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Laima Simanauskienė, tel. (8 444) 56 187 faks. (8 444) 52 229, el. p. laima.simanauskiene@telsiai.lt 

Šarūnė Žebrauskaitė-Lekavičienė, tel. (8 444)  22 358 faks. (8 444)  52 229, el. p. sarune.lekaviciene@telsiai.lt     

 
1 PRIORITETAS.  PALAN KIOS PRAMONEI IR VER SLUI APLINK OS KŪRIMAS  

 

1.1. TIKSLAS. UŽTIKRINTI EKONOMINĘ APLINKĄ, PALANKIĄ VERSLUI IR INVESTICIJOMS 

 

1.1.1. uždavinys. Skatinti rajone verslui skirtų paslaugų plėtrą ir jų pasiekiamumą. 

 

Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

1.1.1.1. Išnaudoti kultūros, 

švietimo, meninio 

ugdymo įstaigų ir 

organizacijų kūrybinį 

potencialą, jį derinant 

su kūrybinio verslo 

plėtros galimybėmis. 

Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius, 

Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius, Telšių 

menų inkubatorius. 

2010–2016 Sudarytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius; 

sukurtų produktų ir paslaugų skaičius; 

parengtas Telšių regiono kūrybinių industrijų 

(kūrybinių verslų) žemėlapis; įtrauktų įstaigų 

skaičius; parengtų kūrybinio verslo skatinimo 

projektų skaičius. 

1.1.1.2. Skatinti socialiai 

atsakingą verslą.  

Telšių apskrities verslo 

inkubatorius. 

2010–2020 Susitikimų su verslo atstovais skaičius; NVO 

vykdytų mokymų, skatinimo veiksmų 

skaičius; verslo subjektų įgyvendintų 

priemonių skaičius; įtrauktų subjektų skaičius; 

naudos gavėjų skaičius.  

1.1.1.3. Skatinti  vietos 

bendruomenių 

verslumą.  

Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius, 

Telšių apskrities verslo 

inkubatorius, Telšių 

rajono vietos veiklos 

grupė. 

2010–2013 Asmenų, pagerinusių verslumo įgūdžius, 

skaičius; veiklą diversifikavusių asmenų 

skaičius; naudos gavėjų skaičius; įgyvendintų 

projektų pagal LEADER programą skaičius.  

 

1.1.2. uždavinys. Skatinti investicijas, plėtojant palankią verslui infrastruktūrą. 

 

Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

1.1.2.1. Rekonstruoti apleistos 

teritorijos tarp 

Karaliaus Mindaugo 

gatvės ir geležinkelio 

Šiauliai–Klaipėda 

Telšių mieste 

infrastruktūrą. 

Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius, 

Architektūros skyrius, 

Statybos ir urbanistikos 

skyrius, Telšių 

apskrities verslo 

inkubatorius.  

2010–2020 Teritorijos plotas; teritorijoje įsikūrusių 

subjektų skaičius; sukurtų ir išlaikytų darbo 

vietų skaičius; privačių investicijų vertė.  

1.1.2.2. Parengti rajono 

savivaldybės atskirų 

sričių specialiuosius ir 

detaliuosius planus. 

Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius, 

Architektūros skyrius. 

2010–2015 Parengtų specialiųjų ir detaliųjų planų 

skaičius; apimtų sričių skaičius.  

 

1.1.3. uždavinys. Ekonominio potencialo stiprinimas ir gyventojų užimtumo ir pajamų didinimas. 

 

Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

1.1.3.1. Didinti gyventojų 

verslumą. 

Telšių apskrities verslo 

inkubatorius, Telšių 

menų inkubatorius, 

Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius. 

2010–2020 Įsteigtų įmonių skaičius; įsteigtų / išlaikytų 

darbo vietų skaičius; įgyvendintų priemonių 

skaičius; naudos gavėjams teikiamų paslaugų 

rūšių skaičius; jaunimo įkurtų įmonių 

skaičius.  

1.1.3.3. Skatinti smulkiojo ir 

vidutinio verslo bei 

kaimo plėtrą. 

Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius. 

2010–2020 Skirtos lėšos iš smulkiojo ir vidutinio verslo 

bei kaimo plėtros programos litais / eurais; 

naudos gavėjų skaičius.  

 

1.2. TIKSLAS. MODERNIZUOTI IR PLĖTOTI INŽINERINĮ APRŪPINIMĄ 

 

1.2.1. uždavinys. Pagerinti susisiekimo sistemą. 

 

Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

1.2.1.1. 
 

Didinti automobilių 

stovėjimo vietų skaičių. 

Statybos ir urbanistikos 

skyrius, Architektūros 

skyrius, verslininkai, 

daugiabučių namų 

savininkų bendrijos, 

2010–2020 Įrengtų papildomų / atnaujintų automobilių 

stovėjimo aikštelių skaičius; įrengtų vietų 

skaičius prie gyvenamosios paskirties 

pastatų, įrengtų vietų skaičius prie 

visuomeninės paskirties objektų.  
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Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

nevyriausybinės 

organizacijos. 

 

1.2.1.2. Gerinti esamos 

susisiekimo 

infrastruktūros kokybę, 

siekiant užtikrinti 

kokybiškas susisiekimo 

sąlygas, atitinkančias 

visų eismo dalyvių 

eismo poreikius bei 

eismo saugumo 

reikalavimus: 

-Pirmas etapas:  

numatomi 

rekonstrukcijos darbai S. 

Daukanto, Sedos (ruožas 

tarp Stoties ir Karaliaus 

Mindaugo g.), Gedimino 

ir Karaliaus Mindaugo 

(ruožas tarp Žemaitės ir 

S. Daukanto g.) gatvėse.  

- Antras etapas:  

numatomi 

rekonstrukcijos darbai 

Saulėtekio, Tryškių 

(ruožas tarp Luokės ir 

Saulėtekio g.), Alyvų, S. 

Dariaus ir S.Girėno, 

Šiaurinės gatvėse.  

-Trečias etapas:  

numatomi 

rekonstrukcijos darbai 

Mažeikių, Masčio, 

Kauno (ruožas tarp 

Masčio ir Luokės g.), 

Ežero (ruožas tarp 

Respublikos ir L. Giros 

g.), L. Giros, J. Janonio, 

Šviesos (ruožas tarp 

Luokės ir S. Neries g.), 

Saulės gatvėse.  

Statybos ir urbanistikos 

skyrius, Architektūros 

skyrius. 

2010–2020 Rekonstruotų kelių  ir jų atkarpų skaičius ir 

ilgis kilometrais; įdiegtų eismo saugos 

priemonių skaičius (šaligatvių / takų 

įrengimas / rekonstrukcija); rekonstruotų 

sankryžų skaičius; lietaus nuotekų tinklų 

įrengimas / rekonstrukcija; gatvių apšvietimo 

įrengimas / rekonstrukcija;  avaringumo 

sumažėjimas (pagerėjusi gyvenamoji aplinka, 

pagerėjęs investicinis klimatas). 

 

 

 

1.2.1.3. 
 

Nutiesti Telšių miesto 

vakarinės dalies 

intensyvaus eismo 

magistralinę gatvę. 
 

 

Lietuvos automobilių 

kelių direkcija, Telšių 

rajono savivaldybės 

administracija (Statybos 

ir urbanistikos skyrius, 

Architektūros skyrius). 

2014–2020 Rekonstruotų kelių skaičius ir ilgis 

kilometrais; įdiegtų eismo saugos priemonių 

skaičius; rekonstruotų sankryžų skaičius, 

avaringumo sumažėjimas. 

1.2.1.4. Plėtoti pėsčiųjų ir 

dviračių takus: 

- Sudaryti sąlygas 

ekologiško transporto - 

dviračių, elektromobilių 

– naudojimui, t.y. 

projektuoti ir statyti 

dviračių takus, 

organizuoti 

elektromobilių krovimo 

stotelių atsiradimą. 

Statybos ir urbanistikos 

skyrius. 

2011–2017 Įrengtų ir rekonstruotų dviračių, pėsčiųjų takų 

skaičius bei ilgis kilometrais, įrengtų 

susijusių infrastruktūrų – poilsio aikštelių, 

viešosios paskirties objektų ir pan. – skaičius 

(pagerėjęs viešųjų objektų ir gyvenviečių 

prieinamumas, pagerėjusi gyvenimo aplinka, 

pagerėjęs investicinis klimatas spartesnė AIE 

plėtra, mažesnė transporto sektoriaus 

sukeliama tarša ). 

1.2.1.5. Viešojo transporto 

paslaugų plėtra ir 

kokybės gerinimas: 

- Optimizuoti 

visuomeninio transporto 

maršrutus. 

Telšių autobusų parkas. 

 

2014–2020 Įrengtų ir rekonstruotų autobusų stovėjimo 

aikštelių skaičius, atnaujintų transporto 

priemonių skaičius; visuomeninio transporto 

parko vidutinio amžiaus sumažėjimas 

(pagerėjęs viešųjų objektų ir gyvenviečių 

prieinamumas, pagerėjusi gyvenimo aplinka, 

mažesnė transporto sektoriaus sukeliama 

tarša, pagerėjęs investicinis klimatas). 

1.2.1.6. Pakeisti savivaldybės ir 

jos valdomų įmonių 

turimas transporto 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija ir jai 

2015-2020 Naujų transporto priemonių skaičius. 
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Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

priemones naujomis, 

kurioms eksploatuoti 

reikalingos mažesnės 

kuro sąnaudos ir kurios 

atitinka Euro5 ir Euro6 

standartų reikalavimus. 

pavaldžios įmonės. 

1.2.1.7. Plėtoti AIE plėtrai 

palankią infrastruktūrą: 

- - Planuoti aukšto ir žemo 

intensyvumo transporto 

ir pėsčiųjų zonas, riboti 

sunkiųjų transporto 

priemonių srautus ir 

pan.; 

- - Planuoti teritorijas, 

atsižvelgiant į gyventojų 

poreikius, t.y. kad 

prekių/paslaugų teikėjai 

būtų kuo arčiau 

prekių/paslaugų gavėjų; 

- - Plėsti įstaigų teikiamų 

elektroninių paslaugų 

spektrą, siekiant 

sumažinti gyventojų 

kelionių poreikį. 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija (skyriai 

– pagal kompetenciją). 

2016-2020 Aukšto ir žemo intensyvumo transporto ir 

pėsčiųjų zonų skaičius, teritorijų skaičius; 

įstaigų, teikiančių elektroninių paslaugų 

spektrą, siekiant sumažinti gyventojų 

kelionių poreikį, skaičius. 

 

1.2.2. uždavinys. Modernizuoti ir plėtoti vandens tiekimo, melioracijos sistemas ir užtikrinti ekologinę pusiausvyrą. 

 

Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

1.2.2.1. 
 

Statyti ir renovuoti 

melioracijos sistemas. 

Kaimo plėtros skyrius, 

Statybos ir urbanistikos 

skyrius. 

2010–2020 Modernizuotų melioracijos sistemų ir 

įrenginių skaičius; naudos gavėjų skaičius.  

1.2.2.2. 
 

Plėsti bei modernizuoti 

vandentiekio ir nuotekų 

sistemas, gerinant 

geriamojo vandens 

kokybę, apsaugant 

paviršinius vandenis 

nuo taršos. 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija, UAB 

„Telšių vandenys“. 

2010–2020 Modernizuotų vandentiekio ir nuotekų 

sistemų ir įrenginių skaičius; naudos gavėjų 

skaičius.  

1.2.2.3. 
 

Plėtoti infrastruktūrą, 

užtikrinant reikiamą 

lietaus nuotekų 

išvalymą prieš 

išleidžiant į paviršinius 

vandens telkinius dėl 

ekologinės 

pusiausvyros išlaikymo. 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija (skyriai – 

pagal kompetenciją). 

2010–2020 Modernizuotų lietaus sistemų ir įrenginių 

skaičius; naudos gavėjų skaičius; gyvenviečių, 

kuriose atnaujinti lietaus nuotekų valymo 

įrenginiai, procentai nuo visų gyvenviečių.  

1.2.2.4. 
 

Plėtoti atliekų tvarkymo 

infrastruktūrą. 

UAB „Telšių regiono 

atliekų tvarkymo 

centras“, Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija (skyriai – 

pagal kompetenciją). 

2011–2020 Įrengtų ir modernizuotų objektų skaičius; 

naudos gavėjų skaičius; rūšiuojamų atliekų 

procentas.  

1.2.2.5. Šalinti rizikos veiksnių 

padarinius:  

- išsaugoti aplinką 

(florą, fauną, 

kraštovaizdį); 

-  skatinti ekologinį 

sąmoningumą ir 

ugdymą. 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija (skyriai – 

pagal kompetenciją), 

seniūnijos, 

Nevyriausybinės 

organizacijos. 

2010–2020 Apsaugotų objektų skaičius; įgyvendintų 

apsaugos ir prevencinių priemonių skaičius; 

įgyvendintų ugdymo priemonių skaičius.  

 

1.2.3. uždavinys. Modernizuoti energetikos sistemą. 

 

Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai, 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 
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1.2.3.1. Skatinti alternatyvios ir 

iš atsinaujinančių 

energetinių šaltinių 

išgaunamos šilumos ir 

elektros energijos 

gavybą ir naudojimą. 

Statybos ir urbanistikos 

skyrius, Kaimo plėtros 

skyrius, Strateginio 

planavimo ir 

investicijų skyrius.  

2014–2016 Įrengtų objektų skaičius, išduotų leidimų, 

atliktų suderinimų skaičius; energijos 

gavybos struktūros ir suvartojimo pokyčiai 

(pagerėjusi gyvenamoji aplinka; pagerėjęs 

investicinis klimatas).  

1.2.3.2. Viešosios paskirties 

objektų 

modernizavimas, 

didinant jų energetines 

charakteristikas: 

- Siekiant modernizuoti 

visuomeninės paskirties 

pastatus, parengti 

numatomų 

modernizuoti 

visuomeninės paskirties 

pastatų sąrašą; 

- Modernizuoti 

visuomeninės paskirties 

pastatus. 

Statybos ir urbanistikos 

skyrius, Strateginio 

planavimo ir 

investicijų skyrius. 

2010–2020 Atnaujintų objektų skaičius; įgyvendintų 

energiją taupančių priemonių skaičius; 

naudos gavėjų skaičius; sutaupytų energijos 

išteklių skaičius (pagerėjusi gyvenamoji 

aplinka). 

1.2.3.3. Sumažinti elektros 

energijos sąnaudas, 

diegiant naujas 

technologijas: 

-Išnagrinėti Telšių 

rajono savivaldybės 

gatvių apšvietimo 

sistemos 

modernizavimo ir jo 

įgyvendinimo 

galimybes, parengti 

galimybių studiją; 

-Atsižvelgiant į 

parengtos studijos 

rezultatus, modernizuoti 

Telšių rajono 

savivaldybės gatvių 

apšvietimo sistemą; 

- Senų nusidėvėjusių 

elektros prietaisų 

pakeitimas naujais, 

taupiai energiją 

vartojančiais 

įrenginiais; 

- Judesiui jautrių 

šviesos jungiklių 

koridoriuose ir 

neintensyviai 

naudojamose patalpose 

įrengimas visuomeninės 

paskirties pastatuose. 

Statybos ir urbanistikos 

skyrius. 

2015-2020 Parengta galimybių studija, mažesnės 

elektros energijos sąnaudos Telšių rajono 

gatvių apšvietimui. 

1.2.3.4. Skatinti projektus, 

užtikrinančius pramonės 

vartotojų aprūpinimą 

šilumos energija 

maksimaliai 

panaudojant AIE 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija (skyriai 

– pagal kompetenciją). 

2014-2020 Projektų skaičius. 

1.2.3.5. Skatinti projektus, 

užtikrinančius AIE 

naudojimo plėtrą 

pastatuose (saulės 

kolektorių karšto 

vandens gamybai 

įrengimas, elektros 

energijos gamyba iš 

saulės energijos ir pan.) 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija ir jai 

pavaldžios įstaigos. 

2014-2020 Projektų skaičius. 

 

2 PRIORITETAS.  KULTŪROS,  TURIZMO IR  REKREACIJ OS SEKTORIA US PLĖTRA  

 

2.1. TIKSLAS. PLĖTOTI KULTŪROS, REKREACINES IR TURIZMO PASLAUGAS 
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2.1.1. uždavinys. Sukurti sąlygas organizuoti tradicinius regioninius renginius bei apgyvendinti turistus. 

 

Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

2.1.1.1. Sukurti prielaidas 

vystyti turizmo verslą. 

Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius, 

Architektūros skyrius, 

Statybos ir urbanistikos 

skyrius. 

2010–2020 Įrengtų ir modernizuotų objektų skaičius; 

pritrauktų privačių investicijų skaičius litais 

/eurais.  

2.1.1.2. Pritaikyti Biržuvėnų 

dvaro sodybą ir parką 

poilsiui ir rekreacijai. 

Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius, 

Architektūros skyrius, 

Statybos ir urbanistikos 

skyrius, 

Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius. 

2010–2020 Įrengtų ir modernizuotų objektų skaičius; 

pritrauktų turistų skaičius; pritrauktų privačių 

investicijų skaičius litais / eurais, įgyvendintų 

edukacinių programų skaičius; suorganizuotų 

renginių skaičius; parengtų turistinių 

programų skaičius. 

 

 

 

2.1.2. uždavinys. Vykdyti aktyvią Telšių krašto turizmo produktų ir paslaugų rinkodarą. 

 

Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

2.1.2.1. Naujų turizmo produktų 

plėtra (įskaitant 

regioninio lygio 

turizmo produktus). 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Žemaitijos turizmo 

informacijos centras, 

Varnių regioninio parko 

lankytojų centras. 

2012–2020 Naujų turizmo paslaugų skaičius; sukurtų 

naujų turizmui patrauklių mažosios 

architektūros ir kitų  kultūros objektų skaičius; 

pritrauktų privačių investicijų skaičius litais / 

eurais.  

2.1.2.2. Vykdyti aktyvią 

turizmo rinkodarą.  

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Žemaitijos turizmo 

informacijos centras, 

Varnių regioninio parko 

direkcija.  

2012–2020 Išleista informacinių leidinių rūšių 

(lankstinukai, DVD, skirtukai, žemėlapiai ir 

t.t.) skaičius; parodų, kuriose dalyvauta, 

skaičius. 

 

2.1.3. uždavinys. Plėtoti rajono turizmo informacinę-techninę infrastruktūrą. 

 

Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

2.1.3.1. Tobulinti rajono 

turizmo informacinę 

sistemą. 

Žemaitijos turizmo 

informacijos centras. 

2011–2020 Internetinio puslapio www.telsiaitic.lt 

lankomumo statistika skaičiais;   internetinio 

puslapio www.birzuvenai.lt sukūrimas, 

lankomumo statistika skaičiais. 

2.1.3.2. Varnių regioninio parko 

infrastruktūros plėtra: 

- Sutvarkyti Šatrijos 

kalną (automobilių 

stotelės, įrengti pėsčiųjų 

takų sistemą su 

technine ir informacine 

sistema ir pan.); 

- sutvarkyti priėjimus 

prie lankytinų objektų 

(didinti lankytinų 

objektų prieinamumą). 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Žemaitijos turizmo 

informacijos centras, 

Varnių regioninio parko 

direkcija. 

2011–2020 Įrengtų ir modernizuotų objektų skaičius; 

pritrauktų turistų skaičius; naudos gavėjų 

skaičius; pritrauktų privačių investicijų 

skaičius litais / eurais. 

 

2.2. TIKSLAS. SKLEISTI TELŠIŲ KRAŠTO KULTŪRINĮ IR GAMTINĮ SAVITUMĄ 

 

2.2.1. uždavinys. Saugoti Telšių rajono savitumą, didinti jo patrauklumą (gyvenimui, verslui, kūrybai ir turizmui). 

 

Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

2.2.1.1. Parengti Telšių miesto 

senamiesčio pristatymo 

rajono svečiams ir 

turistams programą. 

Žemaitijos turizmo 

informacijos centras.  

2011–2020 Parengtų programų skaičius; pritrauktų turistų 

skaičius.  

2.2.1.2. Atkurti Telšių rajono Telšių rajono 2011–2020 Atkurtų ir pritaikytų objektų skaičius; 
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Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

gyvenviečių 

urbanistines vertybes, 

istorines aikštes ir pan. 

ir pritaikyti 

bendruomenės 

interesams bei turizmo 

poreikiams.  

savivaldybės 

administracija (skyriai – 

pagal kompetenciją). 

pritrauktų turistų skaičius; naudos gavėjų 

skaičius; pritrauktų privačių investicijų 

skaičius litais / eurais.  

2.2.1.3. Išsaugoti ir pritaikyti 

lankyti  kultūros 

paveldo objektus: 

- išsaugoti ir pritaikyti 

lankyti piliakalnius; 

- restauruoti Telšių 

ješiboto pastatą.  

Kultūros paveldo 

departamentas, Varnių 

regioninio parko 

direkcija, kaimo 

bendruomenės ir kitos 

nevyriausybinės 

organizacijos, kiti 

kaimo vietovėje įsteigti 

ir (arba) joje veikiantys 

juridiniai asmenys. 

2010–2020 Išsaugotų kultūros paveldo objektų skaičius; 

kultūros paveldo objektų, pritaikytų lankyti ir 

turizmui, skaičius.  

2.2.1.4. Kurti tradicinius amatų, 

dirbtuvių kiemelius.  

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija, kaimo 

bendruomenės ir kitos 

nevyriausybinės 

organizacijos. 

2010–2020 Pritrauktų amatininkų skaičius; renginių 

skaičius; pritrauktų privačių investicijų 

skaičius litais / eurais.  

 

2.2.2. uždavinys. Tvarkyti vertingiausias gamtines teritorijas, pritaikant jas lankyti ir rekreacijai. 

 

Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

2.2.2.1. Pritaikyti Masčio ežero 

pakrantę rekreacijai, 

poilsiui ir laisvalaikiui. 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija (skyriai – 

pagal kompetenciją). 

 

2010-2020 Sutvarkytas pakrantės ruožas kilometrais; 

įrengtų viešųjų objektų skaičius; teikiamų 

paslaugų skaičius; pritrauktų privačių 

investicijų skaičius litais / eurais; 

suorganizuotų kultūrinių, sporto ir kitų 

renginių skaičius. 

2.2.2.2. Pritaikyti  Germanto 

ežero pakrantę 

rekreacijai, poilsiui ir 

laisvalaikiui. 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija (skyriai – 

pagal kompetenciją), VĮ 

„Telšių miškų urėdija“, 

VšĮ „Germanto vila“. 

2010–2020 Sutvarkytas pakrantės ruožas kilometrais; 

įrengtų viešųjų objektų skaičius; teikiamų 

paslaugų skaičius; pritrauktų privačių 

investicijų skaičius litais / eurais; 

suorganizuotų kultūrinių, sporto ir kitų 

renginių skaičius. 

2.2.2.3. Pritaikyti Lūksto ežero 

pakrantę rekreacijai, 

poilsiui ir laisvalaikiui: 

- įrengti stovyklavietę 

Graužų kaime prie 

Lūksto ežero; 

- sutvarkyti pakrantės 

ruožą aktyviam poilsiui. 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija (skyriai – 

pagal kompetenciją), 

Varnių regioninio parko 

direkcija, Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

jaunimo reikalų skyrius. 

2011–2020 Sutvarkytas pakrantės ruožas kilometrais; 

įrengtų viešųjų objektų skaičius; teikiamų 

paslaugų skaičius; naudos gavėjų skaičius; 

pritrauktų privačių investicijų skaičius litais / 

eurais; suorganizuotų kultūrinių, sporto ir kitų 

renginių skaičius. 

2.2.2.5. Gerinti Virvyčios upės 

atkarpos ir tvenkinio, 

esančio Biržuvėnų 

dvaro teritorijoje, būklę 

ir pritaikyti rekreacijai. 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija (skyriai – 

pagal kompetenciją). 

2011–2017 Įrengtų ir sutvarkytų objektų skaičius; naudos 

gavėjų skaičius; pritrauktų privačių investicijų 

skaičius litais / eurais. 

 

3  PRIORITETAS.  SAUGI OS SOCIALINĖS APLINK OS IR PALANKIOS ŽMOGAUS SVEIKATAI 

APLINKOS KŪRIMAS  

 

3.1. TIKSLAS. GERINTI RAJONO BENDRUOMENĖS SVEIKATĄ 

 

3.1.1. uždavinys. Atnaujinti ir pertvarkyti sveikatos apsaugos infrastruktūrą. 

 

Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

3.1.1.1. Įsteigti Visuomenės 

sveikatos biurą. 

Administracijos 

direktorius, 

savivaldybės gydytojas. 

2011–2012 Įsteigtas biuras; užtikrintas visuomenės 

sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.  

3.1.1.2. Sudaryti palankias 

sąlygas jauniems 

specialistams atvykti 

Asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos, 

Telšių rajono 

2014-2020 Atvykusių jaunų specialistų skaičius. 



 

 

8 

Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

dirbti į  rajono gydymo 

įstaigas.  

savivaldybės 

administracija (skyriai – 

pagal kompetenciją). 

3.1.1.3. Atnaujinti ir 

modernizuoti sveikatos 

priežiūros įstaigų 

pastatus bei įrangą: 

- užtikrinti Greitosios 

medicininės pagalbos 

skyriaus veiklą tam 

pritaikytose patalpose; 

- atnaujinti Regioninės 

Telšių ligoninės, 

Pirminio sveikatos 

priežiūros centro  

pastatus, modernizuoti 

įrangą. 

Statybos ir urbanistikos 

skyrius, 

Asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos. 

2010–2020 Sutvarkytų ir renovuotų pastatų skaičius; 

įsigytos modernios įrangos skaičius.  

3.1.1.4. Atnaujinti visuomenės 

sveikatos priežiūros 

kabinetus bendrojo 

ugdymo mokyklose. 

Savivaldybės gydytojas, 

Visuomenės sveikatos 

biuras, Pirminės 

sveikatos priežiūros 

centras, Statybos ir 

urbanistikos skyrius, 

Telšių rajono 

mokyklos. 

2011–2020 Atnaujintų kabinetų skaičius, atnaujintų 

kabinetų ir kabinetų, turinčių pakankamai 

įrangos, procentas nuo visų kabinetų.  

 

3.1.2. uždavinys. Visuomeninės paskirties pastatų ir jų aplinkos atnaujinimas, teritorijų tvarkymas, pritaikant bendruomenių 

poreikiams. 

 

Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

3.1.2.1. Rekonstruoti 

visuomeninės paskirties 

pastatus ir sutvarkyti 

aplinką, stiprinti 

materialinę bazę. 

Kaimo bendruomenės ir 

kitos nevyriausybinės 

organizacijos, kiti 

kaimo vietovėje įsteigti 

ir joje veikiantys 

juridiniai asmenys, 

Statybos ir urbanistikos 

skyrius. 

2010–2020 Atnaujintų visuomeninės paskirties pastatų 

skaičius; sutvarkytų visuomeninės paskirties 

pastatų teritorijų  plotas ha; paslaugų, teikiamų 

atskiroms gyventojų grupėms atnaujintose 

įstaigose, skaičius; parengtų projektų skaičius. 

3.1.2.3. Pritaikyti visuomeninės 

paskirties ir 

gyvenamuosius namus 

neįgaliųjų poreikiams. 

Statybos ir  

urbanistikos skyrius, 

Architektūros skyrius. 

2010–2020 Visuomeninės paskirties ir gyvenamų namų, 

pritaikytų neįgaliųjų poreikiams, skaičius. 

 

3.1.3. uždavinys. Gyvenamųjų pastatų atnaujinimas ir plėtra, jų viešosios aplinkos kūrimas, būsto kokybės gerinimas. 

 

Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

3.1.3.1. Plėsti socialinį būstą. Ekonomikos ir turto 

valdymo skyrius, 

Statybos ir urbanistikos 

skyrius. 

2011–2020 Socialinių butų skaičius; atnaujintų butų 

skaičius.  

3.1.3.2. Likviduoti arba 

renovuoti avarinius 

namus. 

Statybos ir urbanistikos 

skyrius. 

2011–2020 Likviduotų arba renovuotų avarinių namų 

skaičius ir avarinės būklės namų skaičius. 

3.1.3.4. Skatinti renovuoti 

daugiabučius 

gyvenamuosius namus: 

- Modernizuoti 

daugiabučius namus, 

numatytus Lietuvos 

Respublikos aplinkos 

ministerijos pateiktame 

sąraše (I etapas); 

- Modernizuoti 

daugiabučius namus, 

numatytus Lietuvos 

Respublikos aplinkos 

ministerijos pateiktame 

Statybos ir urbanistikos 

skyrius, Architektūros 

skyrius. 

2010–2016 Parengtų daugiabučių namų renovavimo 

projektų skaičius: išduotų leidimų ir atliktų 

suderinimų skaičius: renovuotų daugiabučių 

gyvenamųjų namų skaičius (pagerėjęs 

apsirūpinimas būstu; pagerėjusi viešosios ir 

gyvenamosios aplinkos kokybė).  
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Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

sąraše (II etapas). 

 

 

3.1.4. uždavinys. Plėtoti viešąsias, sporto ir rekreacines teritorijas bei gerinti jų priežiūrą.  

 

Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

3.1.4.1. Pritaikyti viešąsias 

rekreacines erdves 

laisvalaikiui (parkai, 

skverai, žaidimų 

aikštelės ir pan.). 

Architektūros skyrius, 

Statybos ir urbanistikos 

skyrius, gyvenamųjų 

namų bendrijos, Telšių 

rajono seniūnai. 

2010–2020 Įrengtų / atnaujintų / praplėstų objektų 

skaičius; rekreacinių erdvių plotas. 

3.1.4.2. Rekonstruoti Telšių 

miesto centrinį 

stadioną. 

Statybos ir urbanistikos 

skyrius, Architektūros 

skyrius. 

2010–2015 Rekonstruotas objektas.  

3.1.4.3. Plėtoti kūno kultūrą ir 

sportą visiems, sudaryti 

palankią aplinką rajono 

gyventojų laisvalaikio 

užimtumui, fiziniam 

aktyvumui ir sveikatos 

stiprinimui: 

- statyti universalią 

sporto salę; 

- rekonstruoti Telšių 

sporto ir rekreacijos 

centro sporto salę;  

- apšiltinti krepšinio 

sporto salę stadione; 

- rekonstruoti švietimo 

įstaigų sporto 

aikštynus; 

- rekonstruoti sporto 

aikštynus seniūnijose; 

- rekonstruoti teniso 

kortus, statyti dengtus 

kortus; 

- įrengti Getautės 

automobilių trasą; 

- rekonstruoti 

aerodromą. 

Statybos ir urbanistikos 

skyrius, Architektūros 

skyrius. 

2011–2020 Atnaujintų sporto objektų skaičius; 

organizuotų akcijų ir renginių skaičius; 

naudos gavėjų skaičius; paslaugų ar jų rūšių 

skaičius.  

 

3.2. TIKSLAS. KURTI SAUGIĄ SOCIALINĘ APLINKĄ 

 

3.2.1. uždavinys. Plėtoti socialinių paslaugų tinklą. 

 

Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

3.2.1.1. Renovuoti Telšių 

„Vilties“ mokyklą. 

Telšių rajono vaikų su 

negalia centras, 

Statybos ir urbanistikos 

skyrius, Švietimo, 

Kultūros, sporto ir 

jaunimo reikalų skyrius. 

2014-2020 Atnaujintų socialines paslaugas teikiančių 

objektų skaičius 

3.2.1.2. Pritaikyti Telšių 

„Vilties“ mokyklos 

patalpas asmenims, 

turintiems kompleksinę 

negalią. 

Socialinės paramos ir 

rūpybos skyrius, Telšių 

rajono vaikų su negalia 

centras, Švietimo, 

Kultūros, sporto ir 

jaunimo reikalų skyrius. 

2014-2020 Asmenų, gaunančių paslaugas 

bendruomenėje, skaičius. 

3.2.1.3. Įsteigti grupinius 

gyvenimo namus 

asmenims, turintiems 

kompleksinę negalią 

Telšių „Vilties“ 

mokyklos  struktūroje 

(iki 10 vietų)  

Socialinės paramos ir 

rūpybos skyrius, Telšių 

rajono vaikų su negalia 

centras. 

2014-2020 Didesnis asmenų, gaunančių nestacionarias 

socialines paslaugas bendruomenėje, skaičius. 

3.2.1.4. Pritaikyti Telšių rajono 

senelių globos namų 

Socialinės paramos ir 

rūpybos skyrius. Telšių 

2015-2020 Slaugos gavėjų skaičius. 
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Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

dalį slaugos teikimui. rajono senelių globos 

namai, Statybos ir 

urbanistikos skyrius. 

3.2.1.5. Inicijuoti privačių 

(parapijinių) senelių 

namų steigimą. 

Socialinės paramos ir 

rūpybos skyrius, 

juridiniai asmenys. 

2015-2020 Vietų skaičius senelių globos įstaigose.  

3.2.1.6. Plėtoti Dienos centrus 

kaimiškose seniūnijose 

ir Telšių mieste. 

Telšių socialinių 

paslaugų centras, 

Statybos ir urbanistikos 

skyrius, Socialinės 

paramos ir rūpybos 

skyrius, 

nevyriausybinės 

organizacijos. 

2014-2020 Įsteigtų dienos centrų skaičius kaimiškose 

seniūnijose ir Telšių mieste; paslaugų skaičius 

paslaugų vartotojams; nebiudžetinių socialinių 

paslaugų teikėjų skaičius. 

3.2.1.7 Didinti pagalbos į 

namus paslaugų apimtis 

pradedant teikti 

paslaugas neįgaliems 

vaikams, organizuojant 

„atokvėpio“ paslaugas, 

tęsiant integralios 

pagalbos teikimą. 

Telšių socialinių 

paslaugų centras, 

Socialinės paramos ir 

rūpybos skyrius, Telšių 

„Vilties“ mokyka, 

nevyriausybinės 

organizacijos, kitos 

įstaigos. 

2014-2020 Naudos gavėjų skaičius. 

3.2.1.8. Užtikrinti psichologinės 

pagalbos paslaugas.  

Socialinės paramos ir 

rūpybos skyrius, 

nevyriausybinės 

organizacijos, Telšių 

krizių centras. 

2014-2020 Naudos gavėjų skaičius; faktinių gavėjų 

skaičius palyginti su poreikiu.  

3.2.1.9. Didinti pagalbos, 

teikiamos be tėvų 

globos likusiems 

vaikams, efektyvumą: 

- skatinti šeimynų 

steigimą; 

- rengti, skatinti ir 

koordinuoti įtėvius 

(globėjus); 

- mažinti stacionarias 

vietas vaikų globos 

namuose;  

- kurti grupinius 

gyvenimo namelius, 

įsteigti apsaugotą būstą. 

Vaiko teisių apsaugos 

skyrius, Socialinės 

paramos ir rūpybos 

skyrius, VšĮ „Soneima“, 

Telšių vaikų globos 

namai, šeimynos, 

nevyriausybinės 

organizacijos, kitos 

įstaigos. 

2014-2020 Bendruomenėje socialinę globą gaunančių 

vaikų skaičius. 

3.2.1.10 Stiprinti darbą su šeima 

sukuriant kompleksinės 

paramos šeimai 

sistemą. 

Socialinės paramos ir 

rūpybos skyrius, Vaiko 

teisių apsaugos skyrius, 

Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius, Telšių 

vaikų globos namai, 

Telšių socialinių 

paslaugų centras, Telšių 

„Vilties“ mokykla, 

nevyriausybinės 

organizacijos. 

2014-2020 Rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičius. 

3.2.1.11. Vykdyti stacionarių ir 

nestacionarių socialinių 

paslaugų plėtrą 

asmenims su proto ir 

psichikos negalia 

(apsaugotas būstas, 

grupiniai gyvenimo 

namai, savarankiško 

gyvenimo namai). 

Socialinės paramos ir 

rūpybos skyrius, Telšių 

socialinių paslaugų 

centras, bendruomenės,  

nevyriausybinės 

organizacijos ir kitos 

įstaigos. 

2014-2020 Asmenų, gaunančių ilgalaikę socialinę globą 

bendruomenėje, skaičiaus santykis su 

institucijoje gaunamų asmenų skaičiumi. 

3.2.1.12. Skatinti bendruomenes 

ir kitas įstaigas 

dalyvauti teikiant 

socialines paslaugas. 

Socialinės paramos ir 

rūpybos skyrius, 

bendruomenės,  

nevyriausybinės 

organizacijos, kitos 

įstaigos. 

2014-2020 Bendruomenėje teikiamų paslaugų rūšių 

skaičiaus santykis su institucijoje teikiamomis 

paslaugomis; gavėjų, gaunančių paslaugas 

institucijoje ir bendruomenėje, skaičiaus 

santykis. 
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3.2.2. uždavinys. Formuoti ir plėtoti kompleksinių paslaugų šeimai sistemą. 

 

Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

3.2.2.1. Gerinti ir pritaikyti 

infrastruktūrą šeimoms 

su mažais vaikais, 

neįgaliesiems. 

Architektūros skyrius, 

Statybos ir urbanistikos 

skyrius. 

2011–2020 Visuomeninės paskirties objektų, pritaikytų 

šeimoms su mažais vaikais, neįgaliesiems, 

skaičius; atnaujintų objektų skaičius.  

3.2.2.2. Gerinti šeimoms skirtų 

socialinių, edukacinių ir 

psichologinių paslaugų 

tinklą ir jo 

prieinamumą. 

Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius ir kiti 

skyriai pagal 

kompetenciją, Telšių 

dekanato šeimos 

centras, Visuomenės 

sveikatos biuras, 

Socialinių paslaugų 

centras, Telšių švietimo 

centro pedagoginė 

psichologinė tarnyba, 

Krizių centras, 

nevyriausybinės 

organizacijos. 

2011–2020 Paslaugų, teikiamų šeimoms, skaičius; 

atnaujintų objektų skaičius. 

3.2.2.3. Kurti ir plėtoti 

pasirengimo šeimai 

sistemą. 

Telšių dekanato šeimos 

centras, Telšių 

vyskupijos jaunimo 

centras, kitos 

nevyriausybinės 

organizacijos. 

2011–2020 Suteiktų paslaugų skaičius.  

3.2.2.4. Sukurti ir įgyvendinti 

jaunoms šeimoms, 

jauniems asmenims 

būsto nuomos dalinio 

kompensavimo 

programą. 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija (skyriai – 

pagal kompetenciją). 

2014–2020 Sukurta programa; pasinaudojusių asmenų / 

šeimų skaičius; programos pagalba suteikto 

būsto skaičius.  

 

3.2.3. uždavinys. Sukurti palankią aplinką jauno žmogaus pilnaverčiam gyvenimui ir savirealizacijai. 

 

Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

3.2.3.1. Parengti ir įgyvendinti 

jaunimo problemų 

sprendimo Telšių 

rajono savivaldybėje 

planą. 

Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius, kiti 

skyriai – pagal 

kompetenciją.  

2011 -2020 Parengtas planas, įskaitant priemonių planą, 

įgyvendintų priemonių skaičius per metus. 

3.2.3.2 Skatinti jaunų 

specialistų grįžimą ir 

pritraukimą.  

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija (skyriai 

pagal kompetenciją) 

2014–2020 Grįžusių ir pritrauktų įvairių sričių specialistų 

skaičius. 

3.2.3.3 Plėtoti kokybišką vaikų 

ir jaunimo užimtumo 

bei ugdymo sistemą. 

Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius, 

nevyriausybinės 

organizacijos,  su 

jaunimu ir vaikais 

dirbančios įstaigos. 

2011–2020 Užimtumo bei ugdymo paslaugomis 

besinaudojančių vaikų ir jaunuolių skaičius.  

 

4 PRIORITETAS.  IŠSILAVINUSIOS IR KU LTŪRĄ PUOSELĖJANČIOS  BENDRUOMENĖS 

UGDYMAS(IS)  

 

4.1.TIKSLAS. IŠSILAVINUSIOS BENDRUOMENĖS UGDYMAS(IS) 

 

4.1.1. uždavinys. Formuoti sąmoningai aktyvią ir pilietiškai atsakingą bendruomenę. 

 

Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 
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Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

4.1.1.1. Formuoti rajono 

švietimo įstaigų 

bendruomenių 

identitetą bei vidinio 

bendradarbiavimo 

kokybę. 

Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius, 

Švietimo įstaigų 

bendruomenės. 

2014–2020 Švietimo įstaigų, kuriančių savitą veiklos ir 

ugdymo kryptį, skaičius (išryškėjęs įstaigų 

savitumas). 

4.1.1.2. Parengti ir įdiegti 

lyderių ugdymo 

sistemą. 

Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius, 

Švietimo įstaigos, 

Telšių švietimo centras, 

nevyriausybinės 

organizacijos.  

2014–2020 Įsteigta rajono lyderių bendrija; parengtų 

lyderių skaičius, lyderių bendrijos 

suorganizuotų veiklų skaičius. 

4.1.1.3. Skatinti pilietinį, 

tautinį, etninį 

sąmoningumą.  

Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius, 

Švietimo įstaigos, 

nevyriausybinės 

organizacijos. 

2011–2020 Įtrauktų įstaigų skaičius; įgyvendintų 

priemonių / projektų skaičius; asmenų, 

pasinaudojusių susijusiomis paslaugomis, 

skaičius.  

4.1.1.4. Plėtoti vaikų ir jaunimo 

socializaciją. 

Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius, 

nevyriausybinės 

organizacijos, Švietimo, 

kultūros ir socialinės 

įstaigos. 

2011–2020 Įtrauktų organizacijų skaičius; asmenų, 

pasinaudojusių esamomis ir naujai 

sukurtomis paslaugomis, skaičius.  

 

4.1.2. uždavinys. Kurti prieinamą, efektyviai veikiančią švietimo sistemą. 

 

Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

4.1.2.1. Įgyvendinti mokyklų 

tinklo optimizavimo iki 

2015 m. planą. Parengti 

ir įgyvendinti 2016-

2020 m. mokyklų tinkle 

pertvarkos planą. 

Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius, 

Švietimo įstaigos. 

2010–2012; 

2016–2020 

Įgyvendintas mokyklų tinklo optimizavimo 

iki 2012 m. planas; parengtas ir įgyvendintas 

bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 

2012–2015 m. bendrasis planas; parengtas 

2016–2020 m. mokyklų tinklo pertvarkos 

planas; mokinių skaičius, tenkantis 1 

mokytojui skirtingose mokymo pakopose; 

įtrauktų įstaigų skaičius. 

4.1.2.2. Didinti priešmokyklinio 

ir ikimokyklinio 

ugdymo prieinamumą. 

Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius, 

Švietimo įstaigos, 

Nevyriausybinės 

organizacijos. 

2011–2018 Įsteigtų priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo vietų skaičius; vaikų, ugdomų pagal 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas, dalis nuo bendro 0–6 metų vaikų 

skaičiaus; vietų skaičiaus įstaigose, 

vykdančiose ikimokyklinio ugdymo 

programą, poreikio tenkinimo dalis.  

4.1.2.3. Gerinti specialiųjų 

poreikių mokinių 

ugdymosi galimybes. 

Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius, 

Švietimo įstaigos. 

2011–2020 Specialiųjų poreikių mokinių, gaunančių 

poreikius atitinkančias ugdymo paslaugas, 

dalis nuo bendro specialiųjų poreikių 

mokinių skaičiaus. 

4.1.2.4. Sukurti pasirenkamojo 

vaikų švietimo sistemą. 

Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius, 

Švietimo įstaigos, 

laisvieji mokytojai, 

kitos rajono 

organizacijos, turinčios 

teisę vykdyti 

neformalųjį švietimą. 

2012–2020 Sukurta pasirenkamojo vaikų švietimo 

sistema; vaikų, pasinaudojusių esamomis ir 

naujomis paslaugomis, skaičius.  

4.1.2.5. Užtikrinti mokymosi 

visą gyvenimą paslaugų 

prieinamumą. 

Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius, 

nevyriausybinės 

organizacijos, Telšių 

švietimo centras. 

2011–2020 Išplėtota mokymosi visą gyvenimą paslaugų 

sistema; paslaugomis pasinaudojusių asmenų 

skaičius; susijusių įstaigų skaičius.  

 

4.1.3. uždavinys. Stiprinti ir plėtoti švietimo infrastruktūrą.  
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Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

4.1.3.1. Švietimo centro 

infrastruktūros plėtra. 

Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius, 

Statybos ir urbanistikos 

skyrius, Švietimo 

centras. 

2014–2020 Teikiamų paslaugų skaičius; naudos gavėjų 

skaičius; atnaujintų objektų skaičius.  

4.1.3.2. Pritaikyti kaimo 

mokyklų patalpas 

daugiafunkcinei veiklai 

(universalių 

daugiafunkcių centrų 

kaimo vietovėse 

steigimas ir plėtra). 

Statybos ir urbanistikos 

skyrius, Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

jaunimo reikalų skyrius, 

Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius. 

2011–2020 Įsteigtų universalių daugiafunkcių centrų 

skaičius; naudos gavėjų skaičius; įvairių 

paslaugų rūšių skaičius.  

4.1.3.3. Sudaryti sąlygas 

pasirenkamojo švietimo 

poreikiams tenkinti. 

Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius, 

Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius, 

Statybos ir urbanistikos 

skyrius. 

2014–2020 Švietimo įstaigų, atnaujinusių neformaliojo 

švietimo infrastruktūrą, skaičius; naudos 

gavėjų skaičius.  

4.1.3.4. Atnaujinti mokyklų 

pastatus ir tvarkyti 

aplinką.  

Statybos ir urbanistikos 

skyrius, Strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyrius. 

2011–2020 Atnaujintų mokyklų pastatų skaičius; naudos 

gavėjų skaičius.  

4.1.3.5. Atnaujinti ir plėtoti 

mokyklų informacinių 

komunikacinių 

technologijų bazes.  

Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius, Finansų 

skyrius, Švietimo 

įstaigos. 

2011–2020 Atnaujintų kabinetų skaičius; kompiuterių 

skaičius 100-ui mokinių (vnt.); informacinės 

ir komunikacinės technologijos pagalba 

sujungtų įstaigų skaičius; kompiuterių, 

nesenesnių nei 5 m., skaičius 100-ui mokinių; 

mokyklų, turinčių bevielį (WIFI) internetinį 

ryšį, skaičius; įsigytos įrangos skaičius; 

naudos gavėjų skaičius, palyginti su visais 

potencialiais naudos gavėjais.  

4.1.3.6. Aprūpinti mokyklas 

baldais ir mokymo 

priemonėmis. 

Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius, Finansų 

skyrius, Švietimo 

įstaigos. 

2011–2020 Įstaigų, kuriose atnaujintas inventorius, 

skaičius; įsigyto inventoriaus vienetų 

skaičius; įstaigų, atitinkančių higienos 

normas, dalis nuo visų švietimo įstaigų.  

4.1.3.7. Skatinti edukacinių / 

laisvalaikio / pažinimo 

paslaugų plėtrą: 

- steigti stacionarias 

vaikų vasaros poilsio 

stovyklas; 

- įsteigti Gamtos 

mokyklėles; 

-įsteigti techninių ir 

informacinių 

technologijų kabinetus. 

Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius, Varnių 

regioninio parko 

direkcija, 

nevyriausybinės ir kitos 

organizacijos. 

2011–2020 Naujų paslaugų skaičius; vaikų, 

pasinaudojusių naujomis paslaugomis, 

skaičius (per metus). 

 

4.2. TIKSLAS. KULTŪRĄ PUOSELĖJANČIOS BENDRUOMENĖS UGDYMAS(IS) 

 

4.2.1. uždavinys. Skatinti kultūros paslaugų, atitinkančių gyventojų kultūrinius ir dvasinius poreikius, teikimą. 

 

Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

4.2.1.1. Stiprinti kultūrinį 

bendradarbiavimą.  

Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius, 

savivaldybės kultūros 

įstaigos, padaliniai, 

įgyvendinantys kultūros 

funkcijas, kitos įstaigos, 

nevyriausybinės 

organizacijos, 

bendruomenės. 

2011–2020 Parengtų jungtinių bendradarbiavimo 

projektų skaičius; įsteigtų bendradarbiavimo 

sutarčių skaičius; partnerių skaičius vykdant 

kultūrines veiklas. 

4.2.1.2. Stiprinti  bibliotekos 

vaidmenį.  

Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius, K. 

Praniauskaitės viešoji 

2011–2020 Parengtų programų pagal gyventojų grupes 

skaičius; paslaugų ar jų porūšių skaičius; 

naudos gavėjų skaičius.  
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Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

biblioteka. 

4.2.1.3. Stiprinti Žemaitijos 

identitetą. 

Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius, 

savivaldybės kultūros 

įstaigos, padaliniai, 

įgyvendinantys kultūros 

funkcijas, kitos įstaigos, 

nevyriausybinės 

organizacijos, 

bendruomenės. 

2011–2020 Suorganizuotų tikslinių renginių, spektaklių, 

konferencijų, seminarų, parodų skaičius; 

sukurtų žemaitiškų meno objektų (ženklų, 

informacinių stendų, skulptūrų ir kt.) 

skaičius. 

 

4.2.1.4. Stiprinti kultūros 

renginius ir mėgėjų 

meno kolektyvus. 

Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius, 

savivaldybės kultūros 

įstaigos, padaliniai, 

įgyvendinantys kultūros 

funkcijas, kitos įstaigos, 

nevyriausybinės 

organizacijos, 

bendruomenės. 

2011–2020 Lankytojų skaičius kultūros renginiuose; 

naujai susikūrusių kolektyvų skaičius; 

mėgėjų meno kolektyvų, turinčių kategoriją, 

skaičius; kolektyvų dalyvių skaičius; 

atnaujintų tautinių kostiumų / sceninių rūbų 

skaičius; įsigytų instrumentų skaičius. 

4.2.1.5. Stiprinti tarptautinį 

kultūrinį 

bendradarbiavimą. 

Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius, 

savivaldybės kultūros 

įstaigos, padaliniai, 

įgyvendinantys kultūros 

funkcijas, kitos įstaigos, 

nevyriausybinės 

organizacijos, 

bendruomenės. 

2014–2020 Reprezentacinių kultūrinių išvykų į kitas šalis 

skaičius; suorganizuotų tarptautinių projektų, 

renginių, konferencijų, seminarų, edukacinių 

užsiėmimų skaičius; įsteigtų tarptautinių 

bendradarbiavimo sutarčių skaičius. 

 

4.2.2. uždavinys. Stiprinti ir plėtoti kultūros infrastruktūrą. 

 

Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

4.2.2.1. Pritaikyti kultūros 

centrus bendruomenės 

kultūriniams 

poreikiams. 

Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius, 

Kultūros centrai, 

Statybos ir urbanistikos 

skyrius. 

2010–2020 Inventoriumi aprūpintų objektų skaičius; 

atnaujintų objektų skaičius; paslaugų ar jų 

rūšių skaičius.  

4.2.2.2. Modernizuoti biblioteką 

(su filialais).  

Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius, K. 

Praniauskaitės viešoji 

biblioteka, Statybos ir 

urbanistikos skyrius. 

2010–2020 Inventoriumi aprūpintų objektų skaičius; 

atnaujintų objektų skaičius; paslaugų ar jų 

rūšių skaičius.  

4.2.2.3. Stiprinti teatro 

infrastruktūrą.  

Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius, 

Statybos ir urbanistikos 

skyrius. 

2014–2020 Atnaujintų objektų skaičius; naudos gavėjų 

skaičius; paslaugų ar jų rūšių skaičius.  

 

5 PRIORITETAS.  DIDIN TI VALDYMO IR ATSTOV AVIMO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJ AMS BEI 

JŲ GRUPĖMS EFEKTYVUM Ą  

 

5.1.TIKSLAS. VALDYMO PROCESŲ EFEKTYVUMO DIDINIMAS 

 

5.1.1. uždavinys. Valdymo sistemos tobulinimas. 

 

Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

5.1.1.1. Gerinti vidaus 

administravimo ir 

veiklos valdymą.  

Juridinis, personalo ir 

dokumentų valdymo 

skyrius, Strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyrius (kiti skyriai – 

pagal kompetenciją). 

2010–2020 Įvykdytų projektų skaičius; atliktų tyrimų ir 

apklausų skaičius. 
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Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

5.1.1.2. Tobulinti ilgalaikį ir 

trumpalaikį strateginį 

planavimą.  

Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius. 

2010; 2013; 

2015 

Parengtų ir atnaujintų planų skaičius; 

įgyvendintų priemonių skaičius.  

5.1.1.3. Taikyti energinio 

efektyvumo 

reikalavimus su 

energijos vartojimu 

susijusioms prekėms ir 

paslaugoms 

viešuosiuose 

pirkimuose. 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija (skyriai 

– pagal kompetenciją). 

2014-2020 Įgyvendintų energinio efektyvumo 

reikalavimų su energijos vartojimu susijusių 

paslaugų ir prekių viešuosiuose pirkimuose 

skaičius. 

5.1.1.4. Užtikrinti duomenų, 

susijusių su AIE 

gamyba ir naudojimu, 

rinkimą, saugojimą ir 

naudojimą Telšių 

rajono AIE plano 

stebėsenai: 

- Išnagrinėti galimybes 

duomenų, susijusių su 

AIE gamyba ir 

vartojimu, rinkimo ir 

apdorojimo sistemai 

sukurti; 

- Sukurti duomenų, 

susijusių su AIE 

gamyba ir vartojimu, 

rinkimo ir apdorojimo 

sistemą. 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija (skyriai 

– pagal kompetenciją). 

2014-2020 Sukurta duomenų sistema; faktinių duomenų 

apskaita. 

 

5.1.2. uždavinys. Ugdyti savivaldybės darbuotojų gebėjimus, reikalingus dirbant ES sąlygomis. 

 

Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

5.1.2.1. Tobulinti Telšių rajono 

savivaldybės politikų 

kompetencijas. 

Juridinis, personalo ir 

dokumentų valdymo 

skyrius, Strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyrius. 

2011–2020 Organizuotų mokymų ir jų dalyvių skaičius, 

valandų skaičius; asmenų, patobulinusių 

kvalifikaciją, procentas nuo visos tikslinės 

grupės.  

5.1.2.2. Tobulinti Telšių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

darbuotojų 

kompetencijas. 

Juridinis, personalo ir 

dokumentų valdymo 

skyrius, Strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyrius. 

2011–2020 Organizuotų mokymų ir jų dalyvių skaičius; 

valandų skaičius; asmenų, patobulinusių 

kvalifikaciją, procentas nuo visos tikslinės 

grupės.  

5.1.2.3. Tobulinti Telšių rajono 

savivaldybei pavaldžių 

įstaigų darbuotojų 

kompetencijas. 

Juridinis, personalo ir 

dokumentų valdymo 

skyrius, Strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyrius. 

2011–2020 Organizuotų mokymų ir jų dalyvių skaičius; 

valandų skaičius; asmenų, patobulinusių 

kvalifikaciją, procentas nuo visos tikslinės 

grupės.  

5.1.2.4. Užtikrinti savivaldybės 

darbuotojų 

kompetenciją darnios 

energetikos klausimais: 

- Dalyvauti 

tarptautinėse 

programose ir 

projektuose. 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija (skyriai 

– pagal kompetenciją). 

2014-2020 Tarptautinių parodų ir tarptautinių projektų 

skaičius, kuriose dalyvavo savivaldybės 

darbuotojai. 

 

5.2. TIKSLAS. VISUOMENĖS ATSTOVAVIMO STIPRINIMAS 

 

5.2.1. uždavinys. Kurti ir palaikyti aktualaus turinio elektronines paslaugas visuomenei. 

 

Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

5.2.1.1. Elektroninio turinio 

paslaugų plėtra: 

- užtikrinti e-

demokratijos paslaugas; 

- formuoti ir vykdyti e-

Juridinis, personalo ir 

dokumentų valdymo 

skyrius, Savivaldybės 

gydytojas. 

2010–2020 Gyventojams teikiamų elektroninių paslaugų 

skaičius; viešinamų Europos Sąjungos 

finansuojamų projektų skaičius; viešinamų 

viešųjų pirkimų skelbimų skaičius; viešinamų 

Tarybos sprendimų skaičius; piliečių laiškų – 
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Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

sveikatą.  gautų ir atsakytų – elektroninėje erdvėje 

skaičius. 

5.2.1.2. Kompiuterizuoti 

savivaldybės 

administraciją ir jai 

pavaldžias įstaigas.  

Juridinis, personalo ir 

dokumentų valdymo 

skyrius. 

2010–2020 Įsigytos įrangos skaičius; įstaigų, kuriose 

atnaujinta kompiuterinė technika, skaičius. 

 

5.2.2. uždavinys. Skatinti tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą sprendžiant aktualius klausimus. 

 

Eil. Nr. Veiksmai 
Organizatoriai, 

vykdytojai 

Terminai 

metais 

Pagrindiniai matuojami / pasiekiami 

rodikliai 

5.2.2.1. Įkurti forumo, kaip 

bendravimo su 

gyventojais, formą 

sprendžiant aktualius 

klausimus.  

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija (skyriai 

– pagal kompetenciją). 

2011–2020 Įvykdytų forumų ir juose gvildentų klausimų 

skaičius; dalyvavusių asmenų skaičius; 

susijusių priimtų sprendimų skaičius 

(pagerėjęs gyventojų vertinimas). 

5.2.2.2. Plėtoti institucinį ir 

tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą. 

Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius, 

nevyriausybinės 

organizacijos, Verslo 

sektorius, Telšių 

švietimo centras.  

2010–2020 Įtrauktų įstaigų skaičius; sukurtų produktų 

(pvz., metodikų, projektų ir pan.) skaičius; 

renginių skaičius.  

5.2.2.3. Vykdyti įvairių 

socialinių partnerių ir 

nevyriausybinių 

organizacijų bendras 

veiklas. 

Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius, 

Socialinės paramos ir 

rūpybos skyrius, 

nevyriausybinės 

organizacijos, Švietimo 

įstaigos. 

2011–2020 Įtrauktų įstaigų skaičius; sukurtų produktų 

(pvz., metodikų, projektų, įgyvendintų 

renginių ir pan.) skaičius.  

5.2.2.4. Skatinti bendruomenės 

dalyvavimą 

nevyriausybinio 

sektoriaus veikloje ir 

plėtoti savanoriškos 

veiklos priemones:  

-Skatinti gyventojus 

domėtis ekologiškais 

sprendimais: 

- Skelbti informaciją 

apie AIE plėtros 

veiksmų plano tikslus, 

uždavinius ir 

priemones, jų 

įgyvendinimą 

periodiniuose 

leidiniuose, 

savivaldybės 

internetinėje svetainėje, 

leidžiant kitus 

informacinius leidinius; 

- Skelbti informaciją 

apie AIE naudojimo 

plėtros paramos 

schemas, finansavimo 

galimybes; 

- Įgyvendinti 

parodomuosius 

projektus ir viešinti 

informaciją apie šių 

projektų įgyvendinimo 

eigą, rezultatus; 

- Organizuoti 

kampanijas, skirtas 

darnios energetikos 

propagavimui. 

Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius, 

nevyriausybinės 

organizacijos, kiti 

skyriai – pagal 

kompetenciją. 

2014–2020 Įtrauktų įstaigų skaičius; sukurtų produktų 

(pvz., metodikų, projektų, įgyvendintų 

renginių ir pan.) skaičius; paskelbtų 

informacinių straipsnių skaičius; 

suorganizuotų renginių skaičius. 

___________________________________________________________ 


