčios 
ansamblis  

G184 K 1  Bažnyčia  

G184 K 2  Varpinė  
7G 

G184 K 3  
Šventoriaus 
vartai  

Švč. 
Trejybės  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Tryškių mstl.  

-  
Architektūrinė, 
kraštovaizdinė 



TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 
I  etapas. Esamos būklės analizė 

 
VGTU Teritorijų planavimo institutas 

 
239 

5.3 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 

G215 K  Dvaro sodyba  Virvytės kair. krantas.  

G215 K 1  Ponų namas  
Centrinėje sodybos dalyje, 
pagrindiniu fasadu orientuotas į 
š.v.  8G 

G215 K 2  Svirnas  

Pavirvyčio  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Pavirvyčio k.  

Centrinėje sodybos dalyje, 
pagrindiniu fasadu orientuotas į 
š.r.  

Architektūrinė  

G236 K  Dvaro sodyba  
1,3 km į p. nuo Luokės-Viešvėnų 
kelio, abipus Virvytės u.  

Architektūrinė, 
istorinė, 
urbanistinė, 
kraštovaizdinė.  

G236 K 1  Ponų namas  
Reprezentacinės zonos centre, tarp 
buv. parterio ir parko. Pagrindinis 
fasadas orientuotas į p.r.  

Architektūrinė  

G236 K 2  Oficina  

Reprezentacinio kiemo pietinėje 
pusėje, pagrindiniu šiauriniu 
fasadu oficina atgręžta į parterį, 
pietiniu į tvenkinio krantu 
vingiuojantį senąjį Telšių Luokės 
kelią.  

Architektūrinė  

G236 K 3  Arklidė  

Reprezentacinio kiemo rytinėje 
pusėje, vienoje eilėje su vežimine 
G236K4. Pagrindiniu fasadu 
orientuota į v., į parterį.  

Architektūrinė  

G236 K 4  Vežiminė  

Reprezentacinio kiemo rytinėje 
pusėje, vienoje eilėje su arklide. 
Pagrindinis fasadas orientuotas, į 
v.  

Architektūrinė  

G236 K 5  Ledainė  
Į šiaurės rytus nuo ponų namo, 
parke. Pagrindinis fasadas 
orientuotas į r.  

Architektūrinė  

G236 K 6  
Inžinieriaus 
namas  

Į v. nuo pagrindinio 
reprezentacinio kiemo, parko 
pakraštyje. Pagrindinis fasadas 
orientuotas į v.  

Architektūrinė  

G236 K 7  
Kartono 
fabrikas  

Į v. nuo pagrindinio 
reprezentacinio kiemo, Virvytės u. 
dešiniajame krante. Pagrindinis 
fasadas orientuotas į p.  

Architektūrinė  

G236 K 8  Pirtis  
Parko šiaurinėje dalyje, prie 
Virvytės u.  

Architektūrinė  

G236 K 9  Obuolinė  

Į š.r. nuo pagrindinio 
reprezentacinio kiemo, parko 
pakraštyje, šlaite. Pagrindinis 
fasadas orientuotas į p.r.  

Architektūrinė  

G236 K 
10  

Kiaulidė  
Į r. nuo reprezentacinio kiemo, 
sodybos ūkinėje dalyje.  

Architektūrinė  

9G 

G236 K 
11  

Svirnas  

Biržuvėnų  
 

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Biržuvėnų k.  

Į r. nuo pagrindinio 
reprezentacinio kiemo, pagrindinis 
fasadas orientuotas į vakarus.  

Architektūrinė  
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5.3 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 

G236 K 
12  

Tvartas  

Į r. nuo pagrindinio 
reprezentacinio kiemo, ūkinėje 
sodybos dalyje, vienoje eilėje su 
svirnu.  

Architektūrinė  

G236 K 
13  

Daržinė  
Į r. nuo pagrindinio 
reprezentacinio kiemo, ūkinės 
dalies pakraštyje.  

Architektūrinė  

G236 K 
14  

Daržinė  
Į r. nuo pagrindinio 
reprezentacinio kiemo, ūkinės 
dalies pakraštyje.  

Architektūrinė  

G236 K 
15  

Kumetynas  

Į v. nuo pagrindinio 
reprezentacinio sodybos kiemo, už 
Virvytės u., kumetynų dalyje. 
Pastatas stovi ant aukštumos, r. 
galu atgręžtas į sodybą kertantį 
senąjį Luokės-Telšių kelią.  

Architektūrinė  

G236 K 
16  

Kumetynas  
Į v. nuo pagrindinio 
reprezentacinio sodybos kiemo, už 
Virvytės u., kumetynų dalyje.  

Architektūrinė  

G236 K 
17  

Kumetynas  

Į vakarus nuo pagrindinio 
reprezentacinio sodybos kiemo, už 
Virvytės upės, kumetynų dalyje. 
Pastatas stovi kumetynų dalies 
vakariniame pakraštyje, prie 
miško, vienoje eilėje su kumetynu 
G236K16.  

Architektūrinė  

G236 K 
18  

Kumetynas  

Yra į v. nuo pagrindinio 
reprezentacinio kiemo, kairiajame 
Virvytės u. krante išsidėsčiusioje 
kumetynų dalyje. Pastatas 
šiauriniu galu orientuotas į 
keliuką, jungiantį kelias šios 
dalies sodybas, rytiniu ilguoju 
fasadu - į mišką.  

Architektūrinė  

G236 K 
19  

Kalvė  

Yra į š.v. nuo pagrindinio 
reprezentacinio kiemo, kairiajame 
Virvytės u. krante, prie sodybą 
kertančio senojo kelio Telšiai-
Luokė. Pagrindinis fasadas 
orientuotas į r.  

Architektūrinė  

G236 K 
20 

Koplytstulpis 

 

Koplytstulpis stovi apie 0,5 km į 
rytus nuo sodybos centrinės 
dalies, šiaurinėje senojo Luokės 
Telšių kelio pusėje, laukuose. 

Architektūrinė 

G236 K 
21  

Šeimos 
senosios 
kapinės  

Gorskių  

Yra šiaurės vakarinėje sodybos 
dalyje, ant kalvos apaugusios 
mišku. Į kapines veda takas, 
atsišakojąs nuo senojo Telšių -
Luokės kelio ties kalve G236K19. 
Abipus tako yra senos kaštonų 
alėjos liekanos.  

Istorinė  

 

G236 K 
22  

Parkas  -  

 

-  Architektūrinė  
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5.3 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 

G247 K  

Spirito 
fabriko 
pastatų 
kompleksas  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Telšiai 
Gedimino 8, 
17  

Centrinė miesto dalis, abipus 
Gedimino gatvės.  

Istorinė, 
architektūrinė, 
technologinė  

G247 K 1  
Administracin
is pastatas  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Telšiai 
Gedimino/Kal
no 17/21  

Centrinė miesto dalis, abipus 
Gedimino gatvės.  

Istorinė, 
architektūrinė  

G247 K 2  
Ūkinis 
pastatas  

Centrinė miesto dalis, abipus 
Gedimino gatvės.  

Istorinė, 
architektūrinė  

G247 K 3  Pirtis  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Telšiai 
Gedimino 17  

Miesto centrinė dalis, abipus 
Gedimino gatvės.  

Istorinė, 
architektūrinė  

G247 K 4  
Gamybinis 
pastatas  

Istorinė, 
architektūrinė, 
technologinė  

G247 K 5  Sarginė  
Istorinė, 
architektūrinė  

G247 K 6  Sandėlis  
Istorinė, 
architektūrinė, 
technologinė  

G247 K 7  
Gyvenamas 
namas  

Istorinė, 
architektūrinė  

10G 

G247 K 8  Garažas  

Telšių  
  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Telšiai 
Gedimino 8  

Centrinė miesto dalis, abipus 
Gedimino gatvės.  

Istorinė, 
architektūrinė  

G331 K  
Pastatų 
kompleksas  

-  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Telšiai 
Respublikos/E
žero 49/2  

Senamiestis, Respublikos g. 
pietinė pusė, Masčio ežero š. 
krantas.  

Architektūrinė, 
istorinė  

G331 K 1  Pastatas  -  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Telšiai 
Respublikos 
49  

Senamiestis, Respublikos g. 
pietinė pusė.  

Architektūrinė, 
istorinė  

11G 

G331 K 2  Namas  -  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Telšiai Ežero 
2  

Senamiestis, Ežero g. šiaurinė 
pusė.  

Architektūrinė 
  

G334 K  
Statinių 
kompleksas  

Telšių 
bernardinų 
vienuolyno 
ir kunigų 
seminarijos  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Telšiai 
Katedros 2, 6  

Senamiestis, ant Insulos kalvos.  
Architektūrinė, 
istorinė, 
kraštovaizdinė  

G334 K 1  Katedra  
Šv. Antano 
Paduviečio  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Telšiai 
Katedros 2  

Senamiestis, ant Insulos kalvos, 
centrinė komplekso dalis.  

Architektūrinė, 
istorinė, 
kraštovaizdinė  

12G 

G334 K 2  
Vienuolyno 
namas  

-  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Telšiai 
Katedros 6  

Senamiestis, ant Insulos kalvos, 
centrinė komplekso dalis.  

Architektūrinė  
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G334 K 3  
Šventoriaus 
vartai  

-  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Telšiai 
Katedros  

Senamiestis, ant Insulos kalvos, 
komplekso p.v. dalis.  

Architektūrinė  

 

G334 K 4  
Kunigų 
seminarija  

-  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Telšiai 
Katedros 6  

Senamiestis, ant Insulos kalvos.  Architektūrinė  

G335 K  
Bažnyčios 
statinių 
kompleksas  

Luokės 
Visų 
Šventųjų  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Luokės mstl. 
Telšių 5  

Architektūrinė, 
kraštovaizdinė  

G335 K 1 Bažnyčia 
Visų 
Šventųjų 

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Luokės mstl. 
Telšių 5 

Architektūrinė, 
kraštovaizdinė 

G335 K 2  Varpinė  -  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Luokės mstl. 
Telšių 5  

Architektūrinė, 
kraštovaizdinė  

13G 

G335 K 3  
Šventoriaus 
tvora su 
vartais  

-  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Luokės mstl. 
Telšių  

Miestelio centr. dalis, ant kalvos.  

Architektūrinė  

G336 K  
Bažnyčios 
statinių 
kompleksas  

Varnių Šv. 
apaštalų 
Petro ir 
Pauliaus  

Architektūrinė, 
kraštovaizdinė, 
istorinė  

G336 K 1  Bažnyčia  
Architektūrinė, 
kraštovaizdinė, 
istorinė  

G336 K 2  
Šventoriaus 
tvora su 
vartais  

Architektūrinė  

14G 

G336 K 3  Lurdas  

Šv. apaštalų 
Petro ir 
Pauliaus  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Varniai M. 
Valančiaus 4  

Miesto š. dalis, Varnelės deš. 
krantas.  
.  

Architektūrinė 

G345 K  Dvaro sodyba  Prie kelio Telšiai-Plungė.  

Architektūrinė, 
istorinė, 
urbanistinė, 
kraštovaizdinė  

G345 K 1  Rūmai  
Dvaro sodybos centrinėje dalyje, 
pagrindiniu fasadu orientuoti į p.  

Architektūrinė  

G345 K 2  Namas  
Dvaro sodybos centrinėje dalyje, 
pagrindiniu fasadu orientuotas į v.  

Architektūrinė  

G345 K 3  Svirnas  
Dvaro sodybos centrinėje dalyje, į 
pr. nuo rūmų, korpusu orientuotas 
v.-r. kryptimi.  

Architektūrinė  

G345 K 4  Tvartas  
Dvaro sodybos centrinėje dalyje, į 
p.v. nuo rūmų, korpusu 
orientuotas p.-š. kryptimi.  

Užstatymo 
struktūros 
formantas  

15G 

G345 K 5  Tvartas  

Siraičių  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Siraičių k.  

Dvaro sodybos centrinėje dalyje, 
korpusu orientuota v.-r. kryptimi.  

Architektūrinė  
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G345 K 6  
Ūkinis 
pastatas  

Dvaro sodybos centrinėje dalyje, į 
v. nuo rūmų, pagrindiniu korpusu 
orientuotas r.-v. kryptimi.  

Architektūrinė  

G345 K 7  Skalbykla  
Dvaro sodybos p.r. dalyje, 
pagrindiniu fasadu orientuotas į v.  

Architektūrinė  

G345 K 8  Kumetynas  
Dvaro sodybos š. dalyje, prie kelio 
Siraičiai-Džiuginėnai.  

Architektūrinė  

G345 K 9  Kalvė  
Dvaro sodybos š. dalyje, prie kelio 
Telšiai-Plungė.  

Architektūrinė  

 

G345 K 
10  

Šulinys  

  

Dvaro sodybos centrinėje dalyje, į 
v. nuo rūmų.  

Architektūrinė  

G347 K  Dvaro sodyba  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Tryškių mstl.  

Tryškių mstl. p. dalis, Virvytės 
deš. krantas.  

Architektūrinė, 
istorinė, 
urbanistinė, 
kraštovaizdinė  

G347 K 1  Ponų namas  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Tryškių mstl. 
Klaipėdos 19  

Teritorijos centr. dalis.  

Architektūrinė, 
užstatymo 
struktūros 
formantas  

G347 K 2  
Arklidės 
liekanos  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Tryškių mstl.  

Teritorijos centr. dalis, į p. nuo 
svirno.  

Architektūrinė  

G347 K 3  Svirnas  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Tryškių mstl. 
Klaipėdos 17  

Teritorijos centr. dalis, į p. nuo 
įvažiavimo kelio, į r. nuo ponų 
namo.  

Architektūrinė  

16G 

G347 K 4  Kumetynas  

Tryškių  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Tryškių mstl. 
Klaipėdos 15  

Teritorijos r. dalis.  
Užstatymo 
struktūros 
formantas  

G442 K  
Etnoarchitek-
tūrinė sodyba  

1 km į v. nuo Viešvėnų k.  

G442 K 1  Namas  Centrinė sodybos dalis.  

G442 K 2  Svirnas  P. v. sodybos dalis.  

G442 K 3  Tvartas  Į r. pusę nuolaidus kalvelės šlaitas.  

17G 

G442 K 4  Kluonas  

Sakalų II k.  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Sakalų II k.  

Sodybos š. dalis.  

Architektūrinė  

18G AtV701 Sodyba II  - 
Telšių aps., 
Telšių r. 
Sakalų II k. 

- - 

19G 
LA413/ 
2154 

Barzdžių 
(Lingėnų) 
buv. dvaro 
sodybos 
fragmentai  

- 
Telšių aps., 
Telšių r. 
Barzdžių k. 

- - 

20G 
LA413/ 
2167, 
IP787 

Buv. dvaro 
sodybos 
fragmentai  

- 
Telšių aps., 
Telšių r. 
Degaičių k. 

- - 

21G 
LA413/ 
2175 

Buv. dvaro 
sodybos 
fragmentai  

- 
Telšių aps., 
Telšių r. 
Juozapavo k. 

- - 
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22G 
LA413/ 
2181 

Buv. dvaro 
sodybos 
fragmentai  

- 
Telšių aps., 
Telšių r. 
Kaunatavos k. 

- - 

23G 
LA413/ 
2182 

Buv. dvaro 
sodybos 
fragmentai  

- 
Telšių aps., 
Telšių r. 
Naujikų k. 

- - 

24G 
41LA3/ 
2176 

Buv. dvaro 
sodybos 
fragmentai  

- 
Telšių aps., 
Telšių r. 
Pabalvės k. 

- - 

25G 
LA413/ 
2183, 
IP793 

Buv. dvaro 
sodybos 
fragmentai  

- 
Telšių aps., 
Telšių r. 
Pašatrijos k. 

- - 

26G 
LA413/ 
2168 

Buv. dvaro 
sodybos 
fragmentai  

- 
Telšių aps., 
Telšių r. 
Patausalės k. 

- - 

27G 
LA413/ 
2160 

Buv. dvaro 
sodybos 
fragmentai  

- 
Telšių aps., 
Telšių r. 
Rainių k. 

- - 

G440K 
Etnoarchitekt
ūrinė sodyba  

Padvarių k. 
Telšių aps., 
Telšių r. 
Padvarių k. 

Apie 1,5 km į š.v. nuo Janapolės 
mstl., Telšių-Varnių kelio r. pusė. 

Architektūrinė, 
kraštovaizdinė 

G440K1 Namas   
Telšių aps., 
Telšių r. 
Padvarių k. 

Namas stovi kelio p. pusėje. Architektūrinė 28G 

G440K2 Tvartas   
Telšių aps., 
Telšių r. 
Padvarių k. 

Tvartas stovi kelio š. pusėje, 
priešais namą. 

Architektūrinė 

 

5.4.4. Statiniai - architektūros paveldo vertybės 

 
Statinių - architektūros paveldo vertybių sąrašas pateikiamas 5.4 lentelėje. 

 

5.4 lentelė. Statiniai - architektūros paveldo vertybės  

Nr. 
terit. 
plane 

Verty- 
bės 

kodas 

Pavadi- 
nimas 

Vardas Adresas Situacija Vertė 

1 2 3 4 5 6 7 

1S S724  Mokykla  -  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai 
Kalno/Katedros 1/3  

Telšių senamiestis U32, 
centrinė dalis, šalia 
katedros, buv. Bažnyčios 
aikštėje, pietinėje Kalno g. 
pusėje.  

Architektūrinė, 
istorinė.  

2S S507  Bažnyčia  
Šv. 
Aleksandro  

Telšių aps., Telšių 
sav., Varniai 
Vytauto 10  

-  
Architektūrinė, 
kraštovaizdinė 

3S S508  Varpinė  -  
Telšių aps., Telšių 
sav., Žarėnų mstl.  

-  
Architektūrinė, 
kraštovaizdinė  
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4S S705  
Teismo 
rūmų 
pastatas  

Telšių  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai 
Pašto/Žalioji 6/12  

Telšių senamiestis U32, 
vakarinė dalis, Žaliosios ir 
Pašto gatvių sankryžos 
vakarinė pusė.  

Architektūrinė  

5S S702  Mokykla  amatų  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai 
Muziejaus 29  

Miesto v. dalis, Masčio ež. 
š.v. krantas.  

Architektūrinė  

6S S703  Muziejus  
Žemaičių 
muziejus 
"Alka"  

Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai 
Muziejaus 31  

Miesto v. dalis, Masčio ež. 
š.v. krantas.  

Architektūrinė  

7S S728  Pastatas  -  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai Turgaus 
a. 8  

Telšių senamiestis U32, 
Turgaus a. pietų pusė.  

Architektūrinė  

8S S715  Pastatas  -  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai 
Respublikos 4  

Senamiestis, Respublikos 
g. šiaurinė dalis, 
ištisiniame gatvės 
užstatyme.  

Architektūrinė  

9S S717  Pastatas  -  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai 
Respublikos 8  

Telšių senamiestis, 
Respublikos ir Kęstučio 
gatvių sankryžos v. pusė, 
Insulos kalno papėdė.  

Architektūrinė  

10S S718  Pastatas  -  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai 
Respublikos 10  

Telšių senamiestis, 
Respublikos g. šiaurės 
vakarinė pusė.  

Architektūrinė  

11S S701  
Iždinės 
pastatas  

Telšių  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai Turgaus 
a./Iždinės 15/1  

Telšių senamiesčio U32 
teritorijoje, centrinėje 
dalyje.  

Architektūrinė  

12S S720  Pastatas  -  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai 
Respublikos 37  

Senamiestis, centrinė dalis.  Architektūrinė  

13S S721  Pastatas  -  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai 
Respublikos 41  

Senamiestis, centrinė dalis.  Architektūrinė  

14S S722  Pastatas  -  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai 
Respublikos 43  

Senamiestis, centr. dalis.  Architektūrinė  

15S S706  Pastatas  -  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai 
Respublikos 9  

Telšių senamiestis U32, 
centrinė dalis, Respublikos 
g. pietrytinė pusė.  

Architektūrinė  

16S S707  Pastatas  -  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai 
Respublikos 11  

Telšių senamiestis U32, 
centrinė dalis, Respublikos 
g. pietryčių pusė.  

Architektūrinė  

17S S723  Pastatas  -  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai 
Respublikos 53  

Telšių senamiestis, 
Respublikos g. pietinė 
pusė.  

Architektūrinė 
istorinė 

18S S861  Sinagoga  Telšių  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai Aukštoji 
3  

Senamiestis.  
Architektūrinė 
istorinė 

19S S471  Elektrinė  -  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai Telšės 
12  

Senamiestis, Masčio ež. 
š.v. krantas.  

Istorinė, 
technologinė, 
architektūrinė  
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20S S862  Ješibotas  Telšių  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai Iždinės 
11  

Senamiestis.  
Architektūrinė 
istorinė 

21S S730  Namas  -  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai Turgaus 
a. 11  

Telšių senamiestis U32, 
Turgaus a. šiaurės vakarinė 
pusė.  

Architektūrinė  

22S S729  Namas  -  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai Turgaus 
a. 9  

Telšių senamiestis U32, 
Turgaus a. šiaurės vakarinė 
pusė.  

Architektūrinė  

23S S222  Mokykla  Žemaitės  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai Šviesos 
15  

Miesto š.r. dalis, 140 m į 
š.v. nuo Šviesos ir S. 
Nėries gatvių sankryžos.  

Architektūrinė  

24S S726  Pastatas  -  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai 
Kęstučio 3  

Senamiestis U32, Kęstučio 
g. vakarinė pusė.  

Architektūrinė  

25S S860  Bažnyčia  

Telšių Švč. 
M. Marijos 
Ėmimo į 
dangų  

Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai Šviesos 
2  

Senamiestis.  
Architektūrinė, 
kraštovaizdinė  

26S S733  Pastatas  -  

Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai S. 
Daukanto/Saulės 
14/2  

Telšių senamiestis U32, 
S.Daukanto ir Saulės 
gatvių sankryžos pietrytinė 
dalis.  

Architektūrinė, 
istorinė  

27S S812  Pastatas  -  
Telšių aps., Telšių 
sav., Varniai S. 
Daukanto 6  

Miesto centr. dalis, kair. 
kelio Telšiai-Laukuva 
pusė.  

Architektūrinė, 
istorinė  

28S S813  Namas  
Motiejaus 
Valančiaus  

Telšių aps., Telšių 
sav., Varniai S. 
Daukanto 10a  

Miesto š. dalis, kair. kelio 
Telšiai-Laukuva pusė.  

Architektūrinė, 
istorinė  

29S S811  Namas  -  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai Birutės 
30  

Miesto centr. dalis.  Istorinė  

30S S708  Pastatas  -  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai 
Respublikos 13  

Telšių senamiestis U32, 
centrinė dalis, Respublikos 
g. pietryčių pusė.  

Architektūrinė  

31S S704  
Miesto 
teatras  

Telšių  

Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai 
Respublikos/Katedro
s 18/1  

Telšių senamiesčio U32 
centrinė dalis, Respublikos 
g. ir Katedros g. š.v. 
kampas.  

Architektūrinė  

32S S734  Rūmai  Vyskupų  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai 
Katedros/Kalno 5/2  

Telšių senamiestis U32, 
centrinė dalis, ant Insulos 
kalvos, į š.v. nuo katedros.  

Architektūrinė  

33S S732  Namas  -  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai Ežero 1  

Telšių senamiestis U32, 
Masčio ežero š. krantas, 
Ežero g. pietinė pusė.  

Architektūrinė  

34S S214  Kripta  -  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai 
Katedros 2  

Šv. Antano Paduviečio 
katedros rūsio š. dalis.  

Istorinė  

35S S859  Cerkvė  

Telšių 
stačiatikių 
Šv. 
Mikalojaus  

Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai Žalgirio 
8  

Miesto š. dalis.  Architektūrinė 
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36S S716  Pastatas  -  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai 
Respublikos 6  

Senamiestis, centrinė dalis.  Architektūrinė  

37S S719  Pastatas  -  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai 
Respublikos 21  

Senamiestis, Respublikos 
g. pietrytinė pusė.  

Architektūrinė  

38S S725  Pastatas  -  

Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai 
Kalno/Žemaitės 
16/23  

Senamiestis U32, Kalno ir 
Žemaitės gatvių sankryžos 
šiaurės vakarų pusė.  

Architektūrinė  

39S S727  Namas  -  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai 
Kęstučio 10  

Telšių senamiestis U32, 
Kęstučio g. rytinė pusė.  

Architektūrinė  

40S S731  Pastatas  -  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai Turgaus 
a. 16  

Senamiestis U32, Turgaus 
a. pietinė pusė.  

Architektūrinė  

41S S741  
Geležin-
kelio tiltas  

-  
Telšių aps., Telšių 
sav., Lieplaukės 
glžk. st.  

Geležinkelis Vilnius-
Klaipėda, 293,739 km, per 
Lušynės upę.  

Istorinė, techninė, 
technologinė, 
architektūrinė, 
kraštovaizdinė  

42S S894  

Vandens 
malūnas su 
technolo-
gine įranga  

Kūlio 
Daubos  

Telšių aps., Telšių 
sav., Kūlio Daubos 
k.  

Kaimo š. dalis, Virvytės u. 
deš. krantas.  

Istorinė, techninė, 
technologinė, 
architektūrinė  

43S AtV689 Klėtis  - 
Telšių aps., Telšių r. 
Pagermančio k. 

- Architektūrinė  

44S AtV690 Tvartas  - 
Telšių aps., Telšių r. 
Gegužkalnio k. 

- Architektūrinė  

45S LA169  Pastatas  - 
Telšių aps., Telšių r. 
Telšiai Gedimino 3 

- Architektūrinė  

46S LA170  Pastatas  - 
Telšių aps., Telšių r. 
Telšiai Kalno 10 

- Architektūrinė  

47S LA171  Pastatas  - 
Telšių aps., Telšių r. 
Telšiai Pašto 3 

- Architektūrinė  

48S LA172  Pastatas  - 
Telšių aps., Telšių r. 
Telšiai Ežero 11 

- Architektūrinė  

49S 
LA413/2
136, 
IP1753 

Namas  - 
Telšių aps., Telšių r. 
Telšiai Kalno 17 

- Architektūrinė  

50S 
LA413/2
151 

Pastatas 
(buv. 
kultūros 
klubas)  

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Telšiai Žalioji 4 

- Architektūrinė  

51S IP1755 Namas  - 
Telšių aps., Telšių r. 
Telšiai Birutės 50 

- Architektūrinė  
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5.4.5. Mitologijos paveldo vertybės 

Mitologijos paveldo vertybių sąrašas pateikiamas 5.5 lentelėje. 

 
5.5 lentelė. Mitologijos paveldo vertybės 

Nr. 
terit. 
plane 

Vertybės 
kodas 

Pavadi- 
nimas 

Vardas Adresas Situacija Vertė 

1 2 3 4 5 6 7 

1M M17  Kalnas  
vad. Panų 
kalnu, kitaip 
Mergakalniu  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Pasruojės k.  

1 km į v. nuo kelio Telšiai-Seda, 
UAB "Žemaitijos žuvis" tvenkinių 
r. pusėje esančiame iškyšulyje, 1-4 
sklypas, 2 kv., Nevarėnų gir-ja.  

Mitologinė  

2M M190  Kalnas  
vad. Alkos 
kalnu  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Pabiržulio k.  

Kaimo š. dalis, 1,3 km į r. nuo 
Janapolės Šv. arkang. Mykolo 
bažnyčios, 0,35 km į p.r. nuo 
Janapolės-Pavandenės kelio, Varnių 
regioninis parkas.  

Mitologinė 

3M M96  Kalnas  vad. Alka  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Muitaičių k.  

- Mitologinė 

4M M238  Alkvietė  
vad. Alkos 
kakta  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Mažojo 
Palūksčio k.  

Kaimo p. dalis, 0,6 km į š.r. nuo 
Sietuvos u. įtekėjimo į Lūksto ež., 
Varnių regioninis parkas.  

Mitologinė 

5M M98  Kalnas  

vad. Garbės 
kalneliu, kitaip 
Sterblės 
kalneliu  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Pakapių k.  

- Mitologinė 

6M M191  Kalnas  
vad. Alkos 
kalnu  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Sakalų I k.  

Kaimo r. dalis, 0,4 km į š.r. nuo 
Luokės-Viešvėnų kelio, Burnių-
Parakauskių kelio v. pusė.  

Mitologinė 

7M M239  Alkakalnis  
Kuodžių, vad. 
Vorkalniu  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Kuodžių k.  

Kaimo centr. dalis, 0,8 km į p.r. nuo 
Klaipėdos-Šiaulių glžk., 0,12 km į 
š. nuo Telšių-Lieplaukės kelio.  

Mitologinė 

8M M97  Kalnas  
vad. 
Sklenyčkalniu  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Mileikių k.  

- Mitologinė 

9M M210  Kalnas  
vad. 
Paontšvestės 
kalnu  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Virmėnų k.  

Kaimo š. dalis, 1,5 km į p.v. nuo 
Nerimdaičių k. II kapinių, į r. nuo 
Eigirdžių-Mitkaičių kelio, greta jo.  

Mitologinė 

10M M211  Kalnas  
vad. Alkos, 
kitaip Aukos 
kalnu  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Rubežaičių k.  

Kaimo p. dalis, 0,3 km į p.v. nuo 
Brazdeikių-Galkančių kelio, 0,2 km 
į š.r. nuo Judrino ež.  

Mitologinė 

11M M16  Kalnas  
vad. Dievo 
krėslo kalnu  

Telšių aps., 
Telšių sav.,  

2 km į p.v. nuo Vilkų kaimo 
kapinių, 50 m į p.r. nuo Katinėlio 
ež., Dievo krėslo miškas, Žarėnų 
gir-ja, 7 kv.,Telšių miškų urėdija.  

Mitologinė 
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5.4.6. Įvykių vietos saugomos kaip kultūros vertybės  

Įvykių vietų, saugomų kaip kultūros vertybės, sąrašas pateikiamas 5.6 lentelėje. 

 
5.6 lentelė. Įvykių vietos - kultūros paveldo vertybės 

Nr. 
terit. 
plane 

Vertybės 
kodas 

Pavadi- 
Nimas Vardas Adresas Situacija Vertė 

1 2 3 4 5 6 7 

1I I166  

Žydų 
žudynių 
vieta ir 
kapas  

Telšių m. ir 
apylinkių  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Gerulių k.  

Kaimo p. dalis, 0,52 km į š. nuo 
Klaipėdos-Šiaulių glžk., 100 m į r. nuo 
Gerulių-Eigirdžių kelio.  

Istorinė  

2I I10  

Žydų 
žudynių 
vieta ir 
kapas  

-  
Telšių aps., 
Telšių sav.,  

Gerulių miškas, 2 kv., Ubiškės gir-ja, 
Telšių miškų urėdija, 565-570 m į š.r. 
nuo geležinkelio tilto per Judros u., 320 
m į p.r. nuo Rudupio ir Judros u. 
santakos  

Istorinė  

3I I9  

Žydų 
žudynių 
vieta ir 
kapai  

-  
Telšių aps., 
Telšių sav.,  

Rainių miškas, 77 kv., Telšių gir-ja, 
Telšių miškų urėdija, 575-580 m į v., 
590-610 m į p. nuo kelio Telšiai-Varniai  

Istorinė  

4I I5  

Žydų 
žudynių 
vieta ir 
kapai  

Luokės mstl.  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Pašatrijos k.  

1220-1240 m į p.r. nuo kelių iš Luokės į 
Upyną ir Užventį sankryžos, 740-750 m 
į p., p.r. nuo link žudynių vietos ir kapų 
vedančio lauko kelio sankirtos su keliu 
Luokė-Užventis  

Istorinė  

5I I6  

Žydų 
žudynių 
vieta ir 
kapas  

-  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Žarėnų mstl.  

Miestelio p.v. dalis, 100 m į v. nuo vid. 
mokyklos, 20 m į š.r. nuo Žarnos u.  

Istorinė  

6I I7  

Žydų 
žudynių 
vieta ir 
kapai  

-  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Viešvėnų I k.  

Kaimo r. dalis, 265-270 m į š. nuo kelio 
Viešvėnai-Luokė, 290-300 m į p.r. nuo 
Viešvėnų gamybinio centro  

Istorinė  

7I I11  

Žydų 
žudynių 
vieta ir 
kapas  

-  
Telšių aps., 
Telšių sav.,  

Juodinkių miškas, 104-105 kv. linijos š. 
pakraštys, Nevarėnų gir-ja, Telšių miškų 
urėdija, į p., p.v. nuo Šiliškių k., 80 m į 
v. nuo kelio Nevarėnai-Gadūnavas ir 
104-105 kv. linijos susikirtimo  

Istorinė  

8I I12  

Žydų 
žudynių 
vieta ir 
kapas  

-  
Telšių aps., 
Telšių sav.,  

Juodinkių miškas, 104 kv., Nevarėnų 
gir-ja, Telšių miškų urėdija, į š.r. nuo 
Šiliškių k., 850 m į p.v. nuo Markijos u. 
santakos su Šiliškių ež., 80 m į p. nuo 
kvartalinės linijos  

Istorinė  

9I I8  

Žydų 
žudynių 
vieta ir 
kapas  

-  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Tryškių mstl.  

Miestelio p.v. dalis, 70-80 m į r. nuo 
Virvytės u., 250 m į p. nuo Virvytės ir 
Tryškio u. santakos  

Istorinė  
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5.6 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 

I2 K P  
Žudynių 
vieta ir 
koplyčia  

3 km į p.r. nuo Telšių, netoli Rainių 
kaimo, prie naujojo kelio Telšiai-Varniai  

I2 K 1P  
Žudynių 
vieta  

250-300 m į š.v nuo koplyčios, 100-120 
m į š.r. nuo naujojo kelio Telšiai-Varniai  

10I 

I2 K 2P  Koplyčia  

-  
Telšių aps., 
Telšių sav., 
Rainių k.  

Į š. v. nuo Rainių k., šiaurinėje naujojo 
kelio Telšiai-Varniai pusėje  

Istorinė  

11I I69  

Žydų 
žudynių 
vieta ir 
kapas  

-  

Telšių aps., 
Telšių sav., 
Telšiai 
Kalnėnų  

Miesto š. dalis, 0,8 km į p.v. nuo Sedos 
ir Mažeikių gatvių sankryžos, 0,35 km į 
š.r. nuo Durbino u.  

Istorinė  

 
 

5.4.7. Laidojimo vietos saugomos kaip kultūros vertybės  

Laidojimo vietų, saugomų kaip kultūros vertybės, sąrašas pateikiamas 5.7 lentelėje. 

 
 
5.7 lentelė. Laidojimo vietos - kultūros paveldo vertybės 

Nr. 
terit. 
plane 

Vertybės 
kodas 

Pavadi- 
nimas 

Vardas Adresas Situacija Vertė 

1 2 3 4 5 6 7 

1L L1392  Kapas  

S. 
Ivanauskaitės-
Pšibiliauskienė
s-Lazdynų 
Pelėdos  

Telšių aps., Telšių 
sav., Tryškių mstl.  

Kapinių š. dalis, 19,1 m į v. nuo 
koplyčios.  

Istorinė  

2L L1395  Kapas  
J. Butkaus-
Butkų Juzės  

Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai Gėlių  

Kapinių v. dalis, 10 m į v. nuo 
centr. tako.  

Istorinė  

3L L1397  Kapas  
A. Gargaso 
(Gargo) ir I. 
Noreikos  

Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai Katedros 
g.  

Šv. Antano Paduviečio katedros 
šventoriaus p.v. dalis, 3 m į š. nuo 
šventoriaus tvoros.  

Istorinė  

4L L1393  Kapas  
D. Bubėno 
(Bubino)  

Telšių aps., Telšių 
sav., Ubiškės mstl.  

Miestelio antrųjų kapinių centr. 
dalis, 28 m į v. nuo kapinių tvoros, 
16 m į š. nuo centr. tako.  

Istorinė  

5L L1394  Kapas  
A. Potockio-
Norkaus  

Telšių aps., Telšių 
sav., Luokės mstl.  

Kapinių r. dalis, 50 m į v. nuo 
koplyčios, 30 m į r. nuo kapinių 
tvoros.  

Istorinė  

6L L1396  Kapas  
O. Goldnerio 
(O. Goeldner)  

Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai Gėlių  

Kapinių centr. dalis, 4 m į š.r. nuo 
centr. tako.  

Istorinė  

7L L50  
Lietuvos 
karių 
kapai  

-  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai Gėlių  

Miesto kapinių š.r. dalis (Gėlių g.)  Istorinė  

8L L47  
Žydų 
senosios 
kapinės  

Varnių m.  
Telšių aps., Telšių 
sav., Varniai  

Miesto š.r. dalis, 600 m į p. nuo 
kelių Varniai-Telšiai ir Varniai-
Kujainiai sankryžos, 520-550 m į 
š.r. nuo tilto per Varnelės u. kelyje 
Telšiai-Varniai  

Istorinė  



TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 
I  etapas. Esamos būklės analizė 

 
VGTU Teritorijų planavimo institutas 

 
251 

5.7 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 

9L L45  
Žydų 
senosios 
kapinės  

Luokės mstl. 
pirmosios  

Telšių aps., Telšių 
sav., Luokės mstl.  

Miestelio š.r. dalis, 385-390 m į š.r. 
nuo Visų šventųjų bažnyčios 
šventoriaus ribos, 290 m į š. nuo 
kelio Luokė-Upyna, Užventis, 480-
490 m į š.v. nuo kelių į Upyną ir 
Užventį sankryžos  

Istorinė  

10L L46  
Žydų 
senosios 
kapinės  

Luokės mstl. 
antrosios  

Telšių aps., Telšių 
sav., Luokės mstl.  

Miestelio r. dalis, 215 m į r. nuo 
bažnyčios šventoriaus ribos, 450 m 
į v. nuo kelių į Upyną ir Užventį 
sankryžos, į p. nuo kelio Luokė-
Upyna, Užventis  

Istorinė  

11L L48  
Žydų 
senosios 
kapinės  

Tryškių mstl.  
Telšių aps., Telšių 
sav., Tryškių mstl.  

Miestelio š. dalis, 180-200 m į v. 
nuo kelio Tryškiai-Viekšniai, 90-
130 m į r. nuo Virvytės u.  

Istorinė  

12L L49  
Žydų 
senosios 
kapinės  

Telšių m.  
Telšių aps., Telšių 
sav., Telšiai Stoties  

Stoties g., 110 m į š. nuo Stoties ir 
Gėlių g. sankryžos  

Istorinė  

13L IR357 Kapai  - 
Telšių aps., Telšių r. 
Telšiai Gėlių 

kapinės Istorinė 

14L IV659 Kapinės  - 
Telšių aps., Telšių r. 
Telšiai 

MSV teritorija  Istorinė 

15L IV661 Kapinės  - 
Telšių aps., Telšių r. 
Telšiai Šviesos 

- Istorinė 

16L IV667 
Kapinės 
I  

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Luokės mstl. 

- Istorinė 

17L IV668 
Kapinės 
II  

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Luokės mstl. 

- Istorinė 

18L IV670 Kapas  - 
Telšių aps., Telšių r. 
Petraičių k. 

- Istorinė 

19L IV671 Kapas.  - 
Telšių aps., Telšių r. 
Tryškių mstl. 

kapinės  Istorinė 

20L IV672 Kapinės  - 
Telšių aps., Telšių r. 
Tryškių mstl. 

- Istorinė 

21L IV673 Kapinės  - 
Telšių aps., Telšių r. 
Varniai S. Daukanto 

- Istorinė 

22L IV674 

Kapinės 
(žydų 
žudynių 
vieta II)  

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Rainių k. 

- Istorinė 

23L IV999 Kapas  - 
Telšių aps., Telšių r. 
Luokės mstl. 

- Istorinė 
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5.4.8. Monumentai saugomi kaip kultūros vertybės  

Monumentų, saugomų kaip kultūros vertybės, sąrašas pateikiamas 5.8 lentelėje. 

 

5.8 lentelė. Monumentai - kultūros paveldo vertybės 

Nr. 
terit. 
plane 

Verty-
bės 

kodas 
Pavadinimas Vardas Adresas Situacija Vertė 

1 2 3 4 5 6 7 

1D DR1037 
Koplytstulpis su ornam. 
kryželiu, Šv. Jurgio, Šv. Roko, 
Pietos skulptūromis 

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Sėbų k. 

Bagočiaus 
sodyba  

Meninė, 
etnokultūrinė 

2D DR1047 
Stogastulpis su Šv. Florijono 
skulptūra  

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Lauko Sodos mstl. 

bažnyčios 
šventorius  

Meninė, 
etnokultūrinė 

3D IV660 Paminklinis akmuo  - 
Telšių aps., Telšių r. 
Telšiai Plungės 

miesto 
ganyklos  

Istorinė 

4D DV3045 
Koplytstulpis su Nukryžiuotojo, 
2 angelų, Šv. Antano, Pietos 
skulptūromis 

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Telšiai Džiugo 14 

- 
Meninė, 
etnokultūrinė 

5D DV3046 
Koplytstulpis su Šv. Florijono 
skulptūra  

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Džiuginėnų k. 

- 
Meninė, 
etnokultūrinė  

6D DV3047 
Koplytėlė su Marijos 
Maloningosios, Marijos ir Šv. 
Kazimiero skulptūromis 

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Badmakių k. 

- 
Meninė, 
etnokultūrinė 

7D DV3052 
Koplytėlė su Šv. Juozapo, Jono 
Nepomuko, Marijos ir Kristaus 
skulptūromis 

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Eigirdžių mstl. 

A. Pilypavi-
čiaus sodyba  

Meninė, 
etnokultūrinė 

8D DV3057 
Koplytėlė su Pietos (3), Šv. 
Florijono, Šv. Roko ir Marijos 
skulptūromis  

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Ubiškės mstl. 

bažnyčios 
šventorius  

Meninė, 
etnokultūrinė 

9D DV3062 
Koplytėlė su Marijos 
Maloningosios ir Nazaretiečio 
skulptūromis 

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Pagermančio k. 

- 
Meninė, 
etnokultūrinė 

10D DV3063 
Koplytėlė su Šv. Pranciškaus, 
Pietos ir Marijos Maloningosios 
skulptūromis 

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Pasruojės k. 

- 
Meninė, 
etnokultūrinė 

11D DV3064 
Koplytėlė su ornamentuotu 
kryželiu  

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Pasruojės k. 

- 
Meninė, 
etnokultūrinė 

12D DV3066 
Koplytėlė su ornamentuotu 
kryželiu, Šv. Roko, Jono 
Nepomuko skulptūromis 

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Sėbų k. 

Ramono 
sodyba  

Meninė, 
etnokultūrinė  

13D DV3067 
Koplytėlė su ornamentuotu 
kryželiu, Šv. Barboros, Šv. 
Antano skulptūromis 

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Sėbų k. 

P. Jankausko 
sodyba  

Meninė, 
etnokultūrinė 

14D DV3068 

Koplytėlė su Šv. Roko, Jono 
Krikštytojo, Marijos ir 
nežinomo šventojo 
skulptūromis 

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Skliausčių k. 

- 
Meninė, 
etnokultūrinė 

15D DV3070 Koplytėlė  - 
Telšių aps., Telšių r. 
Kinčiulių k. 

- 
Meninė, 
etnokultūrinė 
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5.8 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 

16D DV3071 
Koplytstulpis su Šv. Roko ir 
angelo skulptūromis  

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Luokės mstl. 

bažnyčios 
šventorius  

Meninė, 
etnokultūrinė 

17D DV3072 
Koplytstulpis su Marijos 
Maloningosios skulptūra  

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Luokės mstl. 

bažnyčios 
šventorius  

Meninė, 
etnokultūrinė  

18D DV3074 
Koplytėlė su Marijos 
Sopulingosios, Šv. Antano, Šv. 
Jono Bosko skulptūromis 

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Žylakių k. 

- 
Meninė, 
etnokultūrinė 

19D DV3075 
Koplytstulpis su ornamentuotu 
kryželiu ir Šv. Antano 
skulptūromis 

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Dadotkų k. 

- 
Meninė, 
etnokultūrinė 

20D DV3076 
Koplytėlė su Marijos 
Sopulingosios skulptūra  

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Kantenių k. 

Ūdros sodyba  
Meninė, 
etnokultūrinė  

21D DV3080 
Koplytstulpis su ornamentuotu 
kryželiu ir Nazaretiečio 
skulptūromis 

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Mitkaičių k. 

bažnyčios 
šventorius  

Meninė, 
etnokultūrinė 

22D DV3082 
Koplytėlė prie medžio su Jono 
Nepomuko skulptūra  

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Mitkaičių k. 

- 
Meninė, 
etnokultūrinė 

23D DV3083 
Koplytėlė prie medžio su Šv. 
Jurgio skulptūra  

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Mitkaičių k. 

- 
Meninė, 
etnokultūrinė 

24D DV3084 
Koplytėlė su Marijos 
Maloningosios skulptūra  

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Morkiškių k. 

senkapiai  
Meninė, 
etnokultūrinė 

25D DV3088 
Koplytėlė prie medžio su 
Marijos Maloningosios 
skulptūra  

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Skaudučių k. 

- 
Meninė, 
etnokultūrinė 

26D DV3089 
Koplytėlė su Marijos 
Maloningosios skulptūra  

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Skaudučių k. 

- 
Meninė, 
etnokultūrinė  

27D DV3090 
Koplytėlė su Marijos 
Sopulingosios, Šv. Antano, 
Jono Nepomuko skulptūros 

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Šiliškių k. 

- 
Meninė, 
etnokultūrinė 

28D DV3091 Koplytėlė  - 
Telšių aps., Telšių r. 
Dvarvyčių k. 

- 
Meninė, 
etnokultūrinė 

29D DV3100 
Koplytėlė su ornamentuotu 
kryželiu, Šventosios šeimos 
skulptūromis 

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Pavandenės k. 

- 
Meninė, 
etnokultūrinė 

30D DV3101 
Koplytėlė su ornamentuotu 
kryželiu ir Pietos skulptūra  

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Barkinėnų k. 

kapinės  
Meninė, 
etnokultūrinė  

31D DV3116 
Koplytėlė su Nazaretiečio 
skulptūra  

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Lieplaukės k. 

Adomkie-nės 
sodyba  

Meninė, 
etnokultūrinė 

32D DV3117 
Koplytstulpis su Pietos 
skulptūra  

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Tryškių mstl. 
Klaipėdos 

- 
Meninė, 
etnokultūrinė 

33D DV3118 
Skulptūra "Šv. Florijonas" ant 
stulpo  

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Tryškių mstl. Pergalės 
a. 

- 
Meninė, 
etnokultūrinė 

34D DV3123 
Koplytėlė prie medžio su 
ornamentuotu kryželiu, Marijos 
Maloningosios skulptūromis 

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Tryškių mstl. 

bažnyčios 
šventorius  

Meninė, 
etnokultūrinė 

35D DV3126 
Koplytėlė su 5 ornamentuotais 
kryželiais, Šv. Elenos ir 
Nukryžiuotojo skulptūromis 

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Razmų k. 

- 
Meninė, 
etnokultūrinė 
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5.8 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 

36D DV3143 
Koplytėlė su 2 ornamentuotais 
kryželiais ir Marijos skulptūra 

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Varniai 

bažnyčios 
šventorius  

Meninė, 
etnokultūrinė 

37D DV3149 
Koplytstulpis su ornamentuotu 
kryželiu, Šv.Izidoriaus, 
Nukryžiuotojo skulptūromis 

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Degenių k. 

J. Vasiliausko 
sodyba  

Meninė, 
etnokultūrinė 

38D DV3150 Koplytstulpis  - 
Telšių aps., Telšių r. 
Kveilių k. 

- 
Meninė, 
etnokultūrinė 

39D DV3151 
Koplytėlė su ornamentuotu 
kryželiu ir Kristaus prie stulpo  

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Pakapių k. 

Garbės 
kalnelis  

Meninė, 
etnokultūrinė 

40D DV3153 
Koplytėlė su ornamentuotu 
kryželiu ir Kristaus prie stulpo  

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Pakapių k. 

- 
Meninė, 
etnokultūrinė 

41D DV3154 
Koplytstulpis su Pietos 
skulptūra  

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Stulpinų k. 

- 
Meninė, 
etnokultūrinė 

42D DV3155 
Stogastulpis triaukštis su Šv. 
Antano, Pietos, Šv. Jurgio 
skulptūromis 

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Vembūtų k. 

S. Bužinskio 
sodyba  

Meninė, 
etnokultūrinė 

43D DV3161 
Koplytėlė su Marijos 
Maloningosios skulptūra  

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Butkų k. 

Atžvilgio 
kalnas  

Meninė, 
etnokultūrinė 

44D DV3162 Koplytėlė  - 
Telšių aps., Telšių r. 
Vertininkų k. 

kapinės  
Meninė, 
etnokultūrinė 

45D DV3163 
Koplytėlė su Rūpintojėlio, 
Kristaus, Marijos, Šv. Antano 
skulptūromis 

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Vismaldų k. 

- 
Meninė, 
etnokultūrinė 

46D DV3164 
Koplytėlė prie medžio su 
Marijos Sopulingosios skulptūra  

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Vismaldų k. 

- 
Meninė, 
etnokultūrinė 

47D DV4046 
Koplytėlė su Pietos, 
Nazaretiečio ir angelo 
skulptūromis  

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Janapolės k. 

bažnyčios 
šventorius  

Meninė, 
etnokultūrinė 

48D DV4047 
Koplytėlė su ornamentuotu 
kryželiu, Pietos, Šv. Roko, Šv. 
Antano skulptūromis 

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Simutiškės k. 

M. Kulevi-
čienės sodyba  

Meninė, 
etnokultūrinė 

49D DV4048 
Koplytstulpis su Pietos, Jono 
Nepomuko, Šv. Petro ir Šv. 
Pranciškaus skulptūromis 

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Kiškelviečių k. 

- 
Meninė, 
etnokultūrinė 

50D DV4049 Koplytėlė su Pietos skulptūra  - 
Telšių aps., Telšių r. 
Paliepių k. 

- 
Meninė, 
etnokultūrinė  

51D DV4057 
Koplytėlė su Šv. Izidoriaus, 
Kristaus ir Šv. Barboros 
skulptūromis 

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Užminijų k. 

S. Antanavi-
čienės sodyba  

Meninė, 
etnokultūrinė 

52D DV4254 
Koplytstulpis su Nukryžiuotojo, 
Pietos, Šv. Jurgio skulptūromis 

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Soblaukio k. 

P. Jocio 
sodyba  

Meninė, 
etnokultūrinė 

53D DV4272 
Koplytėlė su Šv. Jurgio, Šv. 
Roko, Šv. Izidoriaus ir Šv. 
Antano skulptūromis 

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Ryškėnų k. 

B. Kaminskie-
nės sodyba  

Meninė, 
etnokultūrinė  

54D DV3114 Koplytėlė - 
Telšių aps., Telšių r. 
Lieplaukės k. 

- 
Meninė, 
etnokultūrinė 

55D DV4271 
Vartai su Pietos ir Kristaus, 
nešančio kryžių, skulptūromis  

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Lieplaukės k. 

bažnyčios 
šventorius  

Meninė, 
etnokultūrinė 

56D DV3099 
Koplytėlė su 3 ornamentuotais 
kryželiais  

- 
Telšių aps., Telšių r. 
Pavandenės k. 

bažnyčios 
šventorius  

Meninė, 
etnokultūrinė 
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5.5. Išvados 

1. Telšių rajono nekilnojamasis kultūros paveldas yra gausus, reprezentuojantis 

svarbiausius Žemaitijos istorinės raidos laikotarpius, pasižymintis didele istorine, 

kraštovaizdine, architektūrine, mitologine, etnokultūrine verte.  

2. Žymi dalis ryškia kultūrine verte pasižyminčių objektų tebėra laikinosios apskaitos ir 

naujai išaiškinamų paminklų bei senuosiuose istorijos ir kultūros paminklų sąrašuose, 

o jų kultūrinės vertės pokyčiai, įvykę pastarajame laikotarpyje, iki šiol nėra naujai 

įvertinti. Prioritetiniai svarbu patikslinti į Kultūros vertybių registrą įtrauktų rajono 

teritorijoje esančių dvarų sodybų fragmentų ir dailės objektų vertę. 

3. Nepakankamai gera daugelio kultūros paveldo objektų fizinė būklė. Nyksta regionui 

buvę būdingi medžio architektūros  statiniai, nepakankamai prižiūrimi dvarų parkai. 

4. Nekilnojamųjų kultūros vertybių sklaidai rajono teritorijoje būdingas dispersiškumas. 

Išskirti penki kultūros vertybių sankaupos arealai: Pabiržulio (vyrauja archeologijos 

vertybės), Telšių (vyrauja architektūros vertybės) bei mišrūs Tryškių, Luokės ir 

Pabiržulio araelai. Sankaupos arealams  būdingas integralumas su vaizdingu gamtiniu 

kraštovaizdžiu ir didelis kultūrinio (pažintinio) turizmo bei rekreacinis potencialas.  

5. Daugelis vertingų architektūros paveldo objektų iki šiol yra nepakankamai pritaikyti 

vietos bendruomenių reikmėms ir kultūriniam arba kaimo turizmu. Didžiausią grėsmę 

rajono nekilnojamojo kultūros paveldo vertei kelia menkas saugojimo darbų 

finansavimas, tradicinių kaimo bendruomenių nykimas, teisinių prielaidų efektyviai 

apsaugai ir saugojimo darbų finansinio kompensavimo mechanizmo nebuvimas. 
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6. TELŠIŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA 

 
6.1. Rajono automobilių keliai 

 
Telšių rajono susisiekimo sistemą sudaro 431,01 km valstybinės reikšmės automobilių 

kelių tinklas ir 1342 km vietinių kelių. Per rajono teritoriją praeina 37,0 km ilgio geležinkelio 

linija Šiauliai–Klaipėda. Rajono automobilių kelių tinklo karkasą formuoja magistralinis kelias 

A11 Šiauliai–Palanga praeinantis per šiaurinę Telšių rajono teritoriją ir 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. Šių kelių ilgiai praeinantys per Telšių rajono teritoriją pateikti 6.1 lentelėje, o 

tinklo tankis – 6.1 paveiksle. 

Per paskutinius metus iš kelių priežiūros ir plėtros lėšų Telšių rajono keliuose atlikta 

reikšmingų darbų. Svarbiausi iš jų:  

1) įrengtas Telšių miesto rytinis aplinkkelis; 

2) išplatintas pagrindinis Telšių miesto įvažiavimas nuo Šiauliai-Palanga kelio, 

rekonstruotas viadukas per geležinkelį; 

3) baigta Telšiai–Varniai kelio rekonstrukcija; 

4) baigta kelio A11 Šiauliai–Palanga rekonstrukcija; 

5) įrengti pėsčiųjų ir dviratininkų takai į Rainių gyvenvietę, Telšių kapines, Germanto 

ežero link; 

6) rekonstruoti ir pastatyti nauji autopaviljonai, rekonstruoti tiltai per Tausalo ir Telšės 

upelius; 

7) rekonstruotos Varnių ir Platelių miestelių pagrindinės gatvės. 

 
6.1 lentelė. Telšių rajono valstybiniai magistralinis ir krašto keliai 

Eil. 
Nr. 

Kelio pavadinimas 
Kelio 
kategorija 

Nuo – iki 
(km) 

Kelių ilgiai 
rajone, km 

1. A11      Šiauliai-Palanga magistralinis 45,5–80,25 34,75 

2. 160      Telšiai-Varniai-Laukuva krašto 0,00–19,40 19,40 

3. 161      Telšiai-Seda krašto 0,00–21,15 21,15 

4. 194      Užventis-Tryškiai-Viekšniai krašto 14,54–36,44 21,9 

Iš viso: 97,2 

 
Telšių rajono valstybinių kelių tinklo struktūra yra palanki atskirų miestelių ir 

gyvenviečių aptarnavimui.  
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Telšių rajono valstybinių kelių infrastruktūrą sudaro be minėtų magistralinio ir 3 krašto 

kelių, dar 38 rajoniniai keliai, kurių bendras ilgis yra 342,7 km. Bendras valstybinių kelių tankis 

rajone yra 0,30 km/km2, Telšių apskrityje – 0,32 km/km2. 1000 Telšių rajono gyventojų tenka 

7,74 km kelių šis rodiklis apskrityje yra 8,01 km (6.2 lentelė). 

Valstybinių kelių dangų struktūra Telšių rajone rodo, kad magistralinis ir visi krašto 

keliai turi asfaltbetonio dangą. Rajoniniai keliai su asfaltbetonio danga sudaro 67,3%, o likę 

32,87% rajoninių kelių – žvyrkeliai. Tai yra geriausi rodikliai tarp Telšių apskrities rajonų, nes 

Mažeikių rajone žvyrkelių yra 41,92%, Plungės rajone – 43,38%. Iš viso Telšių apskrityje yra 

39,18% žvyrkelių (6.2 pav.).  
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6.2 lentelė. Valstybinių kelių tinklo charakteristikos Telšių apskrities rajonų savivaldybėse 

 

 

 

Kelių bendras ilgis ir tankumas 

Patobulintos dangos Kitos dangos Kelių tankumas 
Kelių ilgis 1000 

gyventojų Rajono 
plotas 

Gyventojų 
skaičius 

Viso 
kelių Asfalt 

betonis 
Juoda 
danga 

Iš viso 
 
 Žvyras 

Iš 
viso 

 Visų 
kelių 

Patobu 
lintų 

Visų 
kelių 

patobu 
lintų 

Rajono pavadinimas 

kv. km. tūkst. km. km. km. km. % km. km. % km/1000 kv.km km/1000 gyventojų 
Telšių raj. sav. 1439 55,68 431,01 30,4 258,94 289,34 67,13 141,67 141,67 32,87 299,5 201,1 7,74 5,20 
Mažeikų raj. sav. 1220 65,83 427,91 38,23 210,29 248,52 58,08 179,39 179,39 41,92 350,7 203,7 6,50 3,78 
Plungės raj. sav. 1105 43,68 374,88 45,78 166,49 212,27 56,62 162,61 162,61 43,38 339,3 192,1 8,58 4,86 
Rietavo sav. 586 10,29 171,38 37,23 67,33 104,56 61,01 66,82 66,82 38,99 292,5 178,4 16,66 10,16 
Telšių apsk. 4350 175,48 1405,18 151,64 703,05 854,69 60,82 550,49 550,49 39,18 323,0 196,5 8,01 7,98 

Magistralinių kelių ilgis ir tankumas 
Telšių raj. sav. 1439 55,68 33,9 19,05 14,85 33,9 100,00 0 0 0,00 23,6 23,6 0,61 0,61 
Plungės raj. sav. 1105 43,68 33,33 12,8 20,53 33,33 100,00 0 0 0,00 30,2 30,2 0,76 0,76 
Rietavo sav. 586 10,29 16,5 16,5 0 16,5 100,00 0 0 0,00 28,2 28,2 1,60 1,60 
Telšių apsk. 4350 175,48 83,73 48,35 35,38 83,73 100,00 0 0 0,00 19,2 19,2 0,48 0,48 

Krašto kelių ilgis ir tankumas 
Telšių raj. sav. 1439 55,68 95,07 6,65 88,42 95,07 100,00 0 0 0,00 66,1 66,1 1,71 1,71 
Mažeikų raj. sav. 1220 65,83 146,45 36,23 110,22 146,56 100,00 0 0 0,00 120,0 120,0 2,22 2,22 
Plungės raj. sav. 1105 43,68 76,85 22,23 54,62 76,85 100,00 0 0 0,00 69,5 69,5 1,76 1,76 
Rietavo sav. 586 10,29 44,89 20,23 24,66 44,89 100,00 0 0 0,00 76,6 76,6 4,36 4,36 
Telšių apsk. 4350 175,48 363,26 85,34 277,92 363,26 100,00 0 0 0,00 83,5 83,5 2,07 2,07 

Rajoninių kelių ilgis ir tankumas 
Telšių raj. sav. 1439 55,68 302,04 4,7 155,67 160,37 53,10 141,67 141,67 46,90 209,9 111,4 5,42 2,88 
Mažeikų raj. sav. 1220 65,83 281,46 2 100,07 102,07 36,26 179,39 179,39 63,74 230,7 83,7 4,28 1,55 
Plungės raj. sav. 1105 43,68 264,7 10,75 91,34 102,09 38,57 162,61 162,61 61,43 239,5 92,4 6,06 2,34 
Rietavo sav. 586 10,29 109,99 0,5 42,67 43,17 39,25 66,82 66,82 60,75 187,7 73,7 10,69 4,20 
Telšių apsk. 4350 175,48 958,19 17,95 389,75 407,7 42,55 550,49 550,49 57,45 220,3 93,7 5,46 2,32 
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Telšių rajone vietinių automobilių kelių ilgis pastaraisiais metais nesikeičia – 1342 km. 

Vietinių kelių yra keturis kartus daugiau negu valstybinių (431,01 km). Telšių rajonui tenka 

32,4% visų apskrities vietinių kelių (6.3 lentelė). 

 
6.3 lentelė. Vietinių kelių tinklo ilgis (km) 2004-2005 m. Telšių apskrities rajonuose 

Rajonas 2004 2005 

Telšių rajonas 1342 1342 

Mažeikių rajonas 1546 1546 

Plungės rajonas 933 933 

Rietavo savivaldybė  318 318 

Telšių apskritis 4139 4139 

 

Nagrinėjant Telšių rajono valstybinių kelių transportinį apkrovimą, pasinaudota 

Transporto ir kelių tyrimo instituto atliktais 1999-2005 m. tyrimais. Telšių rajone didžiausias 

eismo intensyvumas 2005 m. buvo magistraliniame kelyje A11 Šiauliai–Palanga – 2273 

aut./parą. Krašto keliuose einančiuose per rajono teritoriją didžiausias transporto srautas 

nustatytas kelyje Nr. 160 Telšiai-Varniai-Laukuva -1426 aut./parą, mažiausias - kelyje Nr. 194 

Užventis-Tryškiai-Viekšniai - 682 aut./parą (6.4. lentelė). 

Rajoninių kelių eismo apkrovimą galima suskirstyti į tris kategorijas: 

1. Eismo intensyvumas iki 1000 aut./parą: kelias Nr. 3203 Rietavas-Varniai – 632 

aut./parą, kelias Nr. 4606 Telšiai-Lieplaukė - 759 aut./parą, Nr. 4635 privažiuojamasis kelias prie 

Degaičių – 946 aut./parą. 

2. Eismo intensyvumo apkrovimas nuo 200 iki 500 aut./parą yra penkiolikoje rajoninių 

kelių. 

3. Eismo intensyvumas iki 100 aut./parą, tokį nedidelį apkrovimą Telšių rajone turi 

vienuolika rajoninių kelių (6.5 lentelė). 

 

6.4 lentelė. Telšių rajono valstybinių (magistralinio ir krašto) kelių vidutinis metinis paros apkrovimas 

1999-2005 metais, (aut./parą) 

Kelio 
Nr. 

Kelio pavadinimas 1999 2000 2001 2002 2004 2005 

A11 Šiauliai-Palanga 3162 1908 1948 2065 2333 2273 

160 Telšiai-Varniai-Laukuva 1047 1172 1138 1284 1309 1426 

161 Telšiai-Seda 892 1711 - 746 792 843 

194 Užventis-Tryškiai-Viekšniai 222 - 201 - 641 682 
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6.5 lentelė. Valstybinių rajoninių kelių vidutinis metinis paros apkrovimas 2002-2005 metais, (aut./parą) 

Kelio 
Nr. 

Kelio pavadinimas 2002 2004 2005 

1 2 3 4 5 

2111 Ramučiai-Vidsodis-Luokė - 249 255 

2114 Užventis-Žaduvėnai-Luokė 186 192 197 

3203 Rietavas-Tverai-Varniai 333 346 632 

3205 Plungė-Žlibinai-Žarėnai 443 551 564 

4601 Telšiai-Žarėnai-Tverai-Laukuva 180 186 190 

4602 Žarėnai-Varniai - 223 228 

4603 Telšiai-Alsėdžiai-Barstyčiai-Skuodas 91 94 96 

4604 Anulėnai-Tryškiai - 333 341 

4605 Viešvėnai-Luokė-Upyna-Drvonėnai 809 841 861 

4606 Telšiai-Lieplaukė-Plungė - 741 759 

4607 Varniai-Sėverėnai-Kaltinėnai 302 314 322 

4608 Nevarėnai-Juozapavas - 98 100 

4611 Luokė-Janapuolė - 93 95 

4612 Tryškiai-Kiršiai - 92 94 

4613 Eigirdžiai-Mitkaičiai-Pievėnai-Tirkšliai - 86 88 

4614 Žarėnai-Lieplaukė-Alsėdžiai - 171 175 

4615 
Privažiuojamasis kelias prie Germanto ežero nuo kelio 
Telšiai-Alsėdžiai-Barstyčiai-Skuodas 

- 871 229 

4616 Tryškiai-Degimai-Svirkančiai - 103 105 

4617 Varniai-Karklėnai-Pašilė-Vejos - 63 65 

4618 Sarakai I - Gedrimai - Žemaičių Kalvarija - - 265 

4619 Kiršiai-Dūseikiai - - 246 

4620 
Privažiuojamasis kelias prie Lauko Sodos nuo kelio Telšiai-
Žarėnai-Tverai-Laukuva 

- - 123 

4621 
Privažiuojamasis kelias prie Dūseikių pensionato nuo kelio 
Kiršiai-Dūseikiai 

- - 325 

4622 
Privažiuojamasis kelias prie Ūbiškės nuo kelio Šiaukiai-
Palanga 

- - 304 

4623 
Privažiuojamasis kelias prie Vembūtų nuo kelio Telšiai-
Varniai-Laukuva 

- - 232 

4624 Žaduvėnai-Viekšniai - - 50 

4625 Virmėnai-Nerimdaičiai-Bugeniai - 85 89 

4626 Kalnėnai-Buožėnai - - 399 

4627 
Privažiuojamasis kelias prie Ožtakių nuo kelio Užventis-
Varniai 

- - 528 

4628 
Privažiuojamasis kelias prie Varnių parko nuo kelio 
Rietavas-Tverai-Varniai 

- 131 134 

4630 Pabrungė-Biržuvėnai - 45 46 

4631 Pavirvytis-Dirmeikiai - 63 65 
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6.5 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 

4632 Sarakai II-Gadūnavas - 260 266 

4633 Niurkiai-nerimdaičiai -  72 

4634 
Privažiuojamasis kelias prie Šatrijos kalno nuo kelio 
Užventis-Žaduvėnai-Luokė 

- 30 31 

4635 
Privažiuojamasis kelias prie Degaičių nuo kelio Šiauliai-
Palanga 

- 924 946 

4636 
Privažiuojamasis kelias prie Telšių nuo kelio Telšiai-Varniai-
Laukuva 

- 4448 4655 

4637 
Privažiuojamasis kelias prie Viekšnių nuo kelio Užventis-
Žaduvėnai-Luokė 

- 136 139 

Šaltinis: “Eismo intensyvumo tyrimai valstybinės reikšmės keliuose 2005 m.”. Transporto ir kelių tyrimo institutas; 
Natūriniai transporto srautų tyrimai 
 

Telšių rajono magistraliniame ir krašto keliuose transporto srautų struktūroje dominuoja 

lengvieji automobiliai, jų dalis atskirose keliuose svyruoja nuo 87,7% (magistralinis kelias A11) 

iki 92,08% (kelias Nr. 194). Atitinkamai, krovininiai automobiliai sudaro nuo 7,92% iki 12,3%. 

Valstybiniuose rajoniniuose keliuose santykinai lengvųjų automobilių dalis yra dar didesnis – 

siekia nuo 97,04% iki 86,70%. Atitinkamai, krovininių automobiliai nuo 2,96% ik 13,49% (6.6 

lentelė). 

 

6.6 lentelė. Transporto srautų struktūra Telšių rajono krašto ir rajoniniuose keliuose (2005 m.) 

Automobiliai 
Kelio Nr. 

VMPEI, 
aut./parą Lengvieji, 

 vnt. (%) 
Sunkvežimiai, 

 vnt. (%) 

1 2 3 4 

A11 2721 2386 (87,7%) 115 (12,3 %) 

160 1426 1298 (91,03 %) 128 (8,97 %) 

161 843 767 (91,06 %) 76 (9,0 %) 

194 680 626 (92,08 %) 54 (7,92 %) 

2111 255 235 (92,16 %) 20 (7,84 %) 

2114 197 191 (96,95%) 6 (3,05 %) 

3203 632 548 (86,7 %) 84 (13,3 %) 

3205 564 510 (90,43 %) 54 (9,57 %) 

4602 228 210 (92,11 %) 18 (7,80 %) 

4604 341 295 (86,51 %) 46 (13,49 %) 

4605 861 814 (94,54 %) 47 (5,46 %) 

4606 759 731 (96,31 %) 28 (3,69 %) 

4607 322 298 (92,55 %) 24 (7,45 %) 

4615 229 217 (94,76 %) 12 (5,24 %) 
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6.6 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 

4619 246 222 (90,25 %) 24 (9,75 %) 

4621 325 306 (94,15 %) 19 (5,85 %) 

4622 304 271 (89,14 %) 33 (10,86 %) 

4623 232 214 (92,24 %) 18 (7,76 %) 

4626 399 380 (95,24 %) 19 (4,76 %) 

4627 528 467 (88,44 %) 61 (11,56 %) 

4632 266 256 (96,24 %) 10 (3,76 %) 

4635 946 909 (96,09 %) 37 (3,91 %) 

4636 4555 4420 (97,04 %) 135 (2,96 %) 

4637 139 132 (94,96 %) 7 (5,04 %) 
Šaltinis: “Eismo intensyvumo tyrimai valstybinės reikšmės keliuose 2005 m.”. Transporto ir kelių tyrimo institutas; 
Natūriniai transporto srautų tyrimai 
 

Transporto struktūra Telšių rajono keliuose rodo, kad gyventojai dauguma savo kelionių 

atlieka individualiais automobiliais, o ne viešuoju transportu. 

6.3 ir 6.4 pav. pavaizduoti bendri ir sunkvežimių eismo intensyvumo srautai Telšių 

rajono magistraliniame ir krašto keliuose. 

 

 

 

 

6.3 pav. Eismo intensyvumo kartograma Telšių rajono keliuose 2005 metais 
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6.4 pav. Sunkvežimių eismo intensyvumo kartograma Telšių rajono keliuose 2005m. 

 

6.2. Automobilizacijos ir avaringumo lygis 

 

Kokiu transportu važinėja Telšių rajono gyventojai ir jų bendrą mobilumą lemia 

automobilizacijos lygis, kurį nusako lengvųjų automobilių skaičius 1000-ui gyventojų. 1980-

1990 m. rajono gyventojai naudojosi tik visuomeninio transporto paslaugomis, tai šiuo metu 

vidutiniškai beveik kiekviena Telšių rajono šeima turi nuosavą transporto priemonę. Aukštas 

automobilizacijos lygis tiesiogiai įtakoja transporto srautų augimą rajono keliuose ir gatvėse 

Telšių rajone per dešimtmetį sparčiai padidėjo automobilizacijos lygis, nuo 168 aut./1000 

gyv. - 1995m., iki 406 aut./1000 gyv. - 2005 m. Šiuo metu Telšių rajone automobilizacijos lygis 

yra didžiausias tarp apskrities rajonų ir viršija visos Lietuvos automobilizacijos rodiklį (6.7 ir 6.8 

lentelė). 

Didelis skaičius transporto priemonių įgalina nesunkiai atlikti reikiamus krovinių ar 

keleivių pervežimus, padarė Telšių rajono gyventojus žymiai mobilesnius ir nepriklausomus nuo 

esamos susisiekimo sistemos išvystymo lygio. Viešasis transportas, kažkada buvęs pagrindine 

transporto rūšimi Lietuvos gyventojams, prarado turėtą monopolį. 
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6.7 lentelė. Automobilizacijos lygis (aut./1000gyv) Telšių apskrities rajonų savivaldybėse 1995-2005m. 

Metai Telšių raj.  Mažeikių raj.  Plungės raj.  Rietavo sav. Telšių apsk. Lietuva 

1995 168 162 147 - 159 185 

1996 194 172 162 - 176 201 

1997 232 200 140 - 208 226 

1998 273 217 213 - 235 249 

1999 299 241 237 - 259 276 

2000 339 263 270 252 289 315 

2001 326 250 265 240 277 304 

2002 333 264 289 343 291 316 

2003 355 291 337 146 314 336 

2004 368 304 360 156 330 354 

2005 406 346 388 318 374 395 
Šaltinis: Transporto priemonių skaičius iš įmonės “Regitra” 

 

6.8 lentelė. Kelių transporto priemonių skaičius Telšių apskrities savivaldybėse 2006.01.01 

Rajono 
savivaldybės 

Motociklai 
Lengvieji 

automobiliai 
Autobusai 

Krovininiai 
automobiliai 

Priekabos Viso 

1 2 3 4 5 6 7 

Telšių sav. 463 24927 210 2694 1978 30272 

Mažeikių 
sav. 

531 25643 271 3031 2571 32047 

Plungės sav. 389 18673 174 1823 1587 22646 

Rietavo sav. 161 3692 34 535 440 4862 

Apskritis 1544 72935 689 8083 6576 89827 

 
1995-2004 metais Lietuvoje keleivių pervežimai viešojo naudojimo autobusais 

sumažėjo 2,8 karto. Pagrindinė to priežastis yra automobilizacijos lygio augimas bei blogėjantis 

VT aptarnavimas, kaip šalutinis faktorius yra padidėjusios VT kelionių kainos (6.9 lentelė). 

 
6.9 lentelė. Keleivių pervežimai 2000-2005 m. viešojo naudojimo autobusais (tūkst. keleivių) 

Apskritis/ 
rajonas 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Telšių 
apskritis  

5470,9 5162,6 4930,7 5499,0 6360,6 5841,8 

Telšių r. 1744,0 1959,8 2098,5 2048,2 2141,7 1879,0 

Mažeikių r. 2690,3 2001,4 1530,9 2105,7 2242,3 2154,1 

Plungės r. 987,7 1086,6 1160,2 2105,7 2242,3 2154,1 

Rietavo r. 48,9 114,8 141,1 131,7 130,4 224,0 

 

Permainos šalies ekonomikoje lydi sparčiai didėjantis srautai, sudėtingesnės eismo 

sąlygos ir eismo įvykių augimas. Eismo dalyviai nesugeba prisitaikyti prie ženkliai pakitusių 
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gyvenimo ir eismo sąlygų. Vietinių ir dalies rajoninių kelių techniniai parametrai ir dangos 

neatitinka šiandieninio automobilizacijos lygio. Bendras įskaitinių kelių eismo įvykių skaičius 

blogiausias yra Telšių rajone ir siekia 2,18 autoįvykių 1000 gyventojų. Daug geresnė situacija 

yra Mažeikių rajone – 1,99 ir Plungės rajone - 1,79. Blogiausia situacija yra nedidelėje Rietavo 

savivaldybėje – 2,58. Duomenys apie eismo įvykius pateikti 6.10, 6.11 ir 6.12 lentelėje. 

 

6.10 lentelė. Kelių eismo įvykių, žuvusiųjų ir sužeistų žmonių skaičius 2005 m. Lietuvoje ir Telšių 

apskrities savivaldybėse 

Apskritis/rajonas 
/miestas 

KEĮ 
skaičius 

Žuvo 
Sužeis-
ta 

KEĮ 
skaičius 
1 000 
gyventojų 

Žuvusiųjų 
skaičius 
1 000 000 
gyventojų 

Sužeistųjų 
skaičius 
1 000 000 
gyventojų 

Lietuva 6790 760 8497 1,982 222 2481 

Telšių rajonas 123 12 157 2,188 213 2793 

Mažeikių rajonas 92 12 111 1,386 181 1672 

Plungės rajonas 79 9 113 1,797 205 2571 

Rietavo sav. 27 2 45 2,581 191 4301 

Telšių apskritis 321 35 426 1,813 198 2407 

 
6.11 lentelė. Įskaitinių kelių eismo įvykių skaičius Telšių apskrities savivaldybėse (2002-2006 m.) 

Savivaldybės 2002 2003 2004 2005 2006 

Telšių sav. 84 94 131 123 140 

Mažeikių sav. 105 96 94 92 81 

Plungės sav. 76 73 85 79 68 

Lietuvos 21 18 16 27 24 

 
6.12 lentelė. Telšių rajono magistraliniuose ir krašto keliuose žuvusių ir sužeistų žmonių skaičius 2002-

2005 m. 

Nr. Kelio Nr. Žuvo Sužeista KEĮ skaičius 

1. A11 12 80 92 

2. 160 4 32 36 

3. 161 4 25 29 

4. 194 0 10 10 
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2002 -2005 m. Telšių rajone magistraliniame kelyje A11 buvo nustatytos trys „juodosios 

dėmės“: 47,55-47,92 km, 74,87-75,32 km ir 76,63- 76,93 km, kur įvyko 15 eismo įvykių (6.5 

pav. ir 6.13 lentelė). 

\ 

6.5 pav. „Juodos dėmės“ Telšių rajono keliuose 2005 metais 

 

6.13 lentelė. „Juodųjų dėmių“ dislokacija magistraliniame kelyje A11 

Eismo įvykių 

Kelio  
Nr. 

Kelio 
pavadini
-mas 
 

Ruožo 
pradžia,  

km 

Ruožo 
pabaiga, 

km 

Ruožo ilgis 
km 20

02
 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
02

-
20

05
 

Vidutinis 
eismo 
įvykių 
tankis 
AT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A11 
Šiauliai-
Palanga 

47,55 47,92 0,373 0 4 2 0 6 4,02 

A11 
Šiauliai-
Palanga 

74,87 75,32 0,45 0 2 1 1 4 2,22 

A11 
Šiauliai-
Palanga 

76,63 76,93 0,3 1 2 1 1 5 4,17 

 

Aukštas automobilizacijos lygis Telšių rajone sukelia daug eismo įvykių. Analizuojant 

santykinius avaringumo rodiklius: esamą įvykių skaičių vienam mln. gyventojų, žuvusių skaičių 

vienam mln. gyventojų ir sužeistųjų skaičių vienam mln. gyventojų matyti , kad Telšių rajone 

eismo avaringumo būklė tarp apskrities, rajonų yra pati blogiausi . Telšių rajonas šiais rodikliais 

lenkia tik Rietavo savivaldybę, kurioje yra tik 10290 gyventojų. Todėl eismo saugumo didinimas 

Telšių rajone yra prioritetinis visų rajono žinybų uždavinys.  
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6.3. Dviračių trasų tinklas 

 

Dviračių trasų specialusis planas yra parengtas valstybinio turizmo departamento 

užsakymu. Per Telšių rajoną turėtų būti nutiestas Vakarų ir Vidurio Lietuvos dviračių trasos: 

Palanga – Plungė – Plateliai – Telšiai – Luokė; Kaltanėnai – Varniai – Luokė – Viekšniai – 

Mažeikiai; Varniai – Rietavas – Šilutė (6.6 pav.) 

 

 

 

6.6 pav. Nacionalinės dviračių takų trasų projektas eisiančių per Telšių apskritį 

 

6.4. Gatvių tinklas 

 
Telšių apskrityje gatvių tinklo ilgis siekia 321,7 km, iš kurių 96,2 km yra Telšių rajone. 

Telšių mieste yra 85,2 km gatvių ir Varniuose - 11,0 km gatvių (6.14 ir 6.15 lentelė). 

 
6.14 lentelė. Gatvių tinklo ilgis Telšių apskrityje ir rajono miestuose 2000-2005 m.  

Iš viso 
         Rajonas/miestas 

2000 2002 2003 2004 2005 

Telšių apskritis 315,3 306,7 305,1 321,7 321,7 

Telšių raj. 84,7 81,7 81,7 96,2 96,2 

Telšiai 68,5 70,5 70,5 85,2 85,2 

Varniai 16,2 11,2 11,2 11,0 11,0 
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6.15 lentelė. Gatvių dangos Telšių apskrityje ir rajono miestuose 2000-2005 m.  

Gatvės su danga Gatvės su patobulinta danga 
Rajonas/miestas 

2000 2002 2003 2004 2005 2000 2002 2003 2004 2005 

1 2 03 4 5 6 7 8 9 10 11 

Telšių apskritis 310,3 303,7 302,7 319,2 319,5 223,0 223,4 221,0 218,9 218,9 

Telšių raj. 84,7 81,2 81,2 95,7 95,7 61,3 63,7 63,7 59,3 59,3 

Telšiai 68,5 70,0 70,0 84,7 84,7 51,5 54,5 54,5 55,3 55,3 

Varniai 16,2 11,2 11,2 11,0 11,0 9,8 9,2 9,2 4,0 4,0 

 

2005 metais gatvių su patobulintomis dangomis (asfaltbetoniu) buvo: Telšių rajone 62%, 

Telšiuose – 65,3 % bei Varniuose – 36,4 %. Telšių miesto gatvių su patobulinta danga ilgis yra 

didesnis, lyginant juos su Varniais. Tačiau tokia gatvių būklė rajonų miestuose yra 

nepatenkinama, pirmiausia saugumo požiūriu ir dėl neigiamo poveikio aplinkai.  

Susisiekimas Telšių mieste yra racionalus. Miesto gatvių ir sankryžų laidumo ribos dar 

neviršijamos. Miesto gatvių tinklo struktūra aiški yra racionali. Mieste yra 3 sankryžos 

reguliuojamos šviesoforais.   

Telšių rajone ir Telšių mieste iš viso yra keturiolika degalinių, iš kurių net 9 yra 

Telšiuose, Varniuose – 3, po vieną Tryškiuose ir Rainiuose. 

 

6.5. Geležinkelio transportas 

 

1923-iaisiais atgavus Klaipėdos kraštą, buvo svarbu sujungti Lietuvos geležinkelius į 

bendrą tinklą. 1923 m. vasario 23 d. Lietuvos vyriausybė įpareigojo Susisiekimo ministeriją 

nutiesti geležinkelį Amaliai (Kužiai) – Kretinga per Telšius, Plungę. Kelio ruožo Kuliai-Telšiai 

(56 km) atidarymas įvyko 1929 m. gegužės 7 dieną. Tolesnis, Telšių-Kretingos, geležinkelio 

ruožas buvo tiesiamas 1930 - 1932 m. Jo oficialus atidarymas įvyko 1932 m. spalio 29 dieną. 

Žvelgiant istoriškai, geležinkeliai smarkiai pakeitė Telšių miesto vaizdą. Kai buvo nutiesta 

Kužių-Telšių geležinkelio linija ir atidarytas traukinių eismas, pradėjo daug sparčiau plėtotis 

pramonė. Visos statybinės medžiagos buvo vežamos traukiniais. Dabartiniu metu Telšių 

„Agrochemija“ veža trąšas, anglį, briketus ir nusipirko vieną iš šešių privažiuojamųjų kelių . 

Beveik visa krova ir vyksta juose. Stotyje kraunama mediena, anglis, druska, kitkas. Tačiau 

pagrindiniai kroviniai – skalda, bitumas, žvirgždas ir smėlis nukreipiami į privažiuojamuosius 

kelius. Traukinių per Telšių stotį praeina labai daug – 35 - 40 per parą. Naktį jų kartais būna 25 – 

26. Kadangi nuo Telšių į Lieplaukės pusę yra didžiulė įkalnė, todėl planuojama nutiesti antrąjį 
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bėgių kelią. Projektas dar neįgyvendinamas, nes jam reikia labai daug lėšų. Šis kelias yra 9-ojo 

tarptautinio geležinkelių transporto koridoriaus dalis, kurį sutvarkius būtų didesnis pralaidumas.  

Prieš 20 metų trikotažo fabrikas „Mastis“ per mėnesį kraudavo apie 300 – 400 konteinerių. Iš 

Estijos veždavo degiuosius skalūnus, vadinamąją rudąją anglį, kurios bene daugiausiai 

sunaudodavo trikotažo fabrikas. Nemažai geležinkelio krovinių kraudavo skaičiavimo mašinų 

gamykla, vėliau bankrutavusi dėl senų technologijų. Labai daug krovinių tiekdavo kariškiai. 

Telšiuose yra gelžbetonio gamykla, gaminanti įvairius gelžbetonio gaminius, kuriuos veža 

autotransportu, o žvirgždą ir smėlį atsigabena geležinkeliu.  

Ateityje geležinkelio krovinių visą laiką daugės. Auga pramonė, daug statoma, tiesiami 

keliai. Pagrindinis geležinkelių klientas UAB „Žemaitijos keliai“ vasarą duoda apie 90% visos 

apyvartos. 

Pagal Europos Sąjungos reikalavimus turi būti nutiestas antrasis bėgių kelias Radviliškio 

– Klaipėdos linijoje. Numatoma žeminti Lieplaukės stoties kryptimi esančią didelę įkalnę, kuri 

taip pat neatitinka reikalavimų ir statyti trečiąjį viaduką. Kai jis bus  pastatytas, atsiras ryšys  su 

Šiaulių – Palangos plentu, tada didelė automobilių transporto dalis nevažiuos per centrą. 

Kita Telšių opi vieta – geležinkelio stoties rūmai, pastatyti pagal tipinį projektą 1928 

metais. Pastatą ir aplinką reikėtų modernizuoti. 

Traukinių eismas automatizuojamas ir kompiuterizuojamas. Kad tai būtų galima padaryti, 

turi būti įrengti gelžbetoniniai pabėgiai, bėgiai tiesiami be sandūrų. Dabar tokie modernūs ruožai 

yra nuo Telšių iki Lieplaukės ir kitur, kur keleiviniai traukiniai gali važiuoti iki 120 km/val. 

greičiu. 

Keleivinių traukinių eismas Telšiuose nėra didelis: be „Pajūrio“ ir „Baltijos“, iš ryto ir 

vakare pirmyn ir atgal važiuoja keleivinis traukinys Klaipėda – Radviliškis. Savaitgaliais 

keleivių traukiniuose būna daug, Telšių stotyje įlipa po 100 žmonių. 

Per Telšių rajoną ir Telšių miestą eina vienkelis 1520 mm. pločio vėžės geležinkelis iš 

Šiaulių į Klaipėdą. Šio geležinkelio ilgis Telšių rajone yra 37,0 km, kuris yra skirtas keleivių ir 

krovinių vežimui. Telšių geležinkelio stotis turi senas tradicijas ir šiandien sėkmingai tenkina 

pramonės, žemės ūkio ir gyventojų susisiekimo poreikius, nors ir nelengvai konkuruodamos su 

automobilių transportu. Geležinkelio linijų tankumas Telšių rajone yra 0,026 km/km2, tai yra 

mažiau už apskrities vidurkį – 0,029 km/km2 ir už respublikos vidurkį (6.16 lentelė). 
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6.16 lentelė. Geležinkelio tinklo ilgis ir tankis Telšių apskrities savivaldybėse 

Rajonas/miestas 
Geležinkelių 

ilgis-km 

Geležinkelių ilgis 

1000 gyventojų 

Geležinkelių 

tankumas km/km2 

1 2 3 4 

Telšių rajonas 37,0 0,65 0,026 

Mažeikių rajonas 56,0 0,85 0,046 

Plungės rajonas 31,0 0,72 0,028 

Telšių apskritis 124 0,71 0,029 

 

6.6. Telšių rajono susisiekimo sistemos SWOT analizė 

 
Plėtojant Telšių rajono susisiekimo sistemą yra svarbu koordinuoti transporto 

problemas, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir pervežimų apimtis. Rajono transporto sistemos 

pagrindą sudaro valstybiniai ir vietiniai automobilių keliai, kartu su geležinkelio linija Šiauliai–

Klaipėda. Šiuolaikiška ir išvystyta Telšių rajono susisiekimo gatvių sistema sudarys palankias 

sąlygas investicijų pritraukimui, ir spartins rajono socialinę bei ekonominę plėtrą. 

 

6.6.1. Privalumai ir galimybės 

1. Telšių rajono esamas valstybinių ir vietinių kelių tinklo tankumas yra pakankamas 

atlikti reikiamus keleivių ir krovinių pervežimus. 

2. Susisiekimo sistemos pagrindą sudaro per rajono teritoriją praeinantis magistralinis 

kelias A11 Šiauliai-Palanga, kuriuo Telšių rajono gyventojai patogiai gali susisiekti 

su Šiauliais, Panevėžiu, Klaipėda, Plunge, Palanga ir krašto keliai Nr. 160 ir Nr. 162 

jungia rajoną su IX B tarptautiniu transporto koridoriumi Klaipėda-Kaunas-Vilnius. 

Krašto kelias Nr. 194 ir Nr.158 jungia rajono rytinę teritoriją su tarptautiniu Via 

Hanseatica keliu A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas. 

3. Telšių rajono spartus transporto priemonių skaičiaus ir automobilizacijos lygio 

augimas sudaro prielaidas gyventojams pasirinkti norimą susisiekimo transporto rūšį, 

todėl daugiausia kelionių atliekama individualiais automobiliais. 

4. Pakankamai išvystytas priemiestinių autobusų maršrutinis tinklas, aptarnauja 

pagrindinę savivaldybės teritoriją, suteikdamas pagrindinį prioritetą moksleivių 

vežimui į mokyklas. 

5. Per Telšių rajoną einantys magistralinis ir krašto keliai sudaro geras sąlygas vežti 

tranzitinius krovinius ir keleivius.  
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6. Telšių rajono magistraliniame ir krašto keliuose yra pastatyta automobilių ir keleivių 

pakelės aptarnavimo infrastruktūros objektų. 

 

6.5.2. Trūkumai ir grėsmės 

1. Praeinantis magistralinis kelias A11 Šiauliai–Palanga ir geležinkelio linija Šiauliai-

Klaipėda padalina Telšių rajono teritoriją į dvi dalis, tuo apsunkina rajono gyventojų 

susisiekimą tarp vakarinės ir rytinės dalies.  

2. Per Telšių rajoną praeinantis magistralinis kelias A11 dar neatitinka europinius 

standartus bei eismo saugumo reikalavimus, todėl kelių priežiūros ir plėtros 

programoje 2007–2013 m. numatytas jo modernizavimas ir kelio aplinkos 

humanizavimas. 

3. Valstybiniai krašto ir rajoniniai keliai dėl nepakankamų techninių parametrų ir 

prastos dangų būklės rajone yra nepakankamai panaudojami, tarp šių kelių nėra 

tolygiai perskirstomi transporto srautai. 

4. Telšių rajono aukštas automobilizacijos lygis sudaro geras sąlygas gyventojams 

važinėti įvairiais tikslais individualiais automobiliais, atsisakant savo kelionėms 

viešojo transporto paslaugų. Tai turi neigiamą įtaką rajono viešojo transporto darbo 

apimtims ir išbalansuoja savivaldybės susisiekimo sistemą ir jos plėtrą. 

5. Keleivių vežimų apimtis Telšių rajone viešuoju transportu turi mažėjimo tendenciją, 

ir tai ne vien dėl konkurencijos su individualiais automobiliais. Telšių rajone viešasis 

transportas dirba nepatogiai gyventojams, dideli eismo intervalai, mažėja maršrutų 

skaičius jungiantis seniūnijų centrus bei gyvenvietes. 

6. Telšių rajone netolygiai yra išvystyta valstybinių kelių aptarnavimo infrastruktūra, jos 

lygis neatitinka europinių standartų. 

7. Nerimą kelia didelis eismo įvykių skaičius paskutiniaisiais metais Telšių rajono 

keliuose, kur vis daugiau žūva ir susižeidžiama žmonių, taip pat susidaro dideli 

ekonominiai nuostoliai. 
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6.7. Išvados 

1. Telšių rajono susisiekimo sistemos išvystymo lygis yra artimas rajono ekonominės ir 

socialinės veiklos apimtims. Rajono kelių tinklo išvystymo lygis ir tankis yra 

pakankami , o bendra struktūra - palanki Telšių rajono transportiniam aptarnavimui.  

2. Telšių rajono valstybinių kelių ilgis yra 431,01 km, tame tarpe magistralinio kelio 

A11–33,9 km ilgio atkarpa, 95,07 km krašto kelių ir 302,04 km rajoninių kelių. 

Savivaldybei priklausančių vietinių kelių ilgis yra trys kartus didesnis negu 

valstybinių – 1342 km. 

3. Per Telšių rajoną praeinantis magistralinis ir krašto keliai, turi asfaltbetonio arba 

juodąją dangą. Daug rūpesčių kelia valstybiniai rajoniniai keliai, kurių net 32,87 % 

turi žvyro danga, dar prastesnė yra vietinių kelių ir gatvių būklė. 

4. 1000-čiui Telšių rajono gyventojų tenka 7,74 km kelių, tai vidutinis rodiklis 

apskrityje. Pagal šį rodiklį žymiai geresnė padėtis yra Plungės rajone – 8,58 km/1000 

gyventojų, žymiai blogesnė Mažeikių rajone – 6,50 km. Telšių rajono kelių tankumas. 

yra 299,5 km/1000 kv.km, kuris yra mažesnis už Plungės ir Mažeikių rajonus ir 

Telšių apskrities vidurkį (323,0 km/1000kv.km).  

5. Didžiausi transporto srautai koncentruojasi magistraliniame A11 ir krašto keliuose, 

160, 161, 194, kuriais pravažiuoja nuo 680 iki 2721 aut./parą. Šie keliai ir turi dar 

didelius rezervus perspektyviniam laidumui ir jo modernizavimui. Rajoniniuose 

keliuose transporto eismo apkrovimas yra nuo kelių iki keliolikos kartų mažesnis. 

Artimiausioje perspektyvoje rajone netikslinga tiesti naujus kelius ar tankinti  esamų 

kelių tinklo. Transporto srautai Telšių miesto gatvėse yra pakankamai optimalūs ir 

didesnių problemų nekelia. Tik čia būtina gerinti pėsčiųjų ir dviratininkų eismo 

sąlygas, daugiau dėmesio skirti eismo saugumą didinančių priemonių diegimui.  

6. Automobilizacijos lygis 2005 m. Telšių rajone buvo 406 lengvieji automobiliai 1000 

gyventojų. Tai didžiausias rodiklis tarp Telšių apskrities rajonų. Pakankamai aukštas 

automobilizacijos lygis atspindi Telšių rajono gyventojų ekonominį potencialą ir 

poreikį didesniam kelionių komfortui. 

7. Mažėjantys keleivių vežimai viešuoju transportu Telšių rajone, rodo nedidelį 

gyventojų mobilumą, ir apsiribojimą mažesniu kelionių skaičiumi kultūriniais–

buitiniais tikslais. Šios kelionės atliekamos individualiais automobiliais. 

8. Telšių rajone viešojo transporto autobusai darbo dienomis važinėja 42 priemiestiniais 

maršrutais. Telšių mieste yra 6 autobusų maršrutai, keleiviai vežami septyniais 

tarpmiestiniais maršrutais. Visus šiuos maršrutus aptarnauja UAB „Telšių autobusų 
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parkas“. Viešojo transporto vežimų mažėjimas įtakoja gyventojams teikiamų 

socialinių paslaugų susisiekimui ribotumą ir suvaržymą.  

9. Per Telšių rajono teritoriją einančiame magistraliniame kelyje A11 Šiauliai–Palanga 

kasmet didėja transporto srautai, todėl tikslinga steigti įvairias paslaugų ir 

aptarnavimo įmones prie šio magistralinio kelio. 
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7. TELŠIŲ RAJONO INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA 

 
7.1. Vandentieka ir vandenvala 

 
7.1.1. Vandens tiekimas 

Telšių rajono gyventojai geriamą vandenį naudoja iš centralizuoto vandentiekio tinklo, 

privačių šachtinių šulinių bei artezinių gręžinių. 7.1 paveiksle yra pavaizduoti visi 

eksploataciniai požeminio vandens gręžiniai. Telšių rajono gyventojus centralizuotai geriamuoju 

vandeniu aprūpina UAB „Telšių vandenys“. Įmonei šiuo metu priklauso 88 arteziniai gręžiniai. 

Telšių savivaldybės duomenimis yra planuojama likviduoti 44 gręžinius. Anksčiau dauguma šių 

gręžinių priklausė kolūkiams, vėliau jie buvo išdalinti pagal pajus gyventojams. Keletas iš šių 

gręžinių priklauso Žarėnų seniūnijai. Likvidavus visus šiuos gręžinius bus išvengta galimos 

požeminio vandens taršos. 

 
 

7.1 pav. Eksploataciniai požeminio vandens gręžiniai (mėlyni taškai)  

Šaltinis: Lietuvos geologijos tarnyba 

 
Telšių rajone centralizuotos vandentiekio ir nuotekų sistemos vartotojų skaičius, bei 

gyventojų, naudojančių šachtinių ar kitų šaltinių geriamąjį vandenį, skaičius kiekvienoje 

seniūnijoje pateiktas 7.1 lentelėje.    
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7.1 lentelė. Gyventojų, naudojančių centralizuotai tiekiamą, šachtinių šulinių ar kitų šaltinių vandenį, bei 

centralizuota nuotekų sistemą, skaičius 

Gyventojų naudojančių centralizuotas sistemas 
skaičius33 

Vietovė 
Gyventojų 
skaičius32 

Vandentiekio Nuotekų surinkimo 

Telšiai 32815 29700 27408 

Degaičių sen. 2490 1130 901 

Gadūnavo sen. 2054 561 347 

Luokės sen. 2380 414 94 

Nevarėnų sen. 2028 279 58 

Ryškėtų sen. 2408 256 194 

Tryškių sen. 3497 405 159 

Upynos sen. 2329 513 214 

Varnių sen. 3406 877 241 

Viešvienų sen. 3044 262 855 

Žarėnų sen. 1268 116 182 

Viso rajone 57719 34513 30653 

 
Likusi dalis Telšių rajono gyventojų naudoja šachtinių šulinių vandenį. Nors kastinių 

šulinių vandenį naudoti yra paprasta ir nebrangu, tačiau bloga jo kokybė dažnai riboja vandens 

naudojimą gėrimui. Šachtinių šulinių vandeniui būdingas didelis nitratų kiekis, kietumas, 

mikrobiologinis užterštumas. Priemiestiniuose rajonuose šulinių vandeniui būdingas užterštumas 

sunkiaisiais metalais.  

Pagrindinis gruntinio vandens teršimo šaltinis – vertikali teršalų infiltracija nuo žemės 

paviršiaus (žmogaus buitinė tarša, užterštos pramonės teritorijos) ir nutekėjimai iš požeminių 

komunikacijų. Teršalai, patekę į požemį, gali sukelti nepageidaujamus procesus, turinčius įtakos 

geriamojo vandens kokybei.  

Telšių rajone centralizuotam gyventojų aprūpinimui vandeniu yra naudojamas tik 

požeminis vanduo. UAB „Telšių vandenys“ atstovo teigimu, tiekiamo vandens kokybė nėra 

bloga, tačiau beveik visur yra viršijamas leistinas geležies kiekis. Įmonė rajone paruošia 77,2 % 

geriamojo vandens. 

Telšių rajone centralizuoto vandentiekio sistema dažniausiai yra sudaryta iš vandenvietės, 

vandens gerinimo įrenginių (ne visur), vandenbokščių (kai kur dar yra išlikę), siurblinių (ne 

visur) ir tinklų.   

                                                 
32 2001 m. surašymo duomenys. 
33 2007 m. UAB „Telšių vandenys“ duomenys. 
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UAB „Telšių vandenys“ priklauso 46 vandenvietės, iš jų dvi aptarnauja Telšių miestą. 

Išsamesnė informacija apie vandenvietes pateikiama 7.2 lentelėje. 

 
7.2 lentelė. Telšių rajono vandenvietės 

Nr. 
Vandenvietės 
pavadinimas 

Vandenvietės 
įrengimo vieta 

Išgaunamo 
vandens 

kiekis, m3/d. 

Maksimaliai 
planuojamo 

išgauti vandens 
kiekis m3/d. 

Išgaunamo 
vandens kokybė 

1 2 3 4 5 6 

1 Baltininkų  Baltininkai 
nėra 

duomenų 
Iki 100 nėra duomenų 

2 Biržuvėnų  Biržuvėnai 
nėra 

duomenų 
Iki 100 nėra duomenų 

3 Buožėnų  Buožėnai 60 Iki 100 
viršijama bendr. 

geležies 
koncentracija 

4 Degaičių  Degaičiai 117 Iki 100 

viršijamos bendr. 
geležies ir 

amonio 
koncentracijos 

5 
Dūseikių 
durpyno 

Dūseikių kaimas 
nėra 

duomenų 
Iki 100 nėra duomenų 

6 
Dūseikių 
pensionato 

Dūseikių kaimas 
nėra 

duomenų 
nėra duomenų nėra duomenų 

7 
Dūseikių 
plytinės 

Dūseikių kaimas 
nėra 

duomenų 
Iki 100 nėra duomenų 

8 Džiuginėnų Džiuginėnai 
nėra 

duomenų 
Iki 100 nėra duomenų 

9 Eigirdžių  Eigirdžiai 90 Iki 100 

viršijama 
bendrosios 

geležies 
koncentracija 

10 Gadūnavo  Gadūnavas 
nėra 

duomenų 
Iki 100 nėra duomenų 

11 Gaulėnų  Gaulėnai 
nėra 

duomenų 
Iki 100 nėra duomenų 

12 Graužų Graužai 
nėra 

duomenų 
Iki 100 nėra duomenų 

13 Gedrimų  Gedrimai 60 Iki 100 

viršijamos bendr. 
geležies ir 
mangano 

koncentracijos 

14 Gintalų  Gintalai 
nėra 

duomenų 
nėra duomenų nėra duomenų 

15 
Janapolės 
kaimas 

Janapolė 
nėra 

duomenų 
Iki 100 nėra duomenų 

16 Karštenių  Karšteniai 
nėra 

duomenų 
Iki 100 nėra duomenų 
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7.2 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 

17 Kaunatavo  Kaunatavas 
nėra 

duomenų 
Iki 100 nėra duomenų 

18 Kegų  Kegai 
nėra 

duomenų 
Iki 100 nėra duomenų 

19 Kirklių Kirkliai 
nėra 

duomenų 
Iki 100 nėra duomenų 

20 Laukosodos Laukosoda 
nėra 

duomenų 
Iki 100 nėra duomenų 

21 Lieplaukės Lieplaukė 
nėra 

duomenų 
Iki 100 nėra duomenų 

22 Luokės Luokė 103 (149) 150 

viršijamos 
bendrosios 
geležies, 
amonio ir 
fluorido 

koncentracijos 

23 Mitkaičių Mitkaičiai 
nėra 

duomenų 
Iki 100 nėra duomenų 

24 Morkiškių Morkiškiai 
nėra 

duomenų 
Iki 100 nėra duomenų 

25 Nerimdaičių Nerimdaičiai 
nėra 

duomenų 
Iki 100 nėra duomenų 

26 Nevarėnų Nevarėnai 110 (123) 150 

viršijama 
bendrosios 

geležies 
koncentracija 

27 Pabalvės Pabalvė 
nėra 

duomenų 
Iki 100 nėra duomenų 

28 Pateklėnų Pateklėnai 
nėra 

duomenų 
Iki 100 nėra duomenų 

29 Pavandenės Pavandenė 
nėra 

duomenų 
Iki 100 nėra duomenų 

30 Pupinių Pupiniai 
nėra 

duomenų 
Iki 100 nėra duomenų 

31 Rainių Rainiai 101 nėra duomenų 

viršijamos 
bendrosios 
geležies ir 

amonio 
koncentracijos 

32 Ryškėtų Ryškėnai 
nėra 

duomenų 
nėra duomenų nėra duomenų 

33 Rūdupių Rūdupiai 
nėra 

duomenų 
Iki 100 nėra duomenų 

34 Skaudučių Skaudučiai 
nėra 

duomenų 
Iki 100 nėra duomenų 
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7.2 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 

35 
Telšių I 
(Kungiai) 

Telšiai raj. 
Kungiai 

3350 (4230) 10000 

viršijamos 
bendrosios 
geležies ir 
mangano 

koncentracijos 

36 
Telšių II  
(Siraičiai) 

Telšių raj. 
Siraičiai 

450 (820) 7680 

viršijamos 
bendrosios 
geležies ir 

amonio 
koncentracijos 

37 Tryškių  Tryškių miestelis 110 (123) 150 

viršijama 
bendrosios 

geležies 
koncentracija 

38 Ubiškės Ubiškė 
nėra 

duomenų 
Iki 100 nėra duomenų 

39 Upynos Upyna 
nėra 

duomenų 
Iki 100 nėra duomenų 

40 Varnelių Varneliai 
nėra 

duomenų 
Iki 100 nėra duomenų 

41 Varnių Varniai 175 (220) 150 

viršijamos 
bendrosios 
geležies, 
amonio ir 
fluorido 
koncentracijos 

42 Vembutų Vembutai 
nėra 

duomenų 
nėra duomenų nėra duomenų 

43 Viekšnalių Viekšnaliai 
nėra 

duomenų 
Iki 100 nėra duomenų 

44 Viešvėnų Viešvėnai 
nėra 

duomenų 
Iki 100 nėra duomenų 

45 Žarėnų Žarėnai 88 (132) 150 

viršijamos 
bendrosios 
geležies ir 
mangano 
koncentracijos 

46 Žeimuvėnų Žeimuvėnai 
nėra 

duomenų 
Iki 100 nėra duomenų 

 
Visos didžiosios Telšių rajono vandenvietės – Telšių (Siraičių), Telšių (Kungių), Žarėnų, 

Viešvėnų, Varnių – yra priskiriamos IIb kategorijai. Telšių I, Telšių II ir Žarėnų vandenvietės 

eksploatuoja tą patį vandeningąjį horizontą – Q(agIII gr-vr), Viešvėnų – Q(agIII-II vr-žm), 

Varnių – Q(agII-Ižm-dn).  

Vandenvietėse atliekamas vandens monitoringas, tikrinama vandens kokybė.  

Šiuo metu iš visų UAB „Telšių vandenys“ aptarnaujamų gyvenviečių tik 6 turi vandens 

gerinimo įrenginius. Šie įrenginiai yra instaliuoti Baltininkuose, Lauko Sodoje, Lieplaukėje, 
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Pavandenėje, Vembūtuose, Viekšnaliuose. Vandens gerinimo įrenginiai yra pavaizduoti Telšių 

rajono inžinerinės infrastruktūros esamos būklės brėžinyje. Tačiau šių įrenginių reikia ir kitose 

vandenvietėse.  

Visos UAB „Telšių vandenys“ priklausančios vandenvietės turi nustatytas sanitarines 

apsaugos zonas (SAZ). Vandenviečių SAZ yra nustatytos pagal LR Higienos normą HN 44:2006 

patvirtintų Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 17 d. Nr. V-613 įsakymu. Telšių miestą 

aptarnaujančios vandenvietės yra pakankamai arti miesto, jos yra išdėstytos pietinėje ir 

vakarinėje dalyje. Nustatinėjant vandenviečių SAZ buvo atliktas modeliavimas buvo išsamiai 

įvertinta hidrogeologinė situacija. Apskaičiuotos kaptažo sritys, pateiktos kai kurių vandens 

cheminės sudėties rodiklių kitimo tendencijos ir kt.  

Telšių rajone vandentiekio sistemose reikiamą slėgį anksčiau užtikrinę vandenbokščiai 

šiuo metu jau nebenaudojami dėl didelio susidėvėjimo. Pagal Lielupės-Ventos upių baseino 

investicinį projektą vandenvietėse yra įrengiami pakankamo galingumo siurbliai, kad jų sukelto 

slėgio užtektų geram sistemos veikimui. Ateityje UAB „Telšių vandenys“ planuoja, kad 

vandenbokščių neliks visai. 

Antro kėlimo įrenginiai yra įrengti tik dviejose didžiosiose vandenvietėse – Siraičių ir 

Kungių. UAB „Telšių vandenys“ duomenimis Kungių antro kėlimo siurblinės įrenginių techninis 

būvis yra geras. 

UAB „Telšių vandenys“ iš viso šiuo metu priklauso 304 km vandentiekio tinklų, 155,4 

km yra nutiesti Telšių rajono kaimuose bei gyvenvietėse. Daugelio tinklų amžius siekia 20-30 

metų. Pagal Ventos-Lielupės upių baseino investicinį projektą iki 2020 m. planuojama sutvarkyti 

visų gyvenviečių didesnių nei 500 gyventojų vandentvarkos ūkį. Visas projektas yra sudalintas 

atskirais etapais. Daugiausia dėmesio yra skirta Telšių miestui. Pagal šį projektą tik nuo 2011 m. 

lėšos bus skiriamos kitų gyvenviečių vandentvarkos renovacijai. Todėl UAB „Telšių vandenys“ 

lygiagrečiai vykdo kitus projektus skirtus renovuoti gyvenviečių vandentvarkos ūkį anksčiau nei 

numatyta pagal Ventos-Lielupės upių baseino investicinį projektą. Taip jau vandens teikimo ir 

nuotekų surinkimo sistema yra sutvarkyta Dūseikiuose, Tryškiuose, Gedrimuose, Eigirdžiuose.  

Daug neaiškumų kyla dėl vandentiekio tinklų ilgio ir būklės, nes daugelis jų nėra 

inventorizuoti, dažniausiai tai kaimo teritorijose esantys tinklai, taip pat ne visi tinklai priklauso 

vandentiekos įmonei. Šie tinklai buvo perimti iš seniūnijų, o šios savo ruožtu juos paveldėjo iš 

irstančių kolūkių. 

Daugelį vandentiekio tinklų reikia renovuoti. Tai yra numatyta ir Lietuvos Respublikos 

teritorijos bendrajame plane. Šiame dokumente yra numatyta pertvarkyti plieninius vandens 

tiekimo vamzdynus padengiant jų vidaus sieneles antikorozinėmis medžiagomis arba keičiant 

vamzdžius. Tai padėtų užtikrinti, kad vartotojus pasiektų tinkamos kokybės vanduo. 
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Vandens užterštumo rodikliai labiausiai pasireiškiantys Telšių rajone yra padidėjęs 

bendrosios geležies kiekis.  

UAB „Telšių vandenys“ duomenimis kaimiškose teritorijose esantys ne visuomet tenkina 

esamus reikalavimus bei poreikį. Tai įrodo vandentiekio tinklų avaringumas (7.2 pav.). 

vidutiniškai 1 km vandentiekio tinklo tenka  0,75 avarijų per metus.  

 

1

0,5

0

1,071

1,33

1,54

0,53

0,88

0,5

0,33

1

0,5

0,7

0,4

0,63

0,93

0,42

1,73
1,67

0,75

0,29
0,37

0,29 0,31

1,02

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

Lauks
oda

Upyn
a

Kirk
lia

i

Kau
nat

av
as

Keg
ai

Kar
št

eniai

Vie
kš

nalia
i

Balt
in

in
ka

i

Vem
buta

i

kaimai

v
n

t.
, v

id
u

rk
is

 
7.2 pav. Avarijų skaičius tenkantis vienam kilometrui vandentiekio trasos  per metus 

 
Telšių rajone šiuo metu vandentiekiu naudojasi apie 35810 gyventojų. Tačiau dar yra 

keletas kaimų, kuriuose centralizuotai vandenį teikia žemės ūkio bendrovės ar yra pačių 

gyventojų iniciatyva įsirengti arteziniai gręžiniai.  

UAB „Telšių vandenys“ centralizuoto vandentiekio vartotojų skaičius nuolatos auga. 

Duomenų apie vartotojų skaičiaus kitimą įmonė nepateikė, todėl nežinoma kokie yra augimo 

tempai.  

2006 m. pabaigoje aptarnaujamų gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal seniūnijas bei 

pagal naudojamas sistemas pateiktas 7.3 paveiksle.  
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7.3 pav. Gyventojų skaičius pagal naudojamas paslaugas 

 

UAB „Telšių vandenys“ prognozėmis naujų vartotojų prisijungimas bus nežymus (apie 5 

%) bei priklausys nuo gyventojų pajamų didėjimo ir vandens kokybės. Tačiau reikėtų įvertinti, 

kad pagal Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją vienas iš pagrindinių uždavinių yra išplėsti 

geriamojo vandens viešojo tiekimo tinklą, kad jis apimtų ne mažiau kaip 95% miestų ir miestelių 

gyventojų, užtikrinti tinkamą naudojamų kastinių (šachtinių) šulinių vandens kokybės kontrolę. 

Remiantis Nacionaline darnaus vystymosi strategija šios grupės vartotojų, prisijungusių prie 

vandentiekio ir kanalizacijos tinklų, skaičius turėtų didėti.  

Vandens išgavimo ir suvartojimo tendencijos Telšių rajone 1998-2005 m. pavaizduotos 

7.4 paveiksle.  
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7.4 pav. Išgaunamo ir suvartoto vandens kiekis 1998-2005 m. 

 

Pagrindiniai veiksniai, įtakojantys vandens naudojimą yra vandens kaina ir žemas 

pragyvenimo lygis, todėl vanduo taupomas. Buities reikmėms naudojamo vandens kiekis yra 

mažesnis už sanitarinius normatyvus. 



TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 
I  etapas. Esamos būklės analizė 

 
VGTU Teritorijų planavimo institutas 

 
282 

Vandens suvartojimas dažnai yra skirstomas pagal jo suvartojimą atskiroms reikmėms. 

7.5 paveiksle pavaizduotas Telšių rajone vandens suvartojimas atskiroms sritims. 
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7.5 pav. Vandens suvartojimas Telšių rajone pagal reikmes 

 
Vandens apskaita atliekama pagal apskaitos prietaisų rodmenis. Kur jų nėra vanduo 

apskaitomas pagal vandens suvartojimo normas.  

Vandentiekio sistema Telšių rajone yra pakankamai išplėtota, tačiau dar daug kur ji yra 

fiziškai ir moraliai susidėvėjusi. Pagrindinės problemos su kuriomis susiduriama Telšių rajone 

yra didelis avarijų skaičius, vandens praradimas tinkluose – nutekėjimai bei neapskaitytas 

vanduo, bei ne visuomet galimas vandentiekio prieinamumas atokesnėse vietovėse. 

 

7.1.2. Gaisrinis vandentiekis 

Telšių rajone gaisrinio vandentiekio sistema priklauso UAB „Telšių vandenys“, tačiau 

sistemą eksploatuoja Telšių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.  

Telšių rajone atskirai įrengto gaisrinio vandentiekio nėra. Gaisrinio vandentiekio 

inžineriniai įrenginiai – gaisriniai hidrantai yra įrengti ant geriamojo vandentiekio linijų. 

Gaisriniai hidrantai yra įrengti 5 gyvenvietėse. Telšiuose gaisrinių hidrantų yra 141, Eigirdžiuose 

– 4, Tryškiuose – 5, Varniuose – 7 ir Ryškėtuose – 1. Telšių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 

duomenimis kaimuose esantys hidrantai yra geresnės būklės nei mieste esantys, tačiau kaimuose 

esančioje vandentiekio sistemoje nėra užtikrinamas pakankamas slėgis reikalingas kokybiškam 

hidrantų darbui. Telšių PGT duomenimis iki 5% gaisrinių hidrantų yra prastos būklės. Kitose 

kaimiškose gyvenvietėse kur nėra įrengta gaisrinio vandentiekio sistema yra numatyti gaisrų 

gesinimui skirti tvenkiniai, upės ar kiti vandens telkiniai. Tačiau Telšių priešgaisrinės gelbėjimo 

tarnybos duomenimis privažiavimas prie jų dažniausiai yra labai prastos būklės.  

Telšių rajone esanti gaisrinio vandentiekio sistema nepilnai patenkina esamą poreikį. 

Todėl yra būtina esamą sistemą renovuoti bei plėsti.  
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7.1.3. Nuotekų šalinimas 

Telšių rajone daugumą nuotekų surinkimo tinklų reikia renovuoti. Daugelio tinklų amžius 

siekia 30 metų. Dėl vamzdžių įlūžimų, įtrūkimų, blogų sandūrų vamzdynai užsikemša, vyksta 

gruntinio vandens ir nuotekų filtracija, eksfiltracija. Kaimuose ir gyvenvietėse bei kai kuriuose 

miestų privačių gyvenamųjų namų kvartaluose nėra įrengta centralizuota nuotekų surinkimo 

sistema. Čia nuotekos išleidžiamos į nuotekų surinkimo rezervuarus ar duobes, kurios nėra 

pritaikytos joms surinkti ir dažnai neturi izoliacinio pagrindo. Centralizuotos nuotekų išsėmimo 

ir išvežimo iš gyventojų sistemos nėra. Pagrindiniai šių vietovių paviršinio vandens taršos 

šaltiniai dažniausia yra netvarkingi lauko tualetai, nesandarios jų išsėmimo duobės, nepakankami 

atstumai nuo šulinio iki tualeto.  

Telšių rajone centralizuota nuotekų surinkimo sistema rūpinasi UAB „Telšių vandenys“. 

Šiame rajone nuotekų sistemos dažniausiai yra sudarytos iš nuotekų valymo įrenginių, siurblinių 

bei tinklų. 

Dauguma nuotėkų valymo įrenginių yra fiziškai ir morališkai nusidėvėję, neekonomiški, 

juose vis sunkiau pavyksta išvalyti nuotekas iki nuotekų tvarkymo reglamente bei ES 

direktyvose išdėstytų reikalavimų.  

Telšių rajone yra 15 nuotekų valymo įrenginių, iš jų 1 yra Telšių miesto. Visi valymo 

įrenginiai skirti buitinių nuotekų valymui. Nei viename iš jų nėra valomas azotas ir fosforas. 

Trumpas kiekvieno iš įrenginių aprašas pateiktas 7.3 lentelėje. 

 
7.3 lentelė. Telšių rajono  nuotekų valymo įrenginių įrengimo vieta, išvalomų nuotekų kiekis, veikimo 

efektyvumas ir galimas maksimalu nuotekų išvalymo kiekis 

Eil. 
Nr. 

Objektas 

Nuotėkų 
valyklos 
pajėgumas, 
tūkst. 
m3/metus 

Valymo tipas Eksploatuotojas 

2006 m. 
išvalytas 
nuotekų kiekis, 
tūkst.. m3/metus 
 

1 2 3 4 5 6 

1 
Telšių 
NVĮ 

8906 
Biologinio valymo 
tipo  

UAB „Telšių 
vandenys“ 

2283,66 

2 
Gedrimų 
NVĮ 

16 
Biologinio valymo 
tipo 

UAB „Telšių 
vandenys“ 

3,3 

3 
Netrimčių 
NVĮ 

5 
Biologinio valymo 
tipo 

UAB „Telšių 
vandenys“ 

3,6 

4 
Tryškių 
NVĮ 

29 
Biologinio valymo 
tipo 

UAB „Telšių 
vandenys“ 

7,2 
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7.3 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 

5 
Eigirdžių 
NVĮ 

29 
Biologinio valymo 
tipo 

UAB „Telšių 
vandenys“ 

8 

6 
Rainių 
NVĮ 

55 
Biologinio valymo 
tipo 

UAB „Telšių 
vandenys“ 

24 

7 
Ryškėnų 
NVĮ 

37 
Biologinio valymo 
tipo 

UAB „Telšių 
vandenys“ 

10,9 

8 
Dūseikių 
NVĮ 

63 
Biologinio valymo 
tipo 

UAB „Telšių 
vandenys“ 

28 

9 
Kaunatavo
s NVĮ 

18 
Biologinio valymo 
tipo 

UAB „Telšių 
vandenys“ 

9,6 

10 
Luokės 
NVĮ 

7 
Biologinio valymo 
tipo 

UAB „Telšių 
vandenys“ 

6,1 

11 
Žarėnų 
NVĮ 

36 
Biologinio valymo 
tipo 

UAB „Telšių 
vandenys“ 

12,1 

12 
Janapolės 
NVĮ 

47 
Biologinio valymo 
tipo 

UAB „Telšių 
vandenys“ 

4,6 

13 
Pavandenė
s NVĮ 

37 
Biologinio valymo 
tipo 

UAB „Telšių 
vandenys“ 

4 

14 
Varnių 
NVĮ 

146 
Biologinio valymo 
tipo 

UAB „Telšių 
vandenys“ 

18,1 

15 
Buožėnų 
NVĮ 

14 
Biologinio valymo 
tipo 

UAB „Telšių 
vandenys“ 

3,4 

 
Didžiausiu teršėju Telšių rajone yra UAB „Žemaitijos pienas“. Palyginimui pateikiami 

reikalavimuose išdėstyti išleidžiamų rodikliai bei iš Telšių miesto NVĮ išleidžiamų nuotekų 

užterštumo vertės (7.4 lentelė). Tačiau ne visuose kituose gyvenviečių NVĮ rodikliai yra tokie 

geri. Kaip matome, labiausiai trūksta azoto ir fosforo valymui skirtų įrenginių. Tačiau pagal 

Ventos-Lielupės baseino investicinį projektą yra numatyta naujų įrenginių statyba bei azoto ir 

fosforo valymui skirtų įrenginių įdiegimas.  

 
7.4 lentelė. Nuotekų užterštumo rodikliai  

Rodiklis 
ES direktyva 
91/271/EEC 

LR reikalavimai 
2001.10.05/Nr.495 

Atitekančių į 
Telšių  NVĮ 

Išleidžiamų iš 
Telšių NVĮ 

1 2 3 4 5 

Suspenduotos 
medžiagos, mg/l 

35 25 276 7,1 

ChDS, mgO/l 125 125 380 26 

BDS5, mgO/l 25 15 223 4 

Bendras N, mg/l 10 15 46 10,4 

Bendras P, mg/l 1 2 7 5,5 
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Nuotekos yra išleidžiamos į nuotekų priimtuvus – upes. Kiekvieni nuotekų valymo 

įrenginiai turi savo išleistuvus. Telšių rajone yra 15 nuotekų išleistuvų. Visi yra patenkinamos 

būklės.  

Po nuotekų valymo susidaręs dumblas yra laikomas dumblo saugojimo aikštelėse. 

Dumblo saugojimo aikštelė yra įrengta netoli nuo miesto ties Gaudikaičių kaimu į šiaurę nuo 

Telšių miesto. Jos plotas yra 1,485 ha. Per metus yra pašalinama 500 t nuotekų dumblo. 2005 m. 

sukaupto dumblo kiekis siekė 14462 t dumblo. Aikštelėje yra įrengta nelaidus apatinis sluoksnis 

bei drenažo sistema. Tačiau ši aikštelė jau yra baigiama užpildyti. 

Nuotekų šalinimo sistemoje labai svarbios yra siurblinės. Jų Telšių rajone yra 25. 6 iš jų 

yra įrengtos Telšių mieste, likusios kaimiškose teritorijose. Siurblinės yra tinkamos eksploatuoti. 

Telšių rajone centralizuotas nuotekų šalinimas yra pakankamai išplėtotas. Bendras 

nuotekų tinklų ilgis Telšių rajone siekia 130 km, iš kurių 98,6 km nutiesti mieste. Likę 31,4 km 

tinklų yra nutiesti kaimiškose teritorijose. Įmonės duomenimis kanalizacijos sistemos būklė yra 

patenkinama arba prasta. 

UAB „Telšių vandenys“ duomenų apie nuotekų sistemų naudotojų skaičiaus kitimą per 

pastaruosius keletą metų nepateikė. Nuotekų sistemos naudotojai pagal Telšių rajono seniūnijas 

pateikti 7.6 paveiksle.  
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7.6 pav. UAB „Telšių vandenys“ aptarnaujamų gyventojų skaičius pagal seniūnijas 2006 m. pabaigoje 

 
Bendra susidarančių nuotekų kiekio tendencija 1999-2005 metais pavaizduota 7.7 

paveiksle.  
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7.7 pav. Telšių rajone susidarančių nuotekų kiekio kitimas  1999-2005 m. 

 

Didelis dėmesys nuotekų valymui skirtas Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje, 

taip siekiant apsaugoti jautrias vandens ekosistemas nuo nepageidaujamo nuotekų poveikio 

aplinkai. Vienas iš ilgalaikių uždavinių yra užtikrinti, kad visos užteršto vandens nuotekos būtų 

išvalomos iki ES normatyvų, dar neišleistos į paviršinius vandens telkinius.  

7.8 paveiksle pavaizduotas susidarančių nuotekų kiekis per metus. Taip pat parodyti 

išvalytų ir nevalytų nuotekų kiekiai pagal jų susidarymo vietą. 
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7.8 pav. Susidarančių nuotekų kiekis bei jų išvalymas Telšių rajone 1999-2005 m. 

 

Telšių rajone nuotekų šalinimo sistema yra plėtojama, tačiau esama sistema dar 

nepatenkina esamo poreikio bei aplinkosauginių reikalavimų, nes ne visos Telšių rajone 

susidariusios nuotekos yra išvalytos išleidžiamos į vandens telkinius.  

 

7.1.4. Lietaus nuotekų šalinimas 

Telšių rajone lietaus vanduo nuo žaliųjų plotų ir kietųjų dangų yra apyšvaris. Įmonių 

vandenys nuvedami į valymo įrenginius arba paviršinio vandens telkinius. Lietaus nuotekų 

sistema yra tik Telšių mieste.  
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Lietaus nuotekų tinklai 1992 m. gruodžio mėn. 20 d. Telšių valdytojo potvarkiu Nr. 741-

V iš UAB „Telšių keliai“ balanso perduoti į Telšių miesto merijos balansą. 2006 m. pabaigoje 

lietaus kanalizacijos balansinė vertė yra 570266 Lt.  

Šiuo metu lietaus nuotekų tinklus eksploatuoja Telšių miesto seniūnija. Lietaus nuotekų 

sistemą Telšiuose sudaro lietaus nuotekų rinktuvai, šuliniai, išleistuvai bei lietaus nuotekų 

tinklai. Taip pat į miesto lietaus nuotekų tinklus įeina ir lauko grioviai.  

Telšių mieste yra 573 lietaus nuotekų šulinių bei 277 rinktuvų. Telšių miesto seniūnijos 

duomenimis suskaičiavus visus lietaus nuotekų sistemos rinktuvus ir drenažinius šulinius, 

esančius įmonių, įstaigų teritorijose bei privačiose valdose, jų skaičius išaugtų iki 1300. 

Lietaus nuotekų sistemos išleistuvų yra 11, 6 iš jų nuvesti į Masčio ežerą, likę – į 

užmiestį, t.y. į laukus, mažus upelius, griovius ar kitus paviršinius vandens telkinius. 

Bendras Telšių miesto magistralinių lietaus nuotekų tinklų ilgis yra apie 12 km. Jeigu 

būtų įskaičiuoti ir tie tinklai kurie yra įmonių teritorijose ar privačiose valdose trasų ilgis išaugtų 

iki maždaug 38 km.  

Į miesto lietaus nuotekų sistemą, Telšių miesto seniūnijos duomenimis įeina apie 8,4 km 

lauko griovių. Nuo kurių priežiūros labai priklauso visos lietaus nuotekų sistemos būklė. Tai yra 

įrenginiai, kuriems turi būti skiriamas nuolatinis dėmesys – gilinimas, valymas, griovių profilių 

sudarymas, šlaitų tvirtinimas. 

Dėl nepakankamo finansavimo lietaus nuotekų sistema renovuojama tik iškilus 

avarinėms situacijoms. Taip pat labai trūksta lietaus nuotekoms valyti skirtų įrenginių. Nuo 

lietaus nuotekų sistemos priklauso miesto gatvių būklė, bei vandens telkinių ekologinė 

pusiausvyra. Patartina, prieš pradedant lietaus nuotekų sistemos renovaciją parengti lietaus 

nuotekų sistemos specialųjį planą.  

 

7.1.5. Išvados 

1. Telšių rajone esami vandentiekio, nuotekų tinklai, gaisrinis vandentiekis ir lietaus 

nuotekų sistema ne visur tenkina esamą poreikį, todėl juos būtina plėsti bei 

renovuoti. 

2. Lietuvos ir Europos Sąjungos  teisės dokumentuose yra numatyta pakankamai 

sparti vandentiekio ir nuotekų sistemų plėtra, užtikrinanti higieninius vandens 

kokybės ir prieinamumo bei aplinkosauginius reikalavimus. Čia ypač svarbu 

atkreipti dėmesį į mažesnius nei 500 gyventojų miestelius bei kaimus, nes jie nėra 

įtraukti į šiuo metu plėtojamus upių baseinų investicinius planus. 
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7.2. Elektros energijos tiekimas 

 
Elektros energijos tiekimo projektas sudarytas vadovaujantis kitomis Telšių rajono 

bendrojo plano dalimis. Techniniai ekonominiai tinklo rodikliai priimti pagal šiuo metu 

prieinamą išeities duomenų informaciją. 

Šiame projekte įvertinta esama elektros tinklų schema ir yra pateikiama preliminari 

elektros tinklų schema laikotarpiui iki 2027 metų. 

 
7.2.1. Elektros energijos tiekimo sistema 

Telšių rajonui elektros energiją tiekia AB „VST“, kuri elektros rinkoje atlieka elektros 

energijos skirstomojo tinklo operatoriaus ir visuomeninio tiekėjo funkcijas. Ši įmonė valdo 

Kauno, Šiaulių Klaipėdos regionų bei 22 teritorinių skyrių skirstomojo tinklo filialus. AB „VST“ 

elektrą perka iš elektros energijos gamintojų arba iš AB „Lietuvos energija“, kuri atlieka 

perdavimo tinklo operatoriaus funkciją ir yra atsakinga už elektros energijos perdavimą 330 kV 

ir 110 kV įtampos elektros tinklais.  

Telšių rajonas elektros energiją gauna iš 330 kV ir 110 kV elektros perdavimo tinklų. 330 

kV elektros perdavimo tinklo atšaka yra nutiesta nuo per Joniškio rajoną einančios 330 kV 

elektros perdavimo tinklo linijos. Šis tinklas yra nutiestas iki Telšių 330/110 kV transformatorių 

pastotės. 110 kV elektros tinklas yra sujungtas žiedu per Šiaulių ir Klaipėdos 330/110 kV 

transformatorių pastotes. Viena 110 kV linijos atšaka nutiesta iki Mažeikių elektrinės. 35 kV 

rajono elektros tinklas veikia žiedu su Rietavo, Telšių ir Kelmės 110/35/10 kV TP. Telšių rajone 

veikia kelios elektrinės, kuriose pagaminama maždaug iki 2,2 proc. rajone reikalingos elektros 

energijos. Trumpa informacija apie elektrines pateikiama 7.5 lentelėje.  

 

7.5 lentelė. Telšių rajono elektrinės 

Vieta 
Galia,  
kW 

Metinė elektros 
gamyba, MWh 

Darbo valandos 
nominaliu apkrovimu, h 

1 2 3 4 

Anulyno vėjo jėgainių parkas 150+100=250 126 84034 

Biržuvėnų HE 200 255,7 1279 

Baltininkų HE 160+90=250 514,8 2059 

Ubiškės HE 350 412,6 1179 

Jucių HE 100 47,1 471 

Sukončių HE 160+160=320 652,9 2040 

Iš viso: 1.470 2.009,1 1.367 

                                                 
34 Duomenys pateikti tik už 150 kW jėgainės bloką, kuris veikė visus 2006 metus. 2006 metų pabaigoje paleistas ir 
antrasis generatorius. Faktiniai duomenys apie jo veikimą nebuvo nagrinėti. 
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Iš 7.5 lentelės matosi, kad elektrinės dirba ne itin optimaliai. Vadovaujantis ES šalių 

patirtimi ir tyrimais nustatytas optimalus ir priimtinas darbo valandų skaičius, kai hidroelektrinė 

dirba nominalia galia, yra  lygus 3 100 valandų/metus, o vėjo jėgainės – 1 700 valandų/metus35. 

7.6 lentelėje pateikiama informacija apie esamą transformatorių pastočių skaičių Telšių 

rajone. 

 

7.6 lentelė. TP skaičius Telšių rajone 

Transformatorių 
pastočių tipai 

Vienetai 

330/110 kV 1 

110/35/10 kV 1 

110/10 kV 2 

35/10 kV 5 

10/0,4 kV 730 

Viso: 739 

 
Esamos aukštos įtampos transformatorių pastotės yra gero techninio lygio, atliekamas 

savalaikis remontas, o teritorijos yra prižiūrimos. 

 
7.2.2. Elektros energijos vartojimas 

Aukštos įtampos tinklų vystymo būtinumą nulemia apkrovų augimo tempai, jų 

dislokacijos vietos, esamo tinklo konfigūracija bei jo pralaidumas. 

Nustatant elektros energijos apkrovas ateityje yra labai svarbu įvertinti anksčiau 

užfiksuotas apkrovas bei numatyti planuojamose teritorijose naujai statomų objektų energetinius 

poreikius, nustatyti jų vieneto vartojamąją galią. 7.9 pav. pateikiamas elektros energijos 

suvartojimas MWh/metus vienam gyventojui Telšių rajone per 2001 - 2005 metus, kartu 

palyginama su vidutiniu Lietuvos suvartojimu. Taip pat šiame paveiksle pateikiamas bendras 

elektros energijos suvartojimo kiekis, išreikštas GWh/metus. Kaip matome iš grafiko, elektros 

energijos suvartojimas vienam gyventojui Telšių rajone 2005 metais maždaug buvo 31 proc. 

mažesnis nei Lietuvos bendras vidurkis, tuo tarpu 2001 metais šis skirtumas buvo 23 proc. Iš 

paveiksle pateiktų duomenų matyti, kad elektros energijos poreikis nuo 2001 – 2005 metų Telšių 

rajone vienam gyventojui augo proporcingai – vidutiniškai 3 proc. per metus. 

                                                 
35 Atsinaujinančiųjų ir vietinių energijos išteklių naudojimo didinimas Lietuvoje. Danish Energy Authority. 
Environmental related energy sector programme – Lithuania. Danish Energy Management A/S, 2003. 
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7.9 pav. Elektros energijos suvartojimas MWh/metus vienam gyventojui Telšių rajone ir bendras elektros 

energijos suvartojimas rajone 

 

Vadovaujantis AB „VST“ pateiktais operatyviniais duomenimis, vertinant 5 metų 

laikotarpį nuo 2001 m. iki 2005 m. nustatyta, kad Telšių rajone elektros energijos suvartojimas 

atskirose grupėse pasiskirstė (7.10 pav.) taip: 

� pramonė ir jai prilyginti vartotojai – 36,9 proc.; 

� gyventojai – 34,6 proc.; 

� kiti vartotojai – 28,5 proc. 

Kaip galima pastebėti, elektros energijos suvartojimas pramonės įmonėse sudaro 

didžiausią dalį rajone sunaudojamos elektros energijos. Panagrinėjus atskiras elektros energijos 

vartotojų grupes, buvo nustatyta, kad gyventojai per pastaruosius metus sunaudojo vis daugiau 

elektros energijos. Kiekvienas gyventojas kasmet vidutiniškai sunaudojo apie 2,7 proc. elektros 

energijos daugiau (per vertinamąjį laikotarpį sudarė apie – 0,07 MWh/gyventojui). Kitų vartotojų 

sunaudojamas elektros energijos kiekis vidutiniškai per metus augo po 1,4 proc. Pramonės 

įmonėse – 2 proc.  
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7.10 pav. Elektros energijos sunaudojimas pagal atskiras vartotojų grupes Telšių rajone 

 

7.2.3. Elektros galios poreikių nustatymas 

Ateityje numatomų naujų tinklų ar transformatorių pastočių poreikį galima nustatyti 

įvertinant apkrovų maksimumų kitimo tendenciją keliolikos metų bėgyje. Didžiausias elektros 

įrengimų apkrovimas būna šalčiausiu sezono metu, nes pastebimai išauga elektros energijos 

poreikis patalpų šildymui. Vadovaudamiesi AB “VST” operatyvine informacija, 7.11 pav. 

pateikiama Telšių rajono elektros tiekimo sistemos vienlinijinė schema su  transformatorių 

pastočių charakteristikomis bei jų maksimaliomis apkrovomis 2005 metais. 

Kaip matome iš 7.11 pav., transformatorių pastotės 2005 metais Telšių rajone nebuvo 

maksimaliai apkrautos. Labiausiai buvo apkrauta Tausalo transformatorių pastotė (Telšių 

miesto), kurios apkrovimas sudarė 36 proc. nominalios galios. Esamu laikotarpiu elektros 

įrengimai Telšių rajone nėra labai apkrauti ir jų panaudojimas nėra pakankamai efektyvus – 

maksimaliai išnaudojama 23 proc. galios. 
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7.11 pav. Telšių rajono vienlinijinė elektrinė schema 

110 kV į Šiaulių 330/110 kV TP 

110 kV į Klaipėdos 330/110 kV TP 

Tausalo TP 
110/35/10 kV 

25  + 25 =50 MVA 
 

Maksimali apkrova: 
18,1 MVA, 36,1 

% 

Rainių TP 
35/10 kV 

4+4=8 MVA 
 

Maksimali apkrova: 

0,8 MVA, 9,8 % 

Eigirdžių TP 
110/10 kV 
10 MVA 

 
Maksimali apkrova: 
0,5 MVA, 5 % 

 

35 kV į Rietavo  110/35/10 kV 
TP 

Telšių TP 
330/110 kV 
200 MVA 

Tryškių TP 
110/10 kV 
6,3 MVA 

 
Maksimali apkrova: 

0,8 MVA, 13,4 % 
 

110 kV į Mažeikių elektrinę ir Klaipėdos 330/110 kV 
TP 

Luokės TP 
35/10 kV 
4 MVA 

 
Maksimali apkrova: 

0,6 MVA, 15,9 % 

Varnių TP 
35/10 kV 

4+6,3=10,3 MVA 
 

Maksimali apkrova: 

0,8 MVA, 7,4 % 

Žarėnų TP 
35/10 kV 
4 MVA 

 
Maksimali apkrova: 

0,2 MVA, 6,1 % 

35 kV į Rietavo  110/35/10 kV 
TP 

Navarėnų TP 
35/10 kV 
4 MVA 

 
Maksimali apkrova: 

0,3 MVA, 7,5 % 

35 kV į Alsėdžių ir Platelių 35/10 kV 
TP 

110 kV įtampos linija –  

35 kV įtampos linija –  

Sutartiniai ženklai  

TP  – transformatorių pastotė 

330 kV įtampos linija –  
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7.2.4. Elektros galios poreikio Telšių rajone prognozės 

Prognozuojant energijos poreikius reikia įvertinti daugybę veiksnių, turinčių įtakos 

suvartojamos energijos kiekiui. Vieni jų susiję su bendra ekonomikos būkle ir BVP augimu bei 

jo struktūriniais pokyčiais, pramonės šakų pagamintos produkcijos raida, gyvenimo sąlygų 

pasikeitimu ir t.t. Kiti įvertina naujų technologijų diegimą, vienų energijos rūšių pakeitimo 

kitomis efektą, efektyvesnių įrengimų platesnį panaudojimą. Šie veiksniai gali vienas kitą 

papildyti arba kompensuoti. 

Lemiamą įtaką energijos poreikiams turi ekonomikos plėtros tempai ir kryptys. 

Nacionalinėje energetikos strategijoje buvo suformuluoti trys ekonomikos plėtros scenarijai: 

greito ekonomikos augimo (optimistinis) scenarijus, bazinis scenarijus (nuosaikaus ekonomikos 

augimo) ir lėto ekonomikos augimo (pesimistinis) scenarijus. Greito ekonomikos augimo 

scenarijuje iki 2010 m. numatytas labai spartus Lietuvos ekonomikos augimas - vidutiniškai 7 

proc. per metus, tikintis, kad bendra ekonomikos plėtra bus palanki didelėms investicijoms ūkiui 

modernizuoti ir naujoms technologijoms įsigyti, o techninė pagalba iš ES bus gausi ir efektyvi. 

Labiausiai tikėtinas scenarijus (Bazinis) remiasi pastarųjų metų ekonomikos plėtros 

tendencijomis, t.y. tikintis, kad augimo tempai bus 4-5 proc. per metus. Lėto ekonomikos augimo 

scenarijuje numatyti maži metiniai BVP augimo tempai – 2 proc. iki 2010 m. Juos galėtų lemti 

labai lėtas ūkio restruktūrizavimas, mažos vidaus ir užsienio investicijos, nenumatytos 

ekonominės ir politinės krizės ir t.t. Bendra visų scenarijų prielaida yra ta, kad po 2010 m., 

pasibaigus pirmajam ekonomikos atkūrimo etapui, BVP metinis prieaugis bus 3 procentai. 

Numatoma, kad Telšių rajone elektros energijos prieaugis kis pagal lėtą ekonominį scenarijų. 

Vadovaudamiesi pateiktomis BVP augimo prognozėmis, galima prognozuoti ir Telšių 

rajono elektros energijos suvartojimą 10 ir 20 – ai metų. Elektros energijos poreikio padidėjimui 

taip pat turės įtakos Telšių mieste 2008 metais pradėsianti veikti bioetanolio gamykla. Šios 

įmonės prašomas galingumas yra 6,3 MW. Optimistiniu scenarijumi planuojama, kad bioetanolio 

gamykla, išsiplės ir nuo 2010 metų jos pareikalaujamas elektros galingumas iš tinklo gali siekti 

10 MW (vertinimuose nagrinėjama situacija kai bioetanolio gamykla išplečiama per 2017 – 2027 

metų laikotarpį). 

7.12 pav. pateikiami elektros energijos poreikio Telšių rajone prognozavimo rezultatai. 
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7.12 pav. Elektros energijos poreikių Telšių rajone prognozavimo rezultatai be bioetanolio gamyklos 

 
Nustatant būsimas elektros įrengimų apkrovas Telšių rajone po 10 metų ir po 20 metų, 

buvo daroma prielaida, kad elektros įrenginių panaudojimo vienalaikiškumo koeficientas išlieka 

nepakitęs ir yra lygus 2005 metų koeficientui. Vadovaujantis 7.12 pav. duomenimis bei priimant 

įrenginių panaudojimo vienalaikiškumo koeficiento 2005 metų lygį, buvo nustatytos Telšių 

rajono transformatorių pastočių apkrovos 2005, 2017 ir 2027 metais (7.13 pav.). 
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7.13 pav. Telšių rajono transformatorių pastočių apkrovos 2005,  2016 ir 2026 metais 
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Kaip matyti iš 7.13 pav., esamų elektros įrengimų Telšių rajone išnaudojimas net ir po 20 

metų nebus didesnis nei instaliuotas galingumas, tačiau verta paminėti, kad Tausalo TP, įvedus į 

eksploataciją bioetanolio gamyklą, reikės didinti pastotėje esančių transformatorių galią36. Taip 

yra dėl to, kad būtinas 100 proc. galios rezervas, kuris galėtų būti užtikrinamas išvedant vieną 

šios TP transformatorių planiniam remontui arba nutraukus vieno iš transformatorių 

eksploataciją nenumatytais atvejais. 

 

7.2.4. Išvados 

 

1. Elektrifikavimo lygis rajone aukštas. 

2. Telšių rajone veikia 6 elektrinės, kurios pagamina apie 2 proc. rajonui reikalingos 

elektros energijos. Visa ši energija pagaminama naudojant vietinius ir 

atsinaujinančius energijos išteklius. 

3. Esama rajono elektros tinklų sistemos schema užtikrina aukštą elektros energijos 

tiekimo patikimumo lygį bei gali būti naudojama tolimoje perspektyvoje; 

4. Rajone veikia 8 rajoninės bei viena 330/110 kV įtampos transformatorių pastotės. 

Rajoninių TP maksimalus panaudojimas tesiekia 23 proc. nuo jų įrengtosios 

galios, todėl nuolat atnaujinant ir modernizuojant jas dar ilgą laiką galima tenkinti 

didėjančius elektros energijos poreikius rajone.  

5. Verta paminėti, kad Tausalo transformatorių pastotėje turi būti didinama įrengtoji 

transformatorių galia, nes nuo 2008 metų padidės (apie 6 MW) naudojamos galios 

poreikis Telšių mieste dėl naujos bioetanolio gamyklos eksploatavimo. 

Modernizavimo darbai numatyti AB „VST“ darbų grafike. 

                                                 
36 Darant prielaidą, kad bioetanolio gamyklos cosφ nebus mažesnis kaip 0,85 ir galios maksimumas sutaps su 
vyraujančiu elektros panaudojimo maksimumu rajone. Tai yra ribinis vertinimo metodas, kuris pasirinktas dėl to, 
kad būtų įvertinama situacija su didžiausia galima rizika. Tokiu atveju Tausalo TP tikima maksimaliai gali būti 
apkrauta 25,5 - 26 MVA. 
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7.3. Atliekų tvarkymas 

 

7.3.1. Atliekų tvarkymo sistema 

Telšių rajonas įeina į bendrą Telšių apskrities atliekų tvarkymo sistemą. Šios sistemos 

koordinavimui, organizavimui  ir administravimui Telšių apskrities savivaldybių iniciatyva buvo 

sukurta UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ (TRATC).  

Telšių rajono savivaldybė yra priėmusi Telšių rajono komunalinių atliekų tvarkymo 

taisykles. Jos įsigaliojo nuo 2007 sausio mėn. 1 d. Tai yra pagrindinis dokumentas 

reglamentuojantis komunalinių atliekų tvarkymą Telšių rajone. 

Šiuo metu atliekų tvarkymo operatorium konkurso tvarka paskirtas UAB „Telšių keliai“ 

bei UAB „Švarinta“. Šios įmonės surenka mišrias komunalines atliekas. UAB „Švarinta“ 

atsisakė suteikti informaciją Telšių rajono bendrojo plano rengimui. 

Telšių savivaldybės duomenimis Telšių rajone yra atliekamas pirminis atliekų 

rūšiavimas. Tačiau dėl dar neseniai įdiegtos sistemos dar dažnai trūksta gyventojų sąmoningumo 

bei suinteresuotumo rūšiuoti atliekas. Telšių rajone nėra įmonių užsiimančių atliekų perdirbimu.  

Šiuo metu atliekų surinkimo paslaugos nėra teikiamos visiems namų ūkiams. Įmonės, 

įstaigos ir organizacijos aptarnaujamos beveik 100 proc. Kai kurie miesto gyventojai vengia 

sudaryti sutartis dėl atliekų šalinimo, bet naudojasi bendra konteinerine sistema arba atliekas 

šalina miškuose ir kitose tam nepritaikytose vietose. Kaimo gyventojai dažniausiai 

neaptarnaujami dėl neišvystytos infrastruktūros, prastos kelių bei privažiavimų būklės, bei dėl to, 

jog aptarnauti pavienius vienkiemių gyventojus atliekas surenkančiai įmonei yra nuostolinga. 

Telšių rajono gyventojų ir ūkio subjektų pasiskirstymas pagal centralizuotos atliekų 

sistemos naudojimąsi pateiktas 7.7 lentelėje.  
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7.7 lentelė.  Gyventojų ir ūkio subjektų skaičius, kuriems teikiamos centralizuotos atliekų sistemos 
paslaugos 

Gyventojų skaičius, 
kuriems tiekiama 

paslauga 

Ūkio subjektų 
skaičius, 
kuriems 
teikiama 
paslauga 

Seniūnija 

Oficialus 
gyventojų 
skaičius, 

vnt. 

Buitinių 
atliekų 

konteinerių, 
kuriais 

aprūpinti 
gyventojai, 
kiekis, vnt. vnt. proc. 

Oficialus 
ūkio 

subjektų 
skaičius 

vnt. proc. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Degaičių 2442 379 1402 57,41 34 20 58,82 

Gadūnavo 1951 234 910 46,64 24 15 62,50 

Luokės 2295 250 877 38,21 28 21 75,00 

Nevarėnų 1832 236 826 45,09 22 15 68,18 

Ryškėnų 2463 322 1219 49,49 38 18 47,37 

Tryškių  3208 465 1718 53,55 37 27 72,97 

Upynos  2252 285 996 44,23 26 21 80,77 

Varnių 4603 518 1985 43,12 47 33 70,21 

Viešvėnų 2947 370 1467 49,78 46 27 58,70 

Žarėnų 1163 170 594 51,07 15 12 80,00 

Telšių 29067 2893 26678 91,78 670 369 55,07 

Iš viso: 54223 6122 38672 71,32 987 578 58,56 

 
Atliekų tvarkymo kompanijos užsiima konteinerių tiekimu ir priežiūra. Atliekų surinkimo 

paslaugas teikiančios įmonės turi įvairių talpų konteinerių: nuo 0,12 m3 iki 7,5 m3. Prie privačių 

namų dažniausiai statomi konteineriai, kurių talpa 0,12 m3 - 0,24 m3, prie daugiabučių - didesnės 

talpos konteineriai. Antrinių žaliavų rūšiavimui dažniausiai naudojama trijų konteinerių sistema 

– stiklui, popieriui ir plastikui, šalia jų statomų konteinerių buitinėms atliekoms skaičius 

priklauso nuo gyventojų, galinčių juose šalinti buitines atliekas, skaičiaus. 2002 m. Telšiuose 

buvo 67 konteinerių aikštelės. Vėliau rūšiavimui skirtų konteinerių skaičius išaugo ir 2006 m. 

popieriui rūšiuoti skirtų konteinerių skaičius siekė 102, stiklui – 116, plastikui – 59 konteinerius. 

Telšių rajone veikia stambiagabaričių atliekų aikštelė. Ši aikštelė įrengta Gaudikaičių 

kaime šalia Telšių miesto. 

Pagal projektą „Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ iki 2008 m. 

pabaigos reikia sutvarkyti netinkamus komunalinių atliekų sąvartynus. Šiuo metu Telšių rajono 

savivaldybėje yra 10 sąvartynų, kuriuos reikia uždaryti. Sąvartynai darko Telšių apskrities 

kraštovaizdį, išsiskyręs filtratas teršia aplinką, daug sąvartynų turinti atliekų tvarkymo sistema 

yra brangi ir neefektyvi.  
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Šiuo metu Telšių rajone dar nėra vykdomas nei biodegraduojančių atliekų, nei pakuočių 

atskyrimas. Mažuose miesteliuose ir kaimuose yra įprasta, kad žmonės sudegina beveik visas 

degias atliekas, nes paprastai namus šildo krosnimis. Biodegraduojančios ir organinės atliekos 

paprastai supūna laukuose arba soduose, esančiuose netoli namų. Kompostavimas vykdomas tik 

prie kai kurių namų ūkių.  

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento duomenimis Telšių rajone yra 10 

sąvartynų. Tačiau Telšių savivaldybės duomenimis 2006 metais rajone buvo 18 sąvartynų. 

Išsamesnė informacija pateikiama 7.8 lentelėje.  

 
7.8 lentelė.  Telšių rajono sąvartynai 

Eil. 
Nr. 

Sąvartyno 
pavadinimas 

Įrengimo vieta 
Plotas, 

 ha 

Atliekų kiekis 
nuo pradžios, 

m3 

Vietos 
charakteristika 

Būklė 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Nevarėnų  
Nevarėnų sen. 

Morkiškiai 
2 3500 

0,25 km nuo 
gyvenvietės  

Uždarytas  

2 Ryškėnų  
Ryškėtų sen. 
Rubežaičiai 

1 7000 
1,5 km nuo 

vandens 
telkinio 

Uždarytas 

3 Tryškių  
Tryškių sen. 

Požaičiai 
2,06 3500 

0,8 km nuo 
vandens 
telkinio 

Uždarytas  

4 Degaičių  
Degaičių sen. 

Pasvaigė 
1,5 1300 

1,5 km nuo 
gyvenvietės  

Uždarytas  

5 Eigirdžių  
Degaičių sen. 

Eigirdžiai 
0,89 1500 

0,8 km iki 
gyvenvietės  

Uždarytas 

6 Luokės  
Luokės sen. 

Jučiai 
1,5 2000 

2 km nuo 
vandens 
telkinio 

Uždarytas 

7 Upynos  
Upynos sen. 

Upyna 
3 2000 

1km nuo 
gyvenvietės   

Uždarytas 

8 Žarėnų  
Žarėnų sen. 
Vinteliškė 

1,06 600 
0,5 km atstumu 

nuo vandens 
telkinio 

Uždarytas 

9 Telšių 
Kalnėnų k. 

Gadūnavo sen. 
4,82 1110000 

200 m nuo 
vandens 
telkinio 

Veikiantis . 
Bus 

uždaromas 
ir 

rekultyvuoj
amas 2008-

2009 
metais 

10 Varnių 
Varnių sen. 

Varniai 
1,5 2000 

0,7 km nuo 
vandens 
telkinio 

Uždarytas 
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7.8 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 

11 Mitkaičių  
Nevarėnų sen. 
Vitkaičių k. 

1,5 Nėra duomenų 
1km nuo 

gyvenvietės  
Uždarytas 

12 Kaunatavo  
Upynos sen. 
Kaunatavas  

0,56 Nėra duomenų 
8 km nuo 

gyvenvietės 
Uždarytas 

13 Gaulėnų  
Upynos sen. 

Gaulėnai  
0,20 Nėra duomenų 

3 km nuo 
gyvenvietės 

Uždarytas 

14 Janapolės  
Varnių sen. 
Janapolė 

0,5 Nėra duomenų 
1,2 km nuo 

vandenvietės 
Uždarytas 

15 Viešvėnų 
Viešvėnų sen. 
Viešvėnų k. 

1,00 Nėra duomenų 
0,5 km nuo 

vandenvietės 
Uždarytas 

16 Kegų  
Žaręnų sen. 

Kegų  k. 
0,76 Nėra duomenų 

0,4 km nuo 
vandenvietės 

Uždarytas 

17 Lieplaukalės 
Ryškėnų sen. 
Lieplaukalė 

0,83 Nėra duomenų 
1,1 km 

gyvenvietės 
Uždarytas 

18 Lauko Sodos 
Ryškėnų sen. 
Lauko Soda 

0,2 Nėra duomenų 
0,8 km nuo 
gyvenvietės 

Uždarytas 

 

Visi šie sąvartynai turės būti uždaryti, kai pradės veikti naujas Telšių apskrities 

sąvartynas. Ne visi dabar esantys sąvartynai atitinka ES keliamus reikalavimus. Tačiau jie turi 

būti uždaryti ir rekultivuoti iki 2007 metų pabaigos. Savivaldybė planuojama, kad visi sąvartynai 

bus rekultyvuoti 2008-2009 metais.  

Telšių rajono savivaldybė 2007 m. pasirengė „Mažųjų sąvartynų/šiukšlynų sutvarkymo 

planą“. Šiame dokumente yra numatytas mažųjų sąvartynų sutvarkymo būdas: Tryškių ir 

Ryškėnų sąvartynus siūloma uždengti, kitus – Degaičių, Eigirdžių, Luokės, Nevarėnų, Upynos ir 

Žarėnų sąvartynus – iškasti sukauptas atliekas ir išvežti į Kalnėnų sąvartyną.  

Atliekant Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros galimybių studiją buvo 

paskaičiuota, kad 2003 metais Telšių rajone susidarė 15329 t visų rūšių atliekų. Visame 

bendrame atliekų sraute komunalinės atliekos sudarė 10448 t, nuotekų dumblas – 542 t, 

statybinis laužas – 68 t. Pagal šiuos duomenis matyti, kad vienas gyventojas generavo apie 190 

kg komunalinių atliekų per metus. 

2003 m. Telšių rajone susidarę atliekų kiekiai patekti 7.9 lentelėje. 

 
7.9 lentelė. Komunalinių atliekų kiekis 2003 metais (Šaltinis: Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos 

plėtros galimybių studija, JACOBS GIBB, 2003) 

 
Miesto 
komunalinės 
atliekos, t 

Kaimo 
komunalinės 
atliekos, t 

Iš viso 
komunalinių 
atliekų, t 

Atliekų kiekis 
100 gyventojų, t 

Telšių apskritis 34 600 2 300 36900 20,5 

Telšių r. 12 300 700 13 000 22,6 
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Didžiausia susidariusių atliekų dalis keliauja į sąvartynus ir tik nedidelė dalis atliekų yra 

išskiriama iš bendro srauto ir vėliau perdirbama ar utilizuojama (7.14 pav.).  

12907

0

10

20

30

40

50

a
tli

e
kų

 k
ie

ki
s,

 t

atliekos, šalinamos sąvartyne didelio gabarito atliekos

biodegraduojamos atliekos buities pavojingos atliekos

 
7.14 pav. Atliekų srauto pasiskirstymas pagal tolimesnį atliekų tvarkymą 

 

Iš atliekų srauto yra išskiriamos popieriaus, stiklo ir plastiko atliekos. Tačiau šis atliekų 

rūšiavimas jų susidarymo vietoje dar nėra pilnai įdiegtas dėl gyventojų nesuinteresuotumo, 

konteinerių trūkumo bei kitų priežasčių. 2006 m. iš bendro atliekų srauto išskirtas perdirbamų 

atliekų kiekis pateiktas 7.15 pav. 
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7.15 pav. Surinkti perdirbamų atliekų kiekiai 

 

Svarbi ir senų padangų surinkimo ir saugojimo/utilizavimo problema. Šiuo metu visoje 

Telšių rajone niekas tokių padangų nerenka ir nesaugo/neperdirba. Dalis padangų patenka į 

sąvartynus, dalis tiesiog į aplinką, todėl teršiami šlaitai, miškai ir t. t.  
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Kol kas Telšių apskrityje pavojingos atliekos nėra organizuotai surenkamos. Pasitaiko 

įmonių (pav. UAB „Žalvaris“), kurios vykdo nenaudojamų akumuliatorių surinkimą iš 

automobilių remontu užsiimančių įmonių. Taip pat Gamtos fondo lėšomis iš Valstybinių įmonių 

yra surenkamos nenaudojamos liuminescencinės lempos ir pristatomos į atliekų perdirbimo 

įmonę UAB „Toksika“. Visose Telšių apskrities savivaldybėse yra po pavojingų atliekų 

saugojimo aikštelę, tačiau jos, išskyrus Mažeikių, neveikia. Todėl buityje susidarančios 

pavojingos atliekos (baterijos, lempos ir kt.) patenka tiesiai į sąvartynus kartu su kitomis 

buitinėmis atliekomis 

Telšių rajone atliekų tvarkymo sistema dar nėra visiškai sutvarkyta, nes nėra įmanoma 

uždaryti pavojingų aplinkai senųjų sąvartynų dėl nebaigto Telšių regiono sąvartyno įrengimo. 

Šiuo metu pradėta įgyvendinti atliekų rūšiavimo jų susidarymo vietoje sistema. Rajone įrengtos 

antrinių žaliavų surinkimui skirtos konteinerinės aikštelės. Planuojama įrengti biodegraduojančių 

atliekų kompostavimo aikštelę. 

 

7.3.2 Išvados 

1. Telšių rajone atliekų tvarkymo sistema yra pakankamai išplėtota. Komunalinių 

atliekų surinkimo sistema bus pilnai baigta įgyvendinti baigus įrengti regioninį 

atliekų sąvartyną, centralizuotos atliekų surinkimo sistemos prieinamumą visiems 

rajono gyventojams bei likvidavus ir rekultivavus esamus sąvartynus. 

2. Esamos atliekų surinkimo sistemos pagrindiniai trūkumai yra nepakankamas 

konteinerinių aikštelių kiekis, rūšiavimui skirtos įrangos (konteinerių, šiukšliavežių) 

trūkumas bei specifinėms atliekoms surinkti, saugoti bei likviduoti skirtos sistemos 

nebuvimas. Tačiau labai svarbu ir gyventojų sąmoningumas bei žinios apie atliekų 

rūšiavimą. 
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7.4. Šilumos ūkis 

 
Centralizuotai šiluma aprūpinama 26% visų šilumos vartotojų Telšių rajone. 

Centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos yra įrengtos Telšių mieste ir Rainių gyvenvietėje. 

Likusieji vartotojai vartoja šilumą, pagamintą individualiuose šilumos gamybos įrenginiuose, 

daugiausia naudojančiuose medieną, gamtines dujas. Tolesniuose skyriuose nustatytas visų 

šilumos vartotojų Telšių rajone projektinis ir metinis šilumos poreikis šildymui, vėdinimui ir 

karšto vandens ruošimui bei pateiktas centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemų rajone 

aprašymas. 

 

7.4.1. Esamas šilumos poreikis 

Šilumos poreikio skaičiavimai atliekami pagal tokius klimatologinius duomenis37: 

� skaičiuotina lauko oro temperatūra- 21 oC; 

� šildymo sezono vidutinė daugiametė temperatūra - 0,7 oC; 

� šildymo sezono trukmė - 225 paros. 

Gyventojų skaičius Telšių rajone ir gyvenamasis plotas nustatomi pagal LR Statistikos 

departamento pateiktus duomenis. 2006 m. Telšių rajono savivaldybės teritorijoje gyveno 55688 

gyventojai, gyvenamasis plotas sudarė 1244,9 tūkst. m2. Įvertinama, kad visuomeninių pastatų 

plotas38 sudaro 32% gyvenamųjų pastatų bendrojo ploto. LR Statistikos departamento 

duomenimis 57% gyvenamojo ploto ir bendro gyventojų skaičiaus Telšių rajone yra miestuose, o 

43% – kaimo vietovėje.   

Šilumos galia šildymui ir karšto vandens ruošimui skaičiuojama pagal sustambintus 

rodiklius: šilumos galia šildymui priimama 85 W/m² šildomo ploto, šilumos galia karšto vandens 

ruošimui priimama 0,76 kW/gyventojui (laikant, kad maksimalus valandinis karšto vandens 

poreikis yra 10 l/(h·gyv.)).   

Šilumos poreikis gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų šildymui per norminių metų 

šildymo sezoną sudaro 204 kWh/(metai·m²). Laikant, kad vidutinis karšto vandens suvartojimas 

per parą yra 92 l/(parą·gyv.) ir šilumos poreikis cirkuliacijai sudaro 30% nuo poreikio karšto 

vandens ruošimui, šilumos poreikis per metus karšto vandens ruošimui sudaro 1,87 

MWh/(metai·gyv.). Šilumos poreikis visuomeninių pastatų vėdinimui per norminių metų 

šildymo sezoną sudaro 113 kWh/(metai·m²). 

Pagal sustambintus rodiklius apskaičiuoti esami projektiniai ir metiniai Telšių rajono 

šilumos poreikiai pateikti 7.10 lentelėje. 

                                                 
37 Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ 
38 Nacionalinė energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006 – 2010 metų programa 
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7.10 lentelė. Projektinis ir metinis šilumos poreikis Telšių rajone  

Projektinis šilumos poreikis, MW 
Šilumos poreikis norminiais metais,  
GWh/metus Rodiklis 

Visas Mieste Kaime Visas Mieste Kaime 

Šildymui 139,7 79,2 60,4 334,6 189,8 144,8 

Karšto vandens 
ruošimui 

55,6 31,6 24,0 137,6 78,2 59,5 

Visuomeninių 
pastatų 
vėdinimui 

18,7 10,6 8,1 44,8 25,4 19,4 

Iš viso: 214,0 121,4 92,5 517,1 293,5 223,6 

 
Viena iš svarbiausių Telšių rajono šilumos vartotojų problemų yra žemas šilumos 

vartojimo efektyvumas – žema būstų kokybė (daug senos statybos, medinių pastatų) bei silpna 

pastatų priežiūra lemia didelius pastatų šilumos nuostolius. Šildymo sistemos ir vietinės katilinės 

yra nusidėvėjusios, trūksta individualaus reguliavimo ir individualios apskaitos įrangos. 

Įgyvendinant įvairias energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones (keičiant ar šiltinant 

išorines pastatų atitvaras, modernizuojant šildymo sistemas ir šilumos punktus, gerinant šildymo 

sistemų ir šilumos punktų priežiūros kokybę) pastatų šilumos poreikius galima sumažinti net 

35%. Visuomeniniuose pastatuose papildomai galima taikyti energijos poreikio vadybą ir taip 

sumažinti energijos vartojimą šiuose pastatuose. Šiuo metu pradeda įsibėgėti biudžetinių įstaigų 

pastatų renovacija – iš ES struktūrinių fondų gauta parama Telšių specialiosios internatinės 

mokyklos, Telšių senelių globos namų pastato ir Triškių seniūnijos pastato energetinio ūkio 

renovacijai. Gyvenamųjų pastatų energetinė renovacija rajone yra reta.  

Faktiniai šilumos poreikiai rajone gali skirtis nuo prognozuojamų, kadangi šilumos 

poreikiai priklausys nuo faktinio pastatų ploto ir gyventojų skaičiaus, energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo priemonių diegimo ir kitų veiksnių (klimatinių, techninių, ekonominių, 

socialinių ir pan.). 

 
7.4.2. Centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos 

Centralizuoto šilumos tiekimo sistemas Telšių rajone eksploatuoja UAB „Litesko“ filialas 

„Telšių šiluma“, tiekianti centralizuotai šilumą daliai Telšių miesto ir Rainių gyvenvietės 

vartotojų.  

Bendras centralizuotai aprūpinimų šiluma gyvenamųjų pastatų šildomas plotas yra 

427,949 tūkst. m². Telšių rajone centralizuotai tiekiama šiluma aprūpinami tik gyvenamieji ir 

administracinės paskirties pastatai. 7.11 lentelėje pateikti duomenys apie UAB „Litekso“ filialas 

„Telšių šiluma“ eksploatuojamų centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemų vartotojų skaičių. 
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7.11 lentelė. Centralizuotai aprūpinami šiluma vartotojai Telšių rajone 

Pastatų skaičius Šildomas plotas, m² 

Regionas Gyvenamųjų 
pastatų 

Adminis-
tracinių 
pastatų 

Iš viso 
Gyvenamųjų 
pastatų 

Administracinių 
pastatų 

Iš viso 

1 2 3 4 5 6 7 

Telšių 
miestas 

186 59 30 318946 100297 419244 

Telšių 
rajonas 

9 1 10 7993 711 8704 

Iš viso 195 60 40 326940 101008 427948 

 
Telšių centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos tenkina apie 45% Telšių miesto 

vartotojų šilumos poreikių. Telšių rajono teritorijoje centralizuotai aprūpinamas šiluma tenkina 

apie 26% viso šilumos poreikio. Likusioji šilumos vartotojų dalis Telšių rajone vartoja šilumą, 

pagamintą individualiuose šilumos gamybos įrenginiuose, naudojančiuose dažniausiai kietą kurą 

(medieną, anglis), gamtines dujas, rečiau suskystintas dujas.  

Telšių rajone UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ eksploatuoja keturias katilines – tris 

Telšių mieste ir vieną Rainiuose. Suminė katilinių galia siekia 76 MW. Informacija apie šių 

katilinių šilumos generavimo įrenginius pateikta 7.12 lentelėje. 

 

7.12 lentelė. UAB „Litesko" filialas „Telšių šiluma“ eksploatuojamos katilinės Telšių rajone 

Nr. Katilinės adresas 
Katilinės 
instaliuota galia, 
MW 

Katilų markės Kuras 

1 2 3 4 5 

2 × DKVR 10/13 gamtinės dujos 

2 × KVGM 20-150 
gamtinės dujos, 
skystas kuras 

1. 
Luokės katilinė, 
Lygumų g. 69, 
Telšiai 

57,9 

COMPACT-C500 mediena 

3 × VK-21 gamtinės dujos 
2. 

Dariaus ir Girėno g. 
9, Telšiai 

12,9 
KVG-7,5 gamtinės dujos 

3. 
Šviesos g. 23a, 
Telšiai 

1,5 2 × E-1,9 gamtinės dujos 

2 × VK-21 gamtinės dujos 

4. 
Liepų g. 3a, Rainiai, 
Telšių rajonas 

3,8 

VIESSMANN gamtinės dujos 

 Iš viso rajone: 76,0   
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Kiekvienos Telšių rajono katilinės 2002-2005 m. veiklos rodikliai pateikti 7.13 lentelėje.  

 
7.13 lentelė. Centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemų Telšių rajone 2002-2005 metų veiklos rodikliai  

Katilinės adresas Luokės katilinė, Lygumų g. 69, Telšiai 

Metai 2002 2003 2004 2005 

Instaliuota šilumos gamybos galia, MW 57,8 57,8 57,8 57,8 

Maksimalus katilinės apkrovimas, MW 18 31 27 27 

Metinis pagaminamos šilumos kiekis, MWh 76.345 75.281 73.039 71.543 

Metinis parduotos šilumos kiekis, MWh 59.064 60.026 59.896 58.355 

- gyventojams, MWh 48.977 47.193 49.335 48.244 

- gyventojams, % 83% 79% 82% 83% 

- kitiems vartotojams, MWh 10.087 12.833 10.561 10.111 

- kitiems vartotojams, % 17% 21% 18% 17% 

Sunaudoto kuro balansas     

- gamtinės dujos, % 89% 61% 60% 61% 

- mediena, % 11% 39% 40% 39% 

     

Metai 2002 2003 2004 2005 

Instaliuota šilumos gamybos galia, MW 5,4 5,4 5,4 5,4 

Maksimalus katilinės apkrovimas, MW 2,9 4,2 3,1 3,1 

Metinis pagaminamos šilumos kiekis, MWh 9.653 9.747 9.277 9.433 

Metinis parduotos šilumos kiekis, MWh 8011 8051 8.021 8.062 

- gyventojams, MWh 6.551 6.596 6.916 6.988 

- gyventojams, % 82% 82% 86% 87% 

- kitiems vartotojams, MWh 1.460 1.455 1.105 1.075 

- kitiems vartotojams, % 18% 18% 14% 13% 

Sunaudoto kuro balansas     

- gamtinės dujos, % 100% 100% 100% 100% 

     

Katilinės adresas Šviesos g. 23a, Telšiai 

Metai 2002 2003 2004 2005 

Instaliuota šilumos gamybos galia, MW 1,4 1 1 1 

Maksimalus katilinės apkrovimas, MW 0,4 0,4 0,3 0,3 

Metinis pagaminamos šilumos kiekis, MWh 801 783 725 729 

Metinis parduotos šilumos kiekis, MWh 753 751 721 711 

- gyventojams, MWh 753 751 717 701 

- gyventojams, % 100% 100% 99% 99% 

- kitiems vartotojams, MWh 0 0 4 10 

- kitiems vartotojams, % 0% 0% 1% 1% 

Sunaudoto kuro balansas     

- gamtinės dujos, % 100% 100% 100% 100% 
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7.13 lentelės tęsinys 

Katilinės adresas Liepų g. 3a, Rainiai, Telšių rajonas 

Metai 2002 2003 2004 2005 

Instaliuota šilumos gamybos galia, MW 2,7 2,7 2,7 2,7 

Maksimalus katilinės apkrovimas, MW 1 1 1 1 

Metinis pagaminamos šilumos kiekis, MWh 2.701 2.646 2.644 2.506 

Metinis parduotos šilumos kiekis, MWh 1873 1793 1.754 1.686 

- gyventojams, MWh 1.720 1.621 1.590 1.540 

- gyventojams, % 92% 90% 91% 91% 

- kitiems vartotojams, MWh 153 172 164 145 

- kitiems vartotojams, % 8% 10% 9% 9% 

Sunaudoto kuro balansas     

- gamtinės dujos, % 100% 100% 100% 100% 

 
Iš 7.13 lentelės duomenų matyti, kad Telšių rajone nei viena centralizuoto aprūpinimo 

šiluma sistemų katilinė 2002 – 2005 metų laikotarpiu neveikė pilnu pajėgumu: 2002 – 2005 metų 

laikotarpiu Telšių Luokės katilinės maksimalus apkrovimas buvo 54%, Telšių (Dariaus ir Girėno 

g. 9) katilinės – 78 %, Telšių (Šviesos g. 23a) katilinės – 40 %, Rainių (Liepų g. 3a) katilinės – 

37%. Taigi prie kiekvienos centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos yra galimybė prijungti 

naujų vartotojų, nediegiant naujų šilumos gamybos įrenginių. Naujų vartotojų prijungimas 

padidintų esamų sistemų energinius ir ekonominius veiklos rodiklius. Naujų centralizuoto 

aprūpinimo šiluma sistemų įrengimas Telšių rajone neplanuojamas.  

Visose Telšių rajone esančiose centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemose 2002 – 2005 

metais pagamintas šilumos kiekis, parduotas šilumos kiekis ir technologiniai šilumos bei karšto 

vandens tiekimo nuostoliai pateikti 7.16 paveiksle. 
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7.16 pav. Centralizuotai pagamintos ir parduotos šilumos kiekiai ir technologiniai nuostoliai Telšių 

rajone. 
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Centralizuotai tiekiamos šilumos kiekis 2002-2005 metų laikotarpiu kito nežymiai, nes 

didžiąją rajono vartotojų dalį sudaro gyventojai, vartojantys šilumą patalpų šildymui ir karšto 

vandens ruošimui. Šios grupės vartotojų šilumos poreikiai daugiausia priklauso nuo klimatinių 

sąlygų. 2002 – 2005 metų laikotarpiu gyventojai patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui 

vidutiniškai suvartojo 82% nuo centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojams rajone. Toks 

rodiklis yra didesnis nei visos Lietuvos rodiklis (71 %39). 

Technologiniai šilumos ir karšto vandens tiekimo nuostoliai vidutiniškai 2002 – 2005 

metų laikotarpiu sudarė 20% viso pagaminto šilumos kiekio. Šilumos nuostoliai Telšių rajono 

centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemose yra mažesni nei vidutiniškai susidarantys nuostoliai 

analogiškose sistemose Lietuvoje. 2005 metais Lietuvoje centralizuoto aprūpinimo šiluma 

sistemose technologiniai šilumos tiekimo nuostoliai vidutiniškai sudarė 19,6%, o Telšių rajone 

šilumos nuostoliai siekė 18,3%. 

Šilumos tiekimo schema visose Telšių rajone esančiose centralizuoto aprūpinimo šiluma 

sistemose yra šakotinė. Bendras centralizuoto šilumos tiekimo tinklų ilgis Telšių rajone sudaro 

23,0 km. Atskirų rajone esančių CAŠS šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų duomenys 

pateikti 7.14 lentelėje. 

 
7.14 lentelė. Telšių rajone eksploatuojamų šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų duomenys 

Šilumos punktai, vnt. 

Katilinė 
Technologiniai 
nuostoliai 2005 
metais, % 

Tinklų 
ilgis, m 

Vyraujantis 
paklojimo 
būdas 

Vidutinis 
trasų 
amžius, 
metais 

nauji, 
vnt. 

renovuo-
tini, vnt. 

1 2 3 4 5 6 7 

Luokės, 
Lygumų g. 69, 
Telšiai 

18,4% 19654 
Nepraeinamame 

kanale 
19 191 24 

Dariaus ir 
Girėno g. 9, 
Telšiai 

14,5% 2250 
Nepraeinamame 

kanale 
22 25 0 

Šviesos g. 
23a, Telšiai 

2,5% 149 
Bekanalinės 

trasos 
7 4 2 

Liepų g. 3a, 
Rainiai 

32,7% 979 
Nepraeinamame 

kanale 
23 10 0 

Iš viso:  23032  19 230 26 

 
Centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemų šilumos tiekimo tinklų Telšių rajone vidutinis 

amžius yra 19 metų. Mažiausi šilumos nuostoliai susidaro Telšių miesto šilumos tiekimo 

vamzdynuose, kur yra pakeistos visos magistralinės trasos ir vartotojų tankis yra didesnis. Rainių 

                                                 
39 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos duomenimis 
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katilinės centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemose šilumos tiekimo tinklų nuostoliai, dėl senų 

vamzdynų ir mažesnio vartotojų tankio, yra ypač dideli ir 2005 metais viršijo Lietuvos vidurkį 

(19,6%). 

Dauguma Telšių rajono centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemose esančių šilumos 

punktų yra naujai įrengti ir gali užtikrinti reikiamus klimatinius parametrus šildomose patalpose 

ir sanitarines karšto vandens normas. Likusi šilumos punktų dalis - apie 10% renovuotinų 

šilumos punktų, sudaro nežymią dalį galimo šilumos taupymo potencialo Telšių rajono 

centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemose. 

Telšių rajone centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemose pagrindinis naudojamas kuras 

yra gamtinės dujos, kurios sudaro vidutiniškai apie 67% katilinėse šilumos gamybai naudojamo 

kuro balanse. Likusią dalį (33%) kuro balanse sudaro mediena, kuri kūrenama Luokės katilinėje 

įrengtame vandens šildymo katile. Vietinių ir atsinaujinančių išteklių naudojimas didina šilumos 

gamybos patikimumą ir mažina centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemų priklausomybę nuo 

vieno kuro. 

 

7.4.3. Išvados  

1. Telšių rajono šilumos ūkiui yra būdingos daugumos Lietuvos nedidelių miestų 

šilumos ūkio problemos. Galima išskirti tokias pagrindines problemas: 

� dėl senų trasų nepakankamai patikimas ir efektyvus šilumos tiekimas; 

� žemas šilumos vartojimo efektyvumas – dideli pastatų šilumos nuostoliai, 

hidrauliškai nesubalansuotos ir nusidėvėjusios šildymo sistemos, nusidėvėję 

vietinės katilinės, individualaus reguliavimo ir apskaitos trūkumas. 

2. Naujų centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemų įrengimas Telšių rajone 

neplanuojamas, nes neplanuojamos naujos tankiai užstatytos teritorijos. Esamų 

centralizuotai tiekiamos šilumos gamybos pajėgumų visiškai pakanka esamų 

centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemų vartotojų poreikiams užtikrinti. Esamose 

centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemose būtų galima didinti šilumos gamybos 

apimtis ir prijungti naujus vartotojus. 

3. Šilumos poreikis kis tik dėl gyventojų skaičiaus ir gyvenamojo ploto kitimo rajone. 

Tiek gyventojų skaičius Telšių rajone, tiek gyvenamųjų pastatų plotas rajone turi 

tendenciją mažėti. LR Statistikos departamento duomenimis gyventojų skaičius 2001 

– 2006 metais vidutiniškai per metus rajone sumažėdavo 0,5 %. Kasmet naujai 

pastatomų pastatų ir išduodamų statybos leidimų kiekis yra labai nedidelis. 
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4. Šilumos vartojimo efektyvumas gali būti didinamas įvairiomis priemonėmis: keičiant 

ar šiltinant išorines pastatų atitvaras, modernizuojant šildymo sistemas ir šilumos 

punktus, gerinant šildymo sistemų ir šilumos punktų priežiūros ir kontrolės kokybę. 

Visuomeniniuose ir ypač pramonės pastatuose papildomai galima taikyti energijos 

vadybą ir taip sumažinti šių pastatų šilumos suvartojimus. Tačiau įvertinant, kad 

gyventojams trūksta lėšų, mažai tikėtina, kad bus šiltinamos išorinės atitvaros ir 

atnaujinamos šildymo sistemos. Todėl priimama, kad šilumos vartojimas vienam 

gyventojui išliks nepakitęs.  

 

7.5. Dujų tiekimas 

 
Magistralinius ir skirstomuosius dujotiekio tinklus Telšių rajone eksploatuoja AB 

„Lietuvos dujos“. Per rajono teritoriją praeina magistralinis dujotiekis Šiauliai-Klaipėda, nuo 

kurio yra atvesta magistralinio dujotiekio atšaka į Telšių dujų skirstymo stotį. Projektinis dujų 

skirstymo stoties pajėgumas siekia 16 tūkst. m3/val. Iš Telšių dujų skirstymo stoties dujos 

tiekiamos Telšių miestui, Buožėnų, Vygantiškių, Gaudikaičių, Degaičių, Ryškėtų ir Rainių 

gyvenvietėms. Šiose vietovėse AB „Lietuvos dujos“ eksploatuoja skirstomuosius dujotiekius ir 

dujų reguliavimo punktus. Telšių rajone dujotiekių ilgis siekia 174,5 km, eksploatuojama 20 dujų 

reguliavimo punktų ir 230 namų dujų slėgio reguliavimo įtaisų . Vamzdynų, dujų skirstymo 

stočių ir dujų reguliavimo punktų bei įtaisų techninė būklė yra gera. 

Gamtinės dujos rajone yra tiekiamos gyventojams maisto ruošimui ir individualiam 

šildymui bei karšto buitinio vandens ruošimui, komunaliniams buitiniams vartotojams bei 

įmonėms. Per metus Telšių rajono vartotojai suvartoja apie 1800 tūkst. m3 gamtinių dujų. 

Energetikos įmonės suvartoja apie 35%, pramonė – 39%, o gyventojai ir buitiniai vartotojai 36% 

rajone suvartojamų gamtinių dujų. Gamtinių dujų suvartojimas pagal skirtingas vartotojų grupes 

patiktas 7.17 paveiksle. 

Gamtinių dujų suvartojimas pagal vartotojų grupes

iki 90 m3

Nuo 90 m3 iki 
800 m3

Nuo 800 m3 iki 
20000 m3

Nuo 20 tūkst. 
m3 iki 100 
tūkst. m3

Nuo 0,1 
mln.m3 iki 1 

mln. m3

Nuo 1 mln. m3 
iki 5 mln. m3

Nuo 5 mln. m3 
iki 15 mln. m3

Laisvieji 
vartotojai

 
 

7.17 pav. Gamtinių dujų suvartojimas Telšių rajone pagal atskiras vartotojų grupes 
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Pastarųjų 4 metų laikotarpiu gamtinių dujų vartotojų struktūra išsilaikė apytiksliai tokia 

pati. Nuo 2002 m. laisvųjų vartotojų grupei priklausantis, rajone veikiantis šilumos tiekėjas – 

UAB „Litesko" filialas „Telšių šiluma“ šilumos generavimui pradėjo vartoti medieną, dėl ko 

sumažėjo šio vartotojo dalis rajone suvartojamų gamtinių dujų balanse ir sumažėjo bendras 

rajone suvartojamų gamtinių dujų kiekis. Gamtinių dujų suvartojimo kitimas Telšių rajone 2002-

2005 metų laikotarpiu pateiktas 7.18 paveiksle. 
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7.18 pav. Gamtinių dujų suvartojimas Telšių rajone. 

 
Šilumos tiekėjui perėjus prie medienos kuro, pagrindinė gamtinių dujų suvartojimo 

didėjimo priežastis buvo gamtinių dujų suvartojimo didėjimas pramonėje. Tai taip pat 

numatoma, kaip pagrindinis faktorius galimam gamtinių dujų suvartojimo didėjimui ateityje. 

 

7.5.1. Išvados  

1. Atlikus esamosios būklės analizę, nustatyta, kad svarbi dujotiekio problema Telšių 

rajone yra gamtinių dujų brangimas – dėl 2005 metų pabaigoje padidėjusių gamtinių 

dujų kainų, žymiai padidėjo vartotojų, naudojančių dujas šildymui ir karšto vandens 

ruošimui, išlaidos. 

2. Rajone esančios Telšių dujų skirstymo stoties pajėgumų užtenka patenkinti esamiems 

vartotojų poreikiams ir yra galimybė pateikti daug didesnį gamtinių dujų kiekį už 

dabar suvartojamą gamtinių dujų kiekį rajone.  

3. AB „Lietuvos dujos“ duomenimis gamtinių dujų tinklų plėtra būtų galima vietovėse, 

kuriose yra išvystyta decentralizuota šilumos gamyba, bei naujai statomuose 

gyvenamuosiuose kvartaluose.  

4. Per Telšių rajono teritoriją AB “Lietuvos dujų“ duomenimis suplanuota tiesti 

magistralinio dujotiekio Panevėžys-Šiauliai-Klaipėda antrąją giją.  
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7.6. Telekomunikacijos ir ryšiai 

 
7.6.1. Įvadas 

Ryšių infrastruktūrai priskiriama paštas ir telekomunikacijos. Telekomunikacijų 

infrastruktūra Lietuvoje yra pakankamai išplėtota ir apima visą Lietuvos plotą. Lietuvos pašto 

tinklas yra vertinamas kaip plačiausias ir gerai veikiantis, o kartu apimantis įvairias paslaugas. 

Įvertinant telekomunikacijų ir kitų ryšio sistemų situaciją Telšių rajone, tikslinga ją 

palyginti su visos Lietuvos situacija. Pagal turimus pradinius duomenis šioje bendrojo plano 

aprašomojoje dalyje buvo palygintos tam tikrų telekomunikacinių paslaugų apimtys Telšių 

rajone su Lietuvos Respublikos situacija. 

 

7.6.2. Telefoninis ryšys 

Viešojo fiksuoto ryšio telekomunikacijų paslaugas Lietuvoje šiuo metu gali teikti ir turi 

licencijas apie 50 įmonių, iš kurių du trečdaliai ir teikia minėtas paslaugas. Vienos stambiausių 

telekomunikacijų bendrovių, kurios veikia nacionaliniu mastu yra TEO LT (anksčiau AB 

„Lietuvos telekomas“), UAB „Omnitel“, UAB „Bitė GSM“, UAB „Tele2“ bei AB „Lietuvos 

radijo ir televizijos centras“. Nuo 1999 metų UAB „Comliet“ tapo TEO LT dukterine įmone ir 

nutolusiems vartotojams per NMT 450 radijo tinklą pradėta siūlyti TEO LT fiksuotojo ryšio 

paslauga, o abonento sujungimas su automatine telefonų stotimi galimas per radijo ryšio kanalą. 

Mobilusis telefono tinklas Lietuvoje išplėtotas pakankamai ir ryšys užtikrinamas visoje Lietuvos 

teritorijoje. Verta paminėti, kad bendrovės tarpusavyje stipriai konkuruoja, diegia vis 

modernesnes technologijas ir taip kelia telekomunikacinių paslaugų kokybę bei siūlo vis 

naujesnes paslaugas. 

 
7.6.3. Fiksuotasis telefoninis ryšys 

Pagrindinis viešojo fiksuotojo telefoninio ryšio operatorius Telšių rajone yra TEO LT.  

Vadovaujantis TEO LT metinėmis ataskaitomis bei pateikta kita informacija nustatyta, 

kad fiksuotojo ryšio paslaugomis Lietuvoje naudojasi 23,4 abonentų iš 100 gyventojų, tuo tarpu 

Telšių rajone – 21,5. Fiksuotojo ryšio abonentų skaičius, kaip rodo praktika, labiausiai priklauso 

nuo gyventojų tankio apibrėžtoje teritorijoje (2006 metais Lietuvoje gyveno 52,5 gyventojų/km2, 

tuo tarpu Telšių rajone – 38,7). 

Šiuo metu Telšių rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, yra pasiektas pakankamai aukštas 

telefono linijų skaitmenavimo (telefono ryšio linijų prijungtų prie skaitmeninių automatinių 

telefono stočių) lygis, siekiantis 93,6 proc., o tai sąlygoja geresnę ryšio kokybę bei ateityje 
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užtikrins greitaeigio interneto plėtrą Telšių rajone. Šiuo metu Telšių rajone nėra problemų plėsti 

ir įrenginėti telekomunikacijų tinklus, tačiau tam turi būti aiškiai apibrėžtas poreikis. 

 

7.6.4. Mobilusis ryšys 

Mobilusis (judrusis) ryšys Lietuvoje pastaraisiais metais plito greičiausiai nei visos kitos 

telekomunikacijų paslaugos. Šiuo metu Telšių rajone galima naudotis keleto mobiliojo ryšio 

operatorių paslaugomis. Ateityje numatoma statyti dar daugiau bazinių mobiliojo ryšio stočių, 

kad būtų pagerintos ryšio sąlygos bei pasiūlytos naujos technologijos (3G, EDGE ir kitos). 

 

7.6.5. Pašto paslaugos 

Pašto paslaugų reikšmė gyventojų ir visuomeninių objektų tarpe nemažėja. Šiuo metu 

Telšių rajone veikia 19 pašto skyrių. Vienas pašto skyrius vidutiniškai aptarnauja 2 930 Telšių 

rajono gyventojų. Tuo tarpu Lietuvos mastu šis skaičius yra lygus 3 840. Toks skirtumas 

gaunamas dėl to, kad Telšių rajone gyventojų sklaida yra didesnė nei Lietuvoje, todėl siekiant 

užtikrinti kokybiškas paslaugas yra įsteigta daugiau pašto skyrių, kurie sugebėtų aptarnauti visus 

gyventojus. Nežiūrint to, kad kai kurie pašto skyriai mažai perspektyvūs, gyventojai į skyrių 

uždarymą žiūri kaip į jų gyvenimo sąlygų bloginimą.  

 

7.6.6. Interneto paslaugos 

Internetas, turbūt viena labiausiai šiuo metu plintančių paslaugų. Tačiau, Lietuvoje 

interneto vartojimas yra mažesnis nei Europos sąjungos šalių vidurkis. Esama Telšių rajono 

situacija interneto vartojimo atžvilgiu yra tipinė kaip ir kitų Lietuvos rajonų. 

Lietuvoje jau kelerius metus sparčiai yra diegiami viešieji interneto prieigos taškai kaimo 

vietovėse bei mokslo įstaigose ir taip yra ugdoma IT visuomenė. Organizacijos kurių dėka yra 

vykdomi minėti projektai yra šios: 

� Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklas (LITNET); 

� Langas į ateitį (LA); 

� Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK). 

LITNET yra Lietuvos universitetų ir mokslo institutų iniciatyva sukurta organizacija, 

įgyvendinanti ir koordinuojanti mokslo, studijų ir švietimo institucijas jungiančio kompiuterių 

tinklo plėtrą, naujų informacinių technologijų ir paslaugų plėtrą bei teikimą mokslo ir studijų 

institucijoms. 2006 metų pabaigoje LITNET tinklo paslaugomis naudojosi daugiau kaip 900 

mokslo ir kitų institucijų įstaigos. Telšių rajone yra įrengta 13 LITNET prieigos taškų: 

� V.Borisevičiaus katalikiškoje gimnazijoje; 
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� Telšių miesto „Ateities“ vidurinėje mokykloje; 

� Luokės vidurinėje mokykloje; 

� Viešvėnų pagrindinėje mokykloje; 

� Ubiškės pagrindinėje mokykloje; 

� Žemaitijos kolegijos Telšių menų ir kolegijos fakultete; 

� Telšių psichologijos centre; 

� Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakultete; 

� Eigirdžių pagrindinėje mokykloje; 

� Telšių kunigų seminarijoje; 

� Kaunatavos pagrindinėje mokykloje; 

� Upynos pagrindinėje mokykloje; 

� Žarėnų vidurinėje mokykloje. 

LA- aljansas "Langas į ateitį" nuo 2002 metų vykdė unikalų Lietuvoje verslo paramos 

informacinės visuomenės plėtrai projektą. Aljanso misija - skatinti interneto naudojimą Lietuvoje 

ir tokiu būdu kelti šalies gyventojų gyvenimo lygį, šalies konkurencingumą Europoje bei 

pasaulyje. Projekto iniciatoriai siekia, kad bendromis verslo ir valdžios pastangomis skatinama 

interneto plėtra per 3 metus leistų pasiekti Europos Sąjungos interneto skverbties vidurkį. 

Šiuo metu LA yra įsteigti 475 viešo interneto centrai iš kurių 4 yra Telšių rajone: 

� Jaunimo klube, Telšiai; 

� Telšių parodų salėje, Telšiai; 

� K. Praniauskaitės viešoje bibliotekoje, Telšiai; 

� Žemaičių vyskupystės muziejuje, Varniai. 

IVPK.. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LRV parengė ir kartu su Vidaus 

reikalų ministerija pateikė pasiūlymą „Viešosios interneto prieigos taškų steigimas kaimiškose 

vietovėse“, kuris buvo atrinktas bei bus finansuojamas pagal PHARE 2003 Socialinės-

ekonominės sanglaudos programą. Telšių rajono organizacijos taip pat dalyvavo PHARE 

projekte. Vadovaujantis internete pateikta informacija, Telšių rajone yra įrengti 8 viešojo 

interneto prieigos taškai: 

� Nevarėnuose; 

� Gadūnave; 

� Tryškiuose; 

� Eigirdžiuose; 

� Upynoje; 

� Luokėje; 
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� Žarėnuose; 

� Varniuose. 

Prisijungimo prie interneto galimybės Telšių rajone. Telšių rajone, kaip ir daugelyje 

kitų rajonų, prisijungti prie interneto galima įvairiais būdais. Labiausiai paplitęs būdas prisijungti 

prie interneto yra per komutuojamą telefono liniją. Praktiškai kiekvienas turintis fiksuoto ryšio 

telefoną, gali lengvai prisijungti prie interneto. Domenų perdavimo sparta tokiu atveju siekia iki 

56 kbps. Greitaeigio interneto paslauga (iki 4 Mbps, patikimas ryšys užtikrinamas iki 5 km 

atstumu nuo įrengto interneto prieigos taško), kuri gali būti pasiekiama per skaitmeninę 

telefoninę liniją (ADSL technologija), galima visose Telšių rajono seniūnijose išskyrus Tryškių, 

Upynos ir Žarėnų. 

Vis daugiau ir daugiau Lietuvos piliečių, tame tarpe ir Telšių rajono, naudojasi mobiliais 

telefonais. Jais taip pat galima pasiekti interneto tinklą pasinaudodami GPRS technologija. Kad 

būtų galima naudotis GPRS paslaugomis, pirmiausia reikalingas mobilusis telefonas, turintis 

GPRS funkciją. Be to reikia užsisakyti GPRS paslaugą pas ją tiekiantį GSM tiekėją. Šia 

technologija galima pasiekti iki 85,6 kbps duomenų perdavimo spartą. Naudojantis GPRS 

technologija galima prisijungti praktiškai visoje Telšių rajono teritorijoje. Šiuo metu veikia ir 

EDGE ryšys Telšiuose ir jo apylinkėse. EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) - tai 

nauja populiarios GPRS (paketinis duomenų perdavimas) technologijos versija. Jungiantis prie 

interneto pasinaudojant šia technologija galima pasiekti iki 236,8 kbps duomenų perdavimo 

spartą. 3G (UMTS) šiuo metu veikia tik Telšių mieste. Pasinaudojant šia technologija, galima 

pasiekti iki 1,8 Mbps duomenų perdavimo spartą. 

Praktiškai visame Telšių rajone galima prie interneto prisijungti pasinaudojant WIMAX 

technologija. Šiuo metu Telšiuose yra įrengtas AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ 

siųstuvas, kuriuo internetas gali būti perduotas didesniu nei 20 km spinduliu. Interneto greitis 

siekia iki kelių Mbps. 

Šiuo metu vykdomi projektai. Kad būtų galima panaudoti internetą ne tik informacijos 

parsisiuntimui, bet ir multimedijos tikslams (televizijos žiūrėjimui, IP telefonijai ar kt.), reikia, 

kad interneto tinklo sparta būtų nemažesnė kaip 512 kbps. Kad būtų galima pasiekti tokį lygį, 

turi būti atliekami didelių apimčių projektai, kurių metu būtų diegiamos pažangios technologijos.  

Telšių rajono savivaldybė šiuo metu dalyvauja projekte „Kaimiškųjų vietovių 

informacinių technologijų plačiajuostis tinklas (RAIN)“, kurio įgyvendinimo tikslas – greitaeigio 

interneto atsiradimas pagrindiniuose rajono seniūnijų centruose. Internetas bus tiekiamas 

optiniais kabeliais ar kitais kanalais per LITNET komunikacijų tinklą. LITNET įgyvendino 

GEANT (Gigabit European Research and Educational Network - Gigabitinis Europos mokslo ir 
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mokymo tinklas) projektą, kurio metu LITNET tinklas su pasauliniu Internet tinklu sujungtas 1 

Gbps sparta.  

Šiuo metu įgyvendinamas projektas RAIN, kurio tikslas pakloti magistralines 

šviesolaidines kabelines linijas nuo rajonų centrų iki visų kamiškųjų seniūnijų centrų. 

Šviesolaidinės kabelinės linijos bus klojamos tik ten, kur jų nėra. Kur yra - 2 optinio kabelio 

skaidulos bus išnuomotos iš esamų savininkų. Numatomas projekto įgyvendinimo terminas yra 

2008 m. vasario 28 d. Užbaigus darbus ir pridavus infrastruktūrą valstybinei komisijai, ankščiau 

nurodyto termino, sukurto tinklo resursai galės būti pradėti naudoti ir ankščiau už numatytą datą. 

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ paklodamas šviesolaidines linijas apjungs išvardintas institucijas, 

tačiau neteiks joms interneto paslaugų. Interneto paslaugas galės teikti bet kuris interneto 

paslaugų teikėjas, pasinaudojant RAIN sukurta infrastruktūra. 

Taip pat pradėta rengti RAIN 2 galimybių studija, pagal kurią turi būti paklotos 

šviesolaidinės kabelinės linijos į visas gyvenvietes kuriose gyvena daugiau kaip 200 gyventojų ir 

/arba yra kokių valstybės ar viešojo sektoriaus įstaigų ar institucijų. Taip pat planuojama 

seniūnijų centruose ir kitose gyvenvietėse kiek tai techniškai įmanoma prijungti prie tinklo visas 

paminėtas organizacijas.  

 

7.6.7. Išvados 

1. Atlikus Telšių rajono telekomunikacijų ir ryšių esamosios būklės analizę, nustatyta, 

kad fiksuotojo telefoninio ryšio infrastruktūra Telšių rajone yra pakankamai išvystyta. 

Kadangi fiksuotojo telefoninio ryšio paklausa išliks, esama infrastruktūra turi būti 

išsaugoma ir plečiama į naujas tankiai užstatomas teritorijas. 

2. Judriojo telefoninio ryšio paslaugos šiuo metu yra prieinamos visoje Telšių rajono 

teritorijoje. Siekiant didinti ryšio kokybę, turėtų būti statomi ir nauji judriojo 

telefoninio ryšio bokštai. 

3. Telšių rajone šiuo metu yra įvairių būdų prisijungti prie interneto. Miestuose ir beveik 

visuose seniūnijų centruose (išskyrus Tryškių, Upynos ir Žarėnų) yra galimybė 

naudotis plačiajuosčiu internetu. Priklausomai nuo poreikio Telšių rajono vietovėse 

turėtų atsirasti galimybė naudoti internetu pagal EDGE ir trečiosios kartos 3G 

technologijas, o taip pat turėtų atsirasti rajone ir WiFi technologija paremtos 

duomenų perdavimo paslaugos. 

4. Šiuo metu Telšių rajone yra 25 viešųjų interneto prieigos taškų ir tai yra pakankamai 

normalus jų skaičius, lyginant su kitais Lietuvos rajonais. Labai svarbu, kad pagal 
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RAIN projektą Telšių rajono kaimiškųjų seniūnijų viešojo sektoriaus institucijoms 

planuojama sudaryti sąlygas naudotis plačiajuosčiu internetu. 

5. Telšių rajone veikia 19 pašto skyrių. Pašto skyriai yra išdėstyti visuose svarbiausiuose 

urbanistiniuose centruose, o jų sklaida apima visą Telšių rajoną. 
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8. TELŠIŲ RAJONO ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

 

8.1. Būklės įvertinimo principai 

 

Rajonų savivaldybių bendrųjų planų rengimo praktikos iki šiol nebuvo, šių planų rengėjai 

viešai neskelbia apibendrintos savos patirties šioje planavimo srityje. 

Teritorijų planavimo darbams skirtų metodikų, kurios galėtų būti naudojamos esamai 

būklei įvertinti, nėra parengta. Todėl naudojama metodika, kurios autorius prof. P. Juškevičius. 

Telšių rajono savivaldybės esamos būklės įvertinimas remiasi tokiais principais: 

1. Darniosios plėtros koncepcijos nuostatomis. Ši koncepcija suprantama kaip procesas 

(pastangos) suderinti ekonominį augimą ir socialinę pažangą, racionaliai naudojant  

neatsinaujinančių gamtos išteklių ir nekeliant grėsmės ekologinei pusiausvyrai. 

Šios pastangos turėtų kurti: 

� sveiką aplinką: švarus oras, žemė, vanduo, biologinė įvairovė, pagrįstas gamtinių 

išteklių naudojimas. Visa tai tiesiogiai lemia gyvenimo kokybę; 

� gyvybingą ekonomiką: plati ekonominė bazė, galinti prisitaikyti prie 

besikeičiančių veiklos sąlygų ir konkuruoti su kitais rajonais, miestais; 

eksportuoti produkciją tarp to ir į užsienį; garantuoti gyventojų užimtumą; gebėti 

pritraukti naujas investicijas; 

� socialinę gerovę: gyventojų saugumas;  pilnas ir kokybiškas kultūrinių bei 

dvasinių poreikių tenkinimas; prieinamas būstas, komunalinės ir kitos paslaugos, 

išsilavinimo ir susisiekimo galimybės; 

� aktyvią bendruomenę. 

2. Būklės analizės ir jos rezultatų detalumas gali būti tik toks, kokį leidžia prieinamas 

informacinis aprūpinimas ir Telšių rajono būklės teritorinis detalumas masteliu 

1:50000. 

3. Būklės įvertinimas negali būti absoliutus, įmanomas tik santykinis. T. y. būklės 

įvertinimu būtų palyginimo su tam tikru etalonu rezultatai. Bendru atveju etalonu 

galėtų būti planavimo normos (privalomųjų reikalavimų visuma) ar siektini standartai. 

Planavimo normų ir standartų savivaldybės teritorijų lygmenyje nėra, nei viena iš 

savivaldybių, tikriau jos būklės rodiklių visuma, nėra pripažinta kaip geriausia ar 

etalonine būkle. Todėl Telšių rajono būklės įvertinimui buvo pasirinktas rajono 

savivaldybės socialinės, ekonominės ir aplinkos būklės rodiklių palyginimas su tokių 

pat rodiklių Lietuvos vidurkiais. Manome, kad tai yra teisingas principas, leidžiantis 
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išmatuoti palankų ar nepalankų nuokrypį nuo vidurkio, atspindinčio bendrąją visų 

rajonų raidos tendenciją toje pačioje šalies socialinėje ekonominėje erdvėje, tačiau 

skirtingose gamtinėse sąlygose ir skirtingoje urbanistinėje aplinkoje. 

4. Rajono būklės rodiklių palyginimui su Lietuvos tokių pat rodiklių vidurkiais: 

pirma – pasirinkta esminių rodiklių visuma iš statistikos departamento leidinių, 

būstų ir gyventojų surašymo, registrų centro duomenų, 

antra – visi rodikliai iš absoliučių dydžių perskaičiuoti į santykinius rodiklius 1 

gyventojui, 1 km2 ir pan., 

trečia – Telšių rajono tam tikro santykinio rodiklio ik santykis su tokiu pat rodikliu 

– Lietuvos vidurkiu iLR, traktuojamas kaip indikatorius ix:  

 

LR

k
x i

i
i =     (0≤ix<n); 

 

ketvirta – iš 156 indikatorių sudaryta 18 indikatorių grupių, kurios apibūdina tam 

tikrą veiklą, aplinką ir pan. esant reikalui jos galėtų būti skaidomos ar 

kitaip jungiamos, 

penkta – indikatoriaus skaitinis dydis ix<1 reiškia, kad Telšių rajono savivaldybės 

veikla tam tikroje x veikloje yra silpnesnė (arba žemesnės kokybės) 

negu vidutiniškai Lietuvoje. 

ix=1 – atitinka Lietuvos vidurkį; 

ix>1 – tam tikra veikla (kokybė) yra aktyvesnė (aukštesnė) negu 

vidutiniškai Lietuvoje, 

šešta – remiantis darniosios plėtros principų ir elementaria logika, indikatorių 

reikšmių kitimas nuo 0 iki 100 ar didesnių dydžių turėtų žymėti 

palankų procesą, kokybės augimą. Todėl kai kurie indikatoriai ix 

perskaičiuoti į indikatorius 
'
xi tokiu būdu: 

x
x i

i
1' =  

Toliau pateikiamuose indikatorių sąrašuose '
xi  spausdinami sodresniu šriftu. 
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8.2. Telšių rajono esamos būklės vertinimo rodikliai–indikatoriai 

 

Indikatorių vertės apskaičiuotos pagal išdėstytus būklės įvertinimo principus.  

Išimtis – urbanistinės struktūros indikatorių grupės kai kurie indikatoriai. 

Kiekvienai indikatorių grupei apskaičiuota vidutinė vertė, įvertinant perskaičiuotuosius 

indikatorius ix. 

 

 

 Indikatorių reikšmės 
 <0,50 0,75 1 1,25 1,50> 1,50< 

� Žemė 
žemės paskirtys ha/gyv. 

      

 1. žemės ūkio    1,23   
 2. miškų ūkio     1,45  
 3. konservacinės     1,48  
 4. kitos paskirties    1,02   

Žemės       
 5. nusausintos    1,22   
 6. nenaudojamos      2,24* 
 7. pažeistos  0,68   (1,46)  
 8. užstatytos, keliai    1,13*   

Telšių raj.   1,18    
Plungės raj.   1,75    

Akmenės raj.   2,02    
 ∗ indikatoriaus vidurkyje neįskaičiuota 
� Urbanistinė struktūra 
Telšių rajono (rangų) miestų 

regioninės reikšmės mažėjimas 

      

1. Telšiai, 1959 – 2004 m.    1,11   
Urbanizacija       
2. urbanizacijos lygis, %  0,85     
3. gyventojų tankis, gyv./km2  0,74     
4.gyvenviečių didesnių kaip 50 
gyv. dalis∗ 

0,22      

5.sisteminį institucinį aprūpinimą 
turinčių gyvenviečių dalis (21 iš 
429)∗ 

0,05      

Telšių raj.   0,59    
Plungės raj.   0,40    

Akmenės raj.   0,41    
 ∗ neįvertinta LR struktūra 
� Gyventojų sveikata 
Apsilankymas poliklinikose, 

ambulatorijose 

      

1. vienas gyventojas apsilankė 
kartų 1 

 (0,74)   1,35  

Sergamumas piktybiniais 
navikais 

      

2. naujų susirgimų sk./gyv.  (0,87)  1,15   
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Ligotumas piktybiniais 
navikais 

      

3. sergančiųjų sk./gyv. 1  (0,80)  1,25   
Pripažinti invalidais       

4. pirmą kartą pripažintų sk./gyv.  (0,81)  1,23   
5. pripažintų dėl tuberkuliozės 
sk./gyv. 

 0,85  (1,18)   

6. pripažintų dėl traumų, 
apsinuodijimų 

 0,69   (1,44)  

7. pripažintų dėl kraujo sistemos 
ligos sk./gyv. 

 (0,51)    1,96 

Telšių raj.   1,21    
Plungės raj.    1,37    

Akmenės raj.   1,07    
 Indikatorių reikšmės 
 <0,50 0,75 1 1,25 1,50> 1,50< 

� Gyventojai (2003) 
Gyventojų skaičiaus 2003–

2006 m. mažėjimas 

      

1. bendras  0,97     
2. miesto  0,97     
3. kaimo  0,98     

Demografiniai procesai       
4. natūralus prieaugis (mažėjimas)  (0,95)  1,05   
5.gimstamumas    1,12   
6. mirtingumas, bendras ir pagal 
priežastis 

   1,07   

7. kraujotakos sistemos ligos    1,05   
8. piktybiniai navikai  (0,96)  1,04   
9. išorinės priežastys  0,83  (1,21)   
10. kūdikių iki 1 metų 
mirtingumas 

 0,55    (1,81) 

11. migracijos intensyvumas 0,45     (2,23) 
Šeimos dydis       

12. vidutinis dydis   0,98    

Telšių raj.   1,09    
Plungės raj.    0,89    

Akmenės raj.   0,94    
� Aplinkos kokybė 
Nuotekos (ūkio, buities, 

gamybos), išleistos į paviršinius 
vandenis, m3/gyv. 

      

1. viso 0,07∗      
2. nereikia valyti 0,03∗      
3. išvalytų iki DLT normų 

(0,06) 
    16,7 

Teršalų išmetimas į atmosferą 
iš  
stacionarių taršos šaltinių, t/gyv. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. viso, iš jų 0,34*      
5. kietųjų (0,34)     2,94 
6. dujinių ir skystųjų (0,34)     2,94 
Teršalų sklaida, kg/km2       
7. kietųjų teršalų (0,25)     4,00 
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8. dujinių ir skystųjų (0,25)     4,00 
Telšių raj.   6,12    

Plungės raj.   5,5    
Akmenės raj.   1,12    

 ∗  indikatoriaus vidurkyje neįskaičiuota  
� Sveikatos priežiūra.  1 
 
Sveikatos priežiūros įstaigos 

      

1. Sveikatos apsaugos ministerijos 
sistemos įstaigų skaičius/1000 gyv. 

   1,23   

2. privačių įstaigų skaičius/1000 
gyv.   

   1,08   

3. lovų skaičius/1000 gyv.    0,73     
Darbuotojai       

4. gydytojų sk./gyv.   0,49     
5. odontologų sk./gyv.   0,65     
6. slaugytojų sk./gyv.    0,82     
7. vaistininkų sk./gyv.   0,69     

Telšių raj.   0,81    
Plungės raj.   0,66    

Akmenės raj.   0,65    

 Indikatorių reikšmės 
 <0,50 0,75 1 1,25 1,50> 1,50< 
       

� Socialinė apsauga 
Valstybinio socialinio 

draudimo pensininkai 

      

1. senatvės pensininkų 
sk./darbingo amžiaus gyv.* 

 0,97  (1,03)   

2. invalidumo pensininkų 
sk./darbingo amžiaus gyvent.* 

 (0,94)  1,06   

Savivaldybių biudžeto išlaidos       
3. pašalpoms šeimoms 
auginančioms vaikus 

   1,25   

4. socialinėms pašalpoms/gyv.      1,70 

Telšių raj.   1,25    
Plungės raj.    1,04    

Akmenės raj.   1,25    
 ∗ neįvertinta LR struktūra 

� Nusikalstamumas1 
Užregistruota: 

      

1. nusikalstamos veikos/gyv.   (0,95)  1,05   
2. nusikaltimai/gyv.   (0,64)    1,56 
3. nužudymai ir pasikėsinimai  0,75   (1,33)  
4. vagystės  (0,60)    1,67 
5. vagystės iš gyvenamųjų patalpų  (0,67)   1,49  
6. automobilių vagystės (0,32)     3,13 
7. plėšimai  (0,59)    1,69 
8. nepilnamečių padaryti 
nusikaltimai 

 0,82  (1,22)   

Telšių raj.   1,52    
Plungės raj.   1,36    

Akmenės raj.   1,35    
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� Užimtumas, 
pragyvenimo šaltiniai 

Gyventojų užimtumas 

      

1. gyventojų užimtumas 1,07      
2. nedarbo lygis  0,99  (1,01)   

Pragyvenimo šaltiniai       
3. darbo užmokestis  0,78     
4. pajamos iš nuosavo verslo  0,91     
5. pajamos iš žemės ūkio veiklos      1,69 
6. pensija    1,03   
7. pašalpa  0,82  (1,22)   
8. stipendija  0,70     
9. valstybės išlaikymas  0,85  (1,18)   
10. šeimos ir/ar kitų asmenų 
išlaikymas 

 0,93  (1,07)   

Darbo užmokestis       
11. vidutinis mėnesio bruto 
užmokestis 

 0,85     

Telšių raj.   0,97    
Plungės raj.    1,13    

Akmenės raj.   0,76    
 
 Indikatorių reikšmės 
 <0,50 0,75 1 1,25 1,50> 1,50< 

� Švietimas, kultūra 
Ikimokyklinio ugdymo 

      

1. vietų skaičius 100 vaikų  0,98     
Bendrojo lavinimo mokyklos       

2. mokyklų skaičius/1000 gyv.      1,51 
3. mokinių skaičius/1000 gyv.    1,11   
4. mokyklos dydis, mokinių sk.    1,06   

Mokytojai (dieninės mokyklos)       
5. mokytojų skaičius/1000 mokinių    1,03   
6. mokytojai, turintys aukštąjį 
išsilavinimą, % 

 0,97     

7. mokytojai, turintys vidurinį 
išsilavinimą, % 

 0,69   (1,45)  

Profesinės mokyklos       
8. mokinių skaičius/1000 gyv.  0,53     

Bibliotekos       
9. skaičius/1000 gyv.     1,35  
10. skaitytojų/1000 gyv.  0,86     

Kultūros centrai       
11. centrų skaičius      1,55 
12. mėgėjų meno dalyvių    1,14   

Telšių raj.   1,07    
Plungės raj.   1,02    

Akmenės raj.   1,02    
� Investicijos 
Investicijų tipai 

      

1. materialinės investicijos Lt/gyv. 0,29      
2. tiesioginės užsienio investicijos, 
lt/gyv. 

0,02      

3. būsto investicijos, Lt/gyv. 0,11      
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Telšių raj.   0,14    
Plungės raj.   0,33    

Akmenės raj.   0,43    
� Prekyba, paslaugos 
Parduotuvės: 

      

1. skaičius vnt/gyv.  0,98     
2. prekybos plotas, m2/gyv.  0,75     
3. apyvarta Lt/gyv.  0,50     

Restoranai, barai ir kt.       
4. skaičius vnt/gyv.  0,88     
5. vietų skaičius vnt/gyv.  0,62     
6. apyvarta Lt/gyv. 0,25      

Paslaugų įmonių skaičius       
7. reikmenų taisymas, nuoma  0,40      
8. nekilnojamasis turtas     1,06   
9. kompiuteriai  0,07      
10. švietimas, sveikata, socialinis 
darbas 

 0,65     

11. poilsio organizavimas    1,03   

Telšių raj.   0,65    
Plungės raj.   0,70    

Akmenės raj.   0,45    
 
 Indikatorių reikšmės 
 <0,50 0,75 1 1,25 1,50> 1,50< 

� Būstas 
Aprūpinimas būstu: 

      

1. bendras, m2/gyv.  0,94     
2. poreikis nuomoti socialinį būstą, 
šeimų sk./gyv. 

 (0,89)  1,12   

3. savivaldybės, valstybės 
nuosavybės, m2/gyv. 

 0,91     

Būsto kokybė       
4. ∗atitikimas sutartiniam 
standartui: 1 kambarys/ne daugiau 1 
gyventojui, būstų dalis 

0,20      

5. ∗vidutinis skaičiuojamasis 
nusidėvėjimas, % 

0,47      

6. aprūpinimas vandentiekiu, 
kanalizacija, karštu vandeniu, 
vonia/dušu, tualetu su klozetu, % 

 0,84     

7. dujinė, elektrinė viryklė, %  0,99     
8. centrinis šildymas (vietinio 
šaltinio ir šilumos tinklų), % 

 0,80     

9. būsto statybos aktyvumas, 
m2/gyv.(2003m.) 

0,07      

Telšių raj.   0,70    
Plungės raj.   0,87    

Akmenės raj.   0,94    
 ∗ neįvertinus LR vidurkį 

� Ekonominė veikla 
Ekonominės veiklos 

intensyvumas žemės ūkio (miškų, 
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žvejybos,...) 
1. apdirbamoji gamyba  0,86     
2. statyba      1,86 
3. mažmeninė prekyba 0,44      
4. viešbučiai, restoranai  0,52     
5. transportas 0,31      
6. elektros, dujų tiekimo 0,32      
7. nekilnojamasis turtas 0,23      
8. viešasis valdymas  0,87     
9. švietimas  0,74     
10. sveikatos priežiūra, socialinis 
darbas 

 0,53     

11. kita komunalinė, socialinė ir kt. 
aptarnavimo veikla 

 0,97     

Ūkio subjektai       
12. veikiančių ūkio subjektų 
turinčių iki 5 darbuotojų skaičius, % 

 (0,99)  1,01   

13. ūkio subjektų turinčių daugiau 
kaip 150 darbuotojų skaičius, % 

   1,07   

14. parduota pramonės produkcijos 
lt/gyv. 

 0,72     

15. statybos produkcija Lt/gyv.  0,55     
Telšių raj.   0,73    

Plungės raj.   0,68    
Akmenės raj.   0,62    

 
 Indikatorių reikšmės 
 <0,50 0,75 1 1,25 1,50> 1,50< 

� Žemės ūkis 
Žemė 

      

1. žemės ūkio naudmenos ha/gyv.3     1,33  
2.nusausintos žemės dalis3     1,45  
3. žemės ūkio naudmenose privačios 
žemės dalis3 

    1,35  

Ūkiai       
4. vidutinis visų tipų ūkių dydis 4    1,06   
5. ūkių, didesnių kaip 100 ha dalis 
pagal pasėlių plotą 

0,26      

6. ūkių didesnių kaip 100 ha dalis 
pagal galvijų skaičių 

0,49      

Žemės ūkio produktyvumas       
7. grūdų, bulvių, linų (vidutiniškai)    1,08   
8. daržovių    1,14   
9. gyvulininkystės produktyvumas, 
perskaičiuotas pienu 

 0,93     

Telšių raj.   1,01    
Plungės raj.   0,95    

Akmenės raj.   1,32    
� Transportas 
Mobilumas: 

      

1. lengvųjų automobilių bendras 
kelionių ilgis, km 6 

     1,54 

2.keleivinių transporto priemonių 
sk./1000 gyv.7 

 0,98     
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3.krovininių ir specialiųjų kelių 
transporto priemonių sk./1000 gyv.  

   1,05   

Automobilizacijos lygis       
4. ind. lengvųjų automobilių/1000 
gyv.  

   1,03   

Kelių tankis       
5. vietinės reikšmės kelių tankis    1,05   
6. su danga kelių tankis    1,05   
7. su pagerinta danga  0,99     
8.magistralinių ir krašto kelių  0,66     

Telšių raj.   1,03    
Plungės raj.   0,68    

Akmenės raj.   0,98    
� Turizmas 
 

      

1. viešbučių, poilsio įstaigų ir kt. tankis 
vnt./km2 

0,46      

2. apgyvendinimo įmonių tankis 
vnt/km2 

0,41      

3. apgyvendintų svečių skaičius 
sv./gyv. 

0,44      

4.suteiktų nakvynių skaičius 0,21      

Telšių raj.   0,38    
Plungės raj.   0,54    

Akmenės raj.   0,33    
 
 Indikatorių reikšmės 
 <0,50 0,75 1 1,25 1,50> 1,50< 

� Savivaldybės biudžetas 
Pajamos: 

      

1. bendros pajamos 1 gyv.   1    
2. mokestinės  0,82     
3. fizinių asmenų  0,95     
4. žemės, žemės nuomos 0,23      
5. nekilnojamojo turto 0,40      
6. prekyviečių 0,31      
7. nemokestinės 0,35      
8. biudžeto dotacijos    1,17   

Telšių raj.   0,65    
Plungės raj.   0,65    

Akmenės raj.   0,90    
Išlaidos:       
9. bendros išlaidos 1 gyv.    1,07   
10. išlaidos ekonomikai  0,74     
11. švietimui  0,94     
12. sveikatos apsaugai   0,98     
13. socialinei apsaugai     1,44  
14. sportui, kultūrai, rekreacijai     1,47  
15. kitoms valstybės funkcijoms     1,45  

Telšių raj.   1,16    
Plungės raj.   0,83    

Akmenės raj.   0,97    

Telšių raj.   0,91    
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Plungės raj.   0,74    
Akmenės raj.   0,94    

 
 
1  Telšių r. savivaldybėse duomenys pateikiami kartu. 
2  Statistikos departamente tokių duomenų nėra. 
3  Lietuvos Respublikos žemės fondo duomenys 2006 m. sausio 1 d. 
4  Pirmųjų Lietuvos Respublikos žemės ūkio 2003 m. visuotinio surašymo rezultatų duomenys. 
5  Lietuvos respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotų pastatų ir patalpų apskaitos duomenys 
2004 m. sausio 1 d. 
6  Duomenys paimti iš apklausos ( vidut. Telšių raj. – 23549 km, vidut. Lietuvos Respublikos – 15000 
km) 
7  Transportas ir ryšiai 2005 statistikos duomenys. 
 
 
 

8.3. Rajono esamos būklės vertinimas  

 

Atskiros veiklos rūšys (aplinka) pagal būklės palankumo vertes sudaro tokią eilę: 

1. Aplinkos kokybė (nuotekos, teršalai, valymas) 6,13 

2. Nusikalstamumo lygis     1,52 

3. Gyventojų sveikata     1,25 

4. Socialinė apsauga     1,21 

5. Žemė (aprūpinimo lygis, nusausinimas, …)  1,18 

6. Savivaldybės biudžetas     1,16 

7. Gyventojai      1,09 

8. Švietimas, kultūra žemė    1,07 

9. Transportas      1,03 

10. Žemės ūkis      1,01 

11. Užimtumas, pragyvenimo šaltiniai   0,97 

12. Sveikatos priežiūra     0,81 

13. Ekonominė veikla     0,73 

14. Aprūpinimas būstu     0,70 

15. Prekyba, paslaugos     0,65 

16. Urbanistinė struktūra     0,59 

17. Turizmas      0,38 

18. Investicijos        0,14 

       

   

\ 
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Remiantis apskaičiuotais būklės vertinimo rodikliais galima tvirtinti, kad Telšių rajono 

privalumai yra: 

 

� aukšta aplinkos kokybė dėl mažo nuotekų kiekio; 

� mažos teršalų emisijos ir teršalų koncentracijos;  

� aukštas socialinės apsaugos lygis;  

� žemesnis nusikalstamumo lygis; 

� aukštas gyventojų sveikatos lygis;  

� aukštas aprūpinimas žemės ūkio naudmenomis ir miškų ūkio žeme; 

� aukštas savivaldybės biudžeto lygis. 

 

Iš šių rodiklių  galima spręsti ir apie  silpnąsias rajono socialines – ekonomines, 

infrastruktūros ir kitas sritis:  

 

� mažos tiesioginės užsienio investicijos; 

� mažos investicijos būstui; 

�  silpnai išvystytas turizmas; 

�  silpna urbanistinė struktūra; 

� neišvystyta prekyba ir paslaugos; 

� neišvystyta ekonominė ne žemės ūkio veikla; 

�  silpnas aprūpinimas būstu. 

 Dėl šių sričių nepakankamo išsivystymo silpnėja rajono miestų regioninė ir vietinė 

reikšmė. 

Veiklos prielaidų (žemė, infrastruktūra, subjektai ...) ir veiklos kokybės (produktyvumas, 

paslaugų kokybė, apyvarta ...) indikatorių verčių santykis 1,25:1 rodo, kad prielaidos veiklai yra 

geresnės (neišnaudotos) negu rezultatas: 

švietimas, kultūra 1,80:1,04; 
prekyba, paslaugos 1,46:0,67; 
žemė 1,30:1,56; 
socialinė apsauga 1,02:1,48; 
sveikatos priežiūra 1,01:0,66; 
žemės ūkis 1,00:1,04; 
gyventojai, demografiniai procesai 0,97:0,90; 
transportas 0,94:1,15; 
ekonominė veikla 0,75:0,64; 
būstas 0,99:0,56; 
turizmas 0,44:0,33. 
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 Geresnės prielaidos negu veiklos rezultatas rodo, kad: silpna urbanistinė struktūra lemia 

sveikatos, švietimo, kultūros, socialinės apsaugos įstaigų didelę teritorinę sklaidą, nepatrauklų 

darbą aukštesnio išsilavinimo specialistams, mažą paslaugų rinką; demografiniai procesai 

greičiau keičia įvairių paslaugų poreikį, negu kinta paslaugų infrastruktūra. 

 

 

Darniosios plėtros požiūriu Telšių rajono būklės vertės: 

aplinkos     2,63; 

socialinės gerovės    1,01; 

ekonomikos    0,73. 

 
 


