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Saugios socialinės aplinkos ir palankios žmogaus sveikatai aplinkos kūrimas
Tęsiu gydytojų rezidentų finansinę paramą, siekdamas pakviesti dirbti rajonui reikalingus
specialistus.
Skirsiu lėšų medicinos įstaigų patalpų remontui. Sieksiu išlaikyti visus medicinos punktus
kaimiškose vietovėse, užtikrinant tinkamą medicininių paslaugų teikimą visame rajone.
Sieksiu tinkamų sąlygų sveikatai stiprinti visoms amžiaus grupėms: remsiu sveikatinamąjį fizinį
vaikų ir jaunimo aktyvumą, skatinsiu darbdavius, palaikančius darbuotojų fizinį aktyvumą bei sveiką
gyvenseną, į tokias veiklas siekiant įtraukti ir vyresnio amžiaus žmones. Skatinsiu bendradarbiauti
švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigas, nevyriausybines organizacijas ir verslo subjektus, remsiu
bendrus jų projektus.
Imsiuosi iniciatyvos įdiegti savižudybių prevencijos programą Telšiuose.
Sieksiu, kad Telšių ligoninė išlaikytų regioninės ligoninės statusą.
Užtikrinsiu socialinių paslaugų įvairovę ir plėtotę pagal poreikį visiems: šeimoms ir vaikams,
senyvo amžiaus ir neįgaliesiems, socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. Plėtosiu socialinių
paslaugų tinklą, įtraukiant nevyriausybines organizacijas (pagalbos namuose, transporto
organizavimo, socialinės globos ir socialinės priežiūros, psichologinių ir krizių įveikimo paslaugų).
Skatinsiu naujų socialinių paslaugų formų atsiradimą (pvz. grupinio gyvenimo namai, apsaugotas
būstas, palydimoji globa, kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimoms, žemo slenksčio paslaugos ir
pan.), siekiant kuo geriau tenkinti žmonių poreikius.
Sieksiu pritraukti privačias investicijas į socialinių paslaugų sritį (sąlygų kurtis privatiems
socialinės globos namams sudarymas, socialinio TAXI iniciatyva ir pan.).
Remsiu neįgaliųjų organizacijų veiklas, prisidedant prie neįgaliesiems būtinos įrangos įsigijimo.
Vykdysiu socialinio būsto fondo plėtrą, įsigyjant ir įrengiant socialinius butus, taip mažinant
laukiančiųjų eilę.
Stengsiuosi įkurti savarankiško gyvenimo namus socialinių įgūdžių stokojantiems asmenims.
Tęsiu Dienos centrų plėtrą, kaimuose integruojant socialines, švietimo, bendruomenių veiklas ir
konsoliduojant lėšas. Įkursiu Dienos centrą Tryškiuose, tarsiuosi dėl kitų Dienos centrų įsteigimo
arba integravimo į bendras paslaugas.

Išsilavinusios bendruomenės ugdymas(-is)
Kaimuose kursiu naujus mokyklų veiklos modelius – daugiafunkcius centrus, kur efektyviai
išnaudojant patalpas ir konsoliduojant lėšas, integruotųsi švietimo, kultūros, socialinės, bendruomenių
veiklos.
Formuosiu optimalų rajono ugdymo įstaigų tinklą, mažinant valdymo išlaidas, bet išlaikant arčiau
namų ikimokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo grupes, pertvarkant suaugusiųjų formalųjį ir
tobulinant neformalųjį švietimą, siekiant patenkinti visuomenės poreikį ugdytis nuo gimimo ir
mokytis visą gyvenimą.
Užtikrinsiu, kad visos švietimo įstaigos atitiktų higienos normų reikalavimus.
Kasmet skirsiu lėšų švietimo įstaigų remontui, nuolatiniam materialinės bazės atnaujinimui
(mokymo priemonėms, IKT įrangai, baldams įsigyti, tęsiu pradėtus švietimo įstaigų modernizavimo
projektus, sieksiu, kad visos švietimo įstaigos turėtų geras ugdymo(-si) sąlygas.
Stiprinsiu vaikų maitinimo paslaugos teikėjų kontrolę ugdymo įstaigose.
Pritaikysiu Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos patalpas ikimokykliniam ugdymui,
„Žemaituko“ lopšelį-darželį – specialiųjų poreikių vaikų ugdymui.

Toliau didinsiu ikimokyklinio ugdymo vietų skaičių, kad neliktų eilėje laukiančių.
Įsteigsiu stacionarią vaikų poilsio stovyklą Ubiškės mokyklos pastate, pritaikant mokyklos
patalpas ir panaudojant esamą infrastruktūrą.
Tęsiu AB „Žemaitijos pieno“ ir savivaldybės sutarties pagrindu organizuojamą akciją „Antrą klasę
baigi – plaukti moki“.
Mokyklose įdiegsiu jaunųjų dviratininkų mokymo programą, bendradarbiaujant su policijos
komisariatu įkursime saugaus eismo klases.
Stengsiuosi, kad centralizuotai būtų pradėtos teikti teisinės konsultacijos švietimo įstaigoms.
Plėtosiu neformaliojo švietimo galimybes: ypač aktualus visai švietimo ir kultūros bendruomenei
yra Menų mokyklos įsteigimas, technologinio ir techninio profilio būrelių vaikams įvairovė.
Bendradarbiausiu su profesinio ir aukštojo mokslo įstaigomis, remsiu bendrus projektus, derinsiu
nuomones, kuriant bendrą švietimo tinklą.
Užtikrinsiu saugų mokinių vežiojimą, sudarysiu sąlygas mokiniams iš atokesnių vietovių lankyti
neformaliojo švietimo įstaigas. Skatinsiu ir remsiu mokyklų, bendruomenių, individualias
iniciatyvas, siekiančias vaikų ir mokinių sveikatinimo bei fizinio ir psichologinio saugumo.
Remsiu Jaunimo verslumo ir užimtumo, nevyriausybinių organizacijų programas, skatinančias
pozityvią jaunimo veiklą.

Vietos ūkio plėtra. Palankios pramonei ir verslui aplinkos kūrimas
Remsiu savivaldybės ir verslo bendradarbiavimą, kad būtų skatinamos investicijos, diegiamos
naujos efektyvios technologijos, tausojama aplinka. Tuo tikslu aktyviai bendradarbiausiu su
viešosiomis įstaigomis „Versli Lietuva“, „Investuok Lietuvoje“, „Telšių menų inkubatorius“,
aktyvinsiu „Telšių verslo inkubatoriaus“ veiklą.
Skatinsiu smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą, kompensuojant palūkanų, įmonių įregistravimo ir
kitus mokesčius.
Sieksiu, kad būtų finansuojamas projektas dėl Lietuvos karių savanorių kapų bei Rainių kankinių
palaidojimo vietos centrinėse kapinėse sutvarkymo.
Inicijuosiu miesto ir gyvenviečių viešųjų erdvių sutvarkymo plano parengimą, skirsiu lėšų plano
įgyvendinimui. Įrengsiu 2-3 naujus skverus ar parkus Telšių mieste, tęsiu želdinių sodinimą, daugiau
dėmesio skiriant esamų parkų priežiūrai gyvenvietėse.
Kasmet didinsiu rajono žvyro dangos kelių programos asignavimus. Peržiūrėsiu miesto gatvių
asfaltavimo planus, koreguosiu juos pagal gyventojų poreikius. Sieksiu, kad būtų parengta ir
įgyvendinta gyvenviečių gatvių remonto programa.
Tęsiu dviračių takų infrastruktūros plėtrą.
Įrengsiu arba atnaujinsiu automobilių stovėjimo aikšteles prie visuomeninės paskirties objektų (ne
mažiau po 3 kasmet).
Siekdamas spręsti miesto oro taršos, energetinio efektyvumo ir transporto saugumo problemas,
skatinsiu visuomeninio transporto vystymąsi: stengsiuosi, kad būtų įdiegta e-bilieto sistema,
prisidėsiu prie visuomeninių transporto priemonių atnaujinimo, naujų, aplinkai draugiškų priemonių
įsigijimo, įrengsiu mieste 2 elektromobilių įkrovimo aikšteles.
Koreguosiu viešojo transporto maršrutus pagal gyventojų poreikius. Dėl saugesnio susisiekimo su
miesto pramonės rajonu pakoreguosiu Sedos gatvės ženklinimą.
Viešosios ir privačiosios partnerystės būdu atnaujinsiu Telšių miesto ir dalį rajono gatvių
apšvietimą, įrengiant vieningą apšvietimo ir apšvietimo reguliavimo sistemą, o tai leis ne tik sutaupyti
sunaudojamos elektros energijos kiekį, bet ir teikti gatvių apšvietimo paslaugą visose gatvėse visu
tamsiuoju periodu.
Rekonstruotoje Karinio miestelio teritorijoje įkursiu Pramonės parką, kuriame kursis verslo
įmonės, bus įsteigtos naujos darbo vietos, pritrauktos investicijos.

Parengsiu daugiabučių namų renovacijos supaprastinimo tvarką, skirsiu daugiau lėšų daugiabučių
namų kiemų tvarkymui. Praplėsiu automobilių parkavimo aikšteles, skirsiu lėšų specializuotų šunų
aikštelių įrengimui.
Parengsiu Sodininkų bendrijų rėmimo tvarką ir kiekvienais metais skirsiu lėšų sodininkų bendrijų
kelių tvarkymui. Stengsiuosi, kad sodininkų bendrijose esantys bendrojo naudojimo keliai būtų
perimti savivaldybės žinion.
Vykdysiu gausiai žvejų lankomų ežerų įžuvinimą, kad būtų užtikrintas tinkamas gamtosauginis
balansas. Ieškosiu galimybių kompensuoti kiaulių maro padarinių nuostolius medžiotojų būreliams.
Atnaujinsiu Telšių mieste ir rajone vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas (Respublikos g.
ir kitose). Įrengsiu geriamo vandens gerinimo įrenginius Pabalvės ir Kegų gyvenvietėse, taip pat
remsiu vandentiekio tinklų plėtrą į Vainočių gyvenvietę ir vandentiekio tinklo sujungimą Janapolės
ir Pupinių gyvenvietėse, kad gyventojus pasiektų geresnės kokybės geriamas vanduo, o nuotekos
saugiai patektų į valymo įrenginius.
Vykdysiu naujus lietaus nuotekų tinklų ir jų valymo įrenginių statybos darbus Telšių miesto
gatvėse. Palaikysiu iniciatyvą socialiai remtiniems asmenis palengvinti prisijungimą prie
vandentiekio ir nuotekų tinklų, privedant tinklus iki gyvenamojo būsto.
Keisiu Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos dydžio už komunalinių atliekų surinkimą
nustatymo metodiką, kad būtų mokama proporcingai pagal turimų atliekų kiekį.
Įrengsiu požemines atliekų aikšteles Telšių mieste. Gyvenvietėse įrengsiu didžiųjų atliekų
tvarkymo aikšteles.
Parengsiu planą perimti šilumos ūkį savivaldybės žinion, pasibaigus nuomos sutarčiai su UAB
”Litesko”.

Kultūros, sporto, turizmo ir rekreacijos sektoriaus plėtra
Parengsiu ketverių metų rajono sporto strategiją ir įgyvendinsiu numatytas priemones.
Tęsiu sporto ir žaidimų aikštelių mieste ir rajone tvarkymą.
Tęsiu Masčio, Germanto ir Lūksto ir kitų ežerų bei rekreacinių teritorijų aplinkos tvarkymo
darbus, pritaikant juos rekreacijai ir turizmui.
Ieškosiu privačių investitorių, kurie teritorijoje Parko gatvėje link Žilvino sodų Telšiuose įrengtų
laisvalaikio ir pramogų parką („Mažąją Šveicariją“).
2019 metais baigsiu Telšių kultūros centro rekonstrukciją ir biudžete numatysiu lėšas
papildomoms kultūrinėms veikloms finansuoti.
Plėtosiu turizmo infrastruktūrą, skatinant turimų objektų turizmo veiklų įvairovę, ieškosiu
privataus partnerio veikloms Biržuvėnų dvaro komplekse vykdyti ir išplėsti.
Vykdysiu regioninius ir tarptautinius turizmo projektus.
Parengsiu ir įgyvendinsiu ilgalaikę rajono etninės kultūros plėtros programą. Sudarysiu palankias
sąlygas tradicinių amatų plėtotei.
Rekonstruosiu Telšių Ješivos pastatą ir perkelsiu į jį Telšių švietimo centrą bei įrengsiu žydų
kultūros Telšiuose atminimo ekspoziciją.
Kasmet skirsiu lėšų meno kolektyvams muzikos instrumentams, rūbams, garso aparatūrai įsigyti.
Užtikrinsiu, kad kuo greičiau būtų rekonstruotas Ateities progimnazijos pastate esantis baseinas,
kuris galėtų teiktų mini SPA paslaugas gyventojams.
Parengsiu ir įgyvendinsiu ilgalaikę nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo ir pritaikymo
turizmo reikmėms programą.
Sieksiu išlaikyti esamą rajono bibliotekų tinklą. Investuosiu į rajono bibliotekų veiklas, kuriomis
bus siekiama tapti moderniais bendruomenių traukos ir informacijos centrais.
Skatinsiu bendruomenių veiklas, aptariant su gyventojais prioritetines sritis, remsiu jų
įgyvendinamus projektus, remsiu tradicinių religinių bendruomenių veiklą.

Valdymo ir atstovavimo gyventojams bei jų grupėms efektyvumo didinimas
Skatinsiu savivaldybės administracijos, pavaldžių įstaigų ir kitų institucijų bendradarbiavimą,
reikalausiu viešojo sektoriaus darbuotojų atsakomybės.
Savivaldybės internetiniame puslapyje populiariai, suprantamai plačiajai visuomenei, skelbsiu
rajono biudžeto planą ir jo vykdymą.
Siekdamas sumažinti administracinę naštą tęsiu e-paslaugų plėtrą.
Operatyviai reaguosiu į gyventojų nusiskundimus, siekiant tenkinti jų poreikius. Inicijuosiu
viešųjų paslaugų kokybės tyrimą.
Griežtai kontroliuosiu viešųjų pirkimų procesus, konkursų skaidrumą.
Kreipsiu dėmesį į savivaldybės institucijų rengiamų teisės aktų kokybę, reikalausiu aiškumo,
duomenimis grįsto argumentavimo, atsisakant perteklinio reglamentavimo.

