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Santrauka 
 

Šios strategijos tikslas – didinti Telšių rajono turizmo sektoriaus konkurencingumą ir užtikrinti 

darnaus turizmo plėtrą. Strategijos autoriai siekė, kad ilgalaikėje perspektyvoje Telšių, kaip 

unikalaus Žemaitijos regiono sostinės, žinomumas ženkliai padidėtų ir prilygtų kitiems regionų 

centrams, pavyzdžiui, Škotijos Edinburgo.   

Pirmoje strategijos dalyje analizuojami esami turizmo ištekliai: kultūros ir gamtos paveldo 

objektai, rekreaciniai ištekliai, maitinimas, apgyvendinimas, transportas, pramogos. Taip pat 

analizuojami vidinis ir išorinis įvaizdžiai, esami turistų srautai, įgyvendinti ir planuojami 

įgyvendinti su turizmu susiję projektai. Analizėje identifikuojamos svarbiausios problemos, 

kurių pagrindu teikiami pasiūlymai. 

Analizės metu nustatyta, kad Telšių rajono įvaizdis labiausiai susijęs su Žemaitijos regiono 

centro įvaizdžiu bei žemaitiška etnokultūra, todėl siūloma stiprinti šį įvaizdį, kad tai taptų įdomu 

ne tik Lietuvos turistams, bet ir turistams iš viso pasaulio. Tam pasiekti siūlomos šios priemonės: 

sukurti unikalų turizmo prekės ženklą ir šūkį, išplėtoti Žemaitijos sostinės šventę iki nacionalinio 

lygmens (kaip Jūros šventė Klaipėdoje), papildyti rajono renginių skaičių naujais įdomiais 

renginiais (pavyzdžiui, Berlyno meškų skulptūrų šventės pratęsimas Telšiuose ar Dailės dienų 

organizavimas su Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetu). Naujų maršrutų pagrindu teikiami 

pasiūlymai, kaip padidinti svarbiausių kultūros ir gamtos paveldo objektų žinomumą. Stiprus 

papildantis turizmo produktas rajone yra gamtos turizmas. Siūlomos priemonės, kaip patogiau 

organizuoti turizmą Varnių regioniniame parke, kaip apjungti visus rajono turistinius resursus ir 

plėtoti turistines paslaugas. 

Strategijoje identifikuojamos skaudžiausios rajono problemos: apgyvendinimo vietų stoka, 

lankytinų vietų ir maršrutų ženklinimo nuoseklumo trūkumas, dviračių takų stoka, silpna 

rinkodara internete. 

Atsižvelgiant į analizės išvadas, antroje strategijos dalyje teikiami infrastruktūros tvarkymo 

pasiūlymai, klasikinės rinkodaros pasiūlymai, elektroninės rinkodaros pasiūlymai, kitos idėjos, 

kurios leistų padidinti Telšių rajono turizmo sektoriaus konkurencingumą ir užtikrintų darnaus 

turizmo vystimąsi. Turistų lankymui pritaikytas, reklamuojamas ir saugomas Telšių rajono 

gamtos bei kultūros paveldas yra vienas iš pagrindinių veiksnių, galintis skatinti rajono 

ekonominį, socialinį ir demografinį vystimąsi. 
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Įvadas 
 

Kiekviena Lietuvos savivaldybė turi unikalių objektų, kuriuos gali pasiūlyti tiek Lietuvos, 

tiek užsienio turistams, tačiau ne visoms savivaldybėms sėkmingai sekasi pritraukti turistus ir 

parodyti šiuos objektus. Siekiant išsiaiškinti, kaip tai sekasi daryti Telšių rajono savivaldybei, 

reikia įvairiais aspektais išanalizuoti jos šiandieninę ir potencialią poziciją Lietuvos turizmo 

sektoriuje: 

 Kokie pagrindiniai turizmo ištekliai leidžia keliauti Telšių rajone ir kaimyninėse 

savivaldybėse? 

 Kokios turizmo paslaugos yra vystomos Telšių rajono savivaldybėje? 

 Kokia turizmo infrastruktūra ir kokie produktai siūlomi atvykstantiems rajono 

svečiams, turistams? 

 Kas yra tikslinis rajono svečias? Koks turistas (vietinis ir užsienio) lankosi ar turėtų 

lankytis rajone? 

 Kokios reklamos priemonės būtų tinkamos reklamuojant turizmo išteklius, kuriamas 

paslaugas ir produktus? 

 Toliau strategijoje trumpai aprašomi visi aukščiau išvardyti aspektai. Jais 

remiantispateikiamas rinkodaros priemonių planas, kuris galėtų padėti skatinti turizmo plėtrą 

Telšių rajono savivaldybėje. Papildomai pateikiami pasiūlymai turizmo plėtrai bei reikalingos 

infrastruktūros gerinimui.  

Strategijoje vartojamas universalus turizmo informacijos centro trumpinys TIC. 
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Strategijos tikslai ir uždaviniai 
 

Atsižvelgiant į Lietuvos turizmo plėtros 2014 – 2020 metų programos tikslą „veiksmingų 

rinkodaros ir komunikacijos priemonių diegimas didinant Lietuvos turizmo konkurencingumą ir 

žinomumą Lietuvoje ir tarptautinėse rinkose“, iškeltas Telšių rajono savivaldybės elektroninės 

rinkodaros strateginis tikslas – didinti Telšių rajono savivaldybės turizmo sektoriaus 

konkurencingumą naudojant numatytas elektroninės rinkodaros priemones. 

Siekiant šio strateginio tikslo, svarbu tikslingai numatyti elektroninės rinkodaros 

priemones, organizuoti bei vykdyti šiame dokumente pateiktą elektroninę rinkodaros strategiją, 

kad potencialūs turistai, naudodamiesi elektroninėmis priemonėmis, lengvai rastų reikiamą 

informaciją. Ne mažiau svarbu, kad informacija apie Telšių rajono savivaldybės turizmo 

produktus pati pasiektų tikslinius turistus elektroninėje erdvėje. 

Siekiant didinti Telšių rajono savivaldybės konkurencingumą, strategijoje numatyti 3 

tikslai ir 8 uždaviniai: 

1. Pirmasis strategijos tikslas – Telšių rajono savivaldybės, kaip turistinio objekto, įvaizdžio 

gerinimas: 

a. Nustatyti išorinį ir vidinį įvaizdį; 

b. Numatyti rinkodaros priemones įvaizdžio gerinimui. 

2. Antrasis strategijos tikslas – Telšių rajono savivaldybės žinomumo didinimas Lietuvos ir 

užsienio turizmo rinkoje: 

a. Nustatyti rajono pranašumus ir trūkumus; 

b. Numatyti rinkodaros priemones žinomumo didinimui. 

3. Trečiasis strategijos tikslas – vietos ir užsienio turistų srautų augimas Telšių rajono 

savivaldybėje: 

a. Nustatyti rajono turistinį potencialą; 

b. Išryškinti tikslines užsienio rinkas; 

c. Nustatyti artimiausius turistų traukos centrus; 

d. Numatyti rinkodaros priemones turistų augimo skatinimui. 
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1 Tyrimo metodologija 
1.1 Tyrimo tikslai ir uždaviniai 

 

Pagrindinis tyrimo tikslas – identifikuoti kertinius šiuo metu Telšių rajono savivaldybės 

turizmo sektoriuje vykdomos elektroninės rinkodaros privalumus bei trūkumus, atitinkamai 

pateikti pasiūlymus, kurie sustiprintų privalumus, sumažintų trūkumus bei leistų panaudoti 

naujus potencialius elektroninės rinkodaros metodus, padedančius pasiekti aukščiau įvardintus 

strategijos tikslus. Tyrimo tikslui pasiekti buvo atlikta kelių etapų Telšių rajono savivaldybės 

turizmo sektoriaus bei jo vykdomos elektroninės rinkodaros analizė. 

Detalizuoti analizės uždaviniai: 

 Išanalizuoti suinteresuotų Telšių rajono savivaldybės asmenų bei grupių tikslus ir 

prioritetus savivaldybės turizmo sektoriui. 

 Identifikuoti tikslinius Telšių rajono savivaldybės turistų segmentus. 

 Identifikuoti pagrindinius turizmo gamtinius ir kultūrinius išteklius, šiuo metu 

naudojamus Telšių rajono savivaldybėje bei gamtinius ir kultūrinius išteklius, kurių 

potencialas neišnaudojamas. 

 Įvertinti turizmo paslaugas ir produktus, siūlomus atvykstantiems Telšių rajono 

savivaldybės turistams. 

 Išanalizuoti ir įvertinti Telšių rajono savivaldybės turizmo sektoriaus įvaizdį, šiuo 

metu formuojamą esamiems ir potencialiems turistams. 

 Išanalizuoti ir įvertinti šiuo metu naudojamas internetinės rinkodaros priemones ir 

identifikuoti priemones, kurios būtų tinkamos reklamuojant turizmo gamtinius bei 

kultūrinius išteklius, kuriamas paslaugas ir produktus ateityje. 

 Išanalizuoti šiuo metu naudojamų internetinių rinkodaros įrankių kokybę, aktualumą 

bei įvertinti jų potencialą. 

 

1.2 Tyrimo etapai 
1.2.1 Metodiniai kriterijai 

 

Šiai analizei parinkta tokia struktūra, kad rezultatai atsakytų į visus prieš tai iškeltus 

tikslus bei uždavinius. Analizė apėmė kelis skirtingus kokybinės ir kiekybinės analizės metodus. 

Metodų kombinaciją sudaro esamų faktinių duomenų apie Telšių rajono savivaldybės turizmo 

sektorių analizė, planavimo dokumentų analizė, kokybinė suinteresuotų asmenų, grupių bei 

turistų apklausa, esamų rinkodaros priemonių analizė bei SSGG analizė. 

Laikotarpis. Analizei buvo renkami 2012-2015 metų duomenys, išskyrus tuos atvejus, 

kuomet klausimyno pagalba buvo apklausiamos skirtingos respondentų grupės. Kokybiniai 

rodikliai buvo vertinami neatsižvelgiant į laiko pokyčius, bet akcentuojant esamą padėtį.  

 

1.2.2 Planavimo dokumentų analizės metodika 
 

Pirmajame tyrimo etape buvo atliekama planavimo dokumentų analizė, siekiant 

išsiaiškinti šiuo metu galiojančių planavimo dokumentų prioritetus turizmo sektoriui Lietuvoje 

bei konkrečiai, Telšių rajono, savivaldybei. Tai reikalinga norint tinkamai įvertinti tiriamų 

objektų esamą situaciją ir lyginant ją su siekiamais rezultatais. 

Šiame tyrimo etape buvo apžvelgti: 
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 Nacionalinio ir regioninio lygmens strateginiai ir bendrieji planai: 

o Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas; 

o Nacionalinė turizmo plėtros programa 2014-2020 metams; 

o Nacionalinių vandens turizmo trasų specialusis planas; 

o Nacionalinio lygmens autoturizmo trasų specialusis planas; 

o Lietuvos turizmo potencialo įvertinimo, nustatant didžiausias turistinės traukos 

vietoves ir jų panaudojimo prioritetus, studija; 

o Telšių regiono plėtros planas 2014-2020 metams. 

o Varnių regioninio parko tvarkymo planas. 

 Telšių rajono savivaldybės strateginiai, bendrieji ir specialieji planai: 

o Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas; 

o Telšių rajono savivaldybės 2015-2017 m. strateginis veiklos planas; 

o Telšių rajono savivaldybės 2004-2020 m. strateginis plėtros planas; 

o Telšių miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas; 

o Pėsčiųjų-dviračių takų išvystymo Telšių rajone ir Telšių mieste su 

priemiestinėmis gyvenvietėmis specialusis planas. 

Analizuojant nacionalinius ir regiono dokumentus buvo identifikuojami Telšių rajono 

savivaldybės turistiniai ištekliai, kurie įvardijami kaip prioritetiniai Lietuvos mastu. 

Nacionaliniai ir regiono turizmo srities prioritetai buvo lyginami su Telšių rajono savivaldybės 

prioritetais turizmui ir turizmo ištekliams. 

 

1.2.3 Turistų srautų ir tikslinių rinkų analizės metodika 
 

Atliekant šį tyrimo etapą buvo surinkti turistų srautų duomenys iš Lietuvos statistikos 

departamento duomenų bazės bei iš kitų prieinamų duomenų saugyklų. Prieš naudojant 

duomenis analizei, jie buvo peržiūrimi, papildomi, taisomi ir patvirtinami teisingais. Kai kurie 

trūkstami duomenys, po papildomos užklausos, buvo gauti iš Telšių TIC, Varnių regioninio 

parko, Telšių geležinkelių stoties, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos. Siekiant nustatyti, 

kokia yra Telšių rajono savivaldybės turistų srautų padėtis regione, Lietuvoje ir tarp kaimyninių 

šalių, savivaldybės turistų srautai buvo lyginami su kaimyninių savivaldybių turistų srautais, 

kurortinių Lietuvos teritorijų (Anykščių, Trakų ir Zarasų) savivaldybėmis bei Latvijos istorinio 

Kuršo regiono centru Kuldiga. Atliekant statistinę analizę Microsoft Excel programa buvo 

naudojami įvairūs aprašomosios statistikos metodai. 

Vėliau buvo atliekamas turistų segmentavimas bei tikslinių rinkų identifikavimas. 

Turistų suskirstymas į segmentus pagal tam tikrus kriterijus yra būtinas, siekiant išskirti tikslines 

vartotojų grupes, į kurias pirmiausia būtina orientuoti elektroninę rinkodaros strategiją. Buvo 

naudojami šie turistų segmentavimo metodai: 

 Geografinis – šis kriterijus vėliau leis tinkamai parinkti kalbas, kurios bus reikalingos 

kuriant elektroninės rinkodaros įrankius. 

 Demografinis – pagal šį kriterijų turistai buvo skirstomi pagal amžių, lytį, išsilavinimą. 

 Psichografinis – šis segmentavimo metodas šiuo metu tampa vis populiaresniu, kadangi 

suteikia daug informacijos apie vartotojų asmenines savybes, jų vertybes, požiūrį, 

pomėgius bei gyvenimo būdą. Tokia informacija itin naudinga formuojant turizmo 

produktus bei parenkant atitinkamus komunikacijos metodus internetinėje erdvėje.  
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1.2.4 Suinteresuotų asmenų apklausos ir surinktų duomenų analizės 
metodika 
 

Siekiant gauti daugiau informacijos apie Telšių rajono savivaldybėje esančius turizmo 

vystymui tinkamus išteklius bei vietos valdžios institucijų ir privačių įstaigų požiūrį į jų vystymą, 

buvo numatyta apklausti įvairias suinteresuotas savivaldybės institucijas bei privačias įstaigas. 

Aptariamam analizės etapui buvo parinktos šios suinteresuotos grupės ar asmenys: 

 

Lent. 1. Apklaustos suinteresuotos grupės ir asmenys 

 Suinteresuota grupė ar asmuo   Atstovas ar atstovai 

Telšių rajono savivaldybės seniūnijos (išsiųstos anketos) Antanas Kontrimas, Inesa 

Kęsminienė, Česlovas Ubartas, 

Vilma Šakienė, Danguolė 

Kačinskienė, Kazys Lečkauskas, 

Jonas Buivydas, Donatas 

Želvys, Rolandas Bružas, Petras 

Varnelis, Pranas Lukošius 

Telšių krašto vietos veiklos grupė (išsiųsta anketa) Birutė Baltuonienė 

Telšių rajono savivaldybės apgyvendinimo įstaigos (gyvai 

susitikta su „Sinchronas“ ir „Auksinio Elnio dvaras“ 

atstovais, kitiems - išsiųstos anketos) 

Nijolė Noreikienė, Sigutė 

Monstavičienė 

 

Bendraujant su Telšių rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus 

vyriausiąja specialiste Šarūne Žebrauskaite-Lekavičiene, buvo nustatyti Telšių rajono 

savivaldybės aktyvūs asmenys, kurie rodo iniciatyvą savivaldybės turizmo ir kultūros vystymo 

srityje. Su šiais asmenimis buvo susitikta gyvai ir aptartos strategijos kryptys: 

 

Lent. 2. Apklausti iniciatyvūs asmenys 

Asmuo Pareigos ar darbo vieta 

Sigita Dacienė Lietuvos tautodailininkų sąjungos Telšių skyriaus vedėja 

Algirdas Žebrauskas LR Aplinkos ministerijos Ministro patarėjas ir Telšių gidas, VDA 

Telšių fakulteto Dizaino katedros vedėjas 

Ramūnas Banys VDA Telšių fakulteto dekanas 

Andrius Bajorūnas Varnių regioninio parko vyr. specialistas 

Daiva Mažonienė „SamogitiArt“ meno galerijos vadovė 

Andrius Dacius Žemaičių kultūros draugijos Telšių skyriaus pirmininkas ir Telšių 

gidas 

Kristina Miliuvienė Žemaitijos turizmo informacijos centro direktorė 

Aistė Šiaudkulienė Žemaitijos turizmo informacijos centro vadybininkė 

   

1.2.5 Turizmo paslaugų, gamtinių ir kultūrinių išteklių bei turizmo produktų 
analizės metodika 

 

Apgyvendinimo įstaigų, maitinimo įstaigų, rekreacines paslaugas, pramogas ir transporto 

paslaugas teikiančių įmonių analizė buvo vykdoma vertinant Žemaitijos turizmo informacijos 
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centro, apgyvendinimo ir maitinimo įstaigų, pramogas teikiančių įstaigų bei transporto paslaugas 

teikiančių įmonių tinklalapius bei remiantis iš savivaldybės institucijų gauta informacija. Atlikus 

analizę identifikuojamos svarbiausios problemos ir pateikiami pasiūlymai. 

 

1.2.6 Turistų internetinės apklausos analizė 
 

Pirminės informacijos iš buvusių ir būsimų turistų Telšių rajono savivaldybėje 

surinkimui buvo naudojamas apklausos metodas. Pagrindiniai šio metodo privalumai, lyginant su 

kitais tyrimų metodais, yra duomenų rinkimo lankstumas ir analizės galimybės. Internetinės 

apklausos metodas suteikia galimybę rinkti įvairią informaciją: tiek kokybinę, tiek kiekybinę. Be 

to, šią informaciją nesunku palyginti su kituose tyrimo etapuose surinktais duomenimis.
1
 

 

1.2.6.1 Duomenų rinkimo kriterijai 
 

Duomenų rinkimui buvo pasitelktos interneto technologijos, kurios leidžia lanksčiai, 

greitai ir kokybiškai surinkti duomenis, lyginant su kitais duomenų rinkimo būdais. Šis metodas 

buvo pasirinktas atsižvelgiant į tai, kad internetinės anketos yra gana lanksčios, atliekama 

respondentų kontrolė, anketos turi didelį atsako dažnį, yra greitai užpildomos ir visa tai 

atliekama esant mažoms kaštų sąnaudoms.  

Atliekant tyrimą internetiniame tinklalapyje www.apklausa.lt buvo sukurtos dvi 

apklausos anketos, kurios leistų nustatyti vidinį ir išorinį Telšių rajono savivaldybės įvaizdį. 

Anketa apie vidinį rajono įvaizdį buvo platinama per Žemaitijos turizmo informacijos centro, 

savivaldybės darbuotojus bei plano rengėjų aplinkoje. Tuo tarpu anketa apie išorinį rajono 

įvaizdį buvo platinama plano rengėjų aplinkoje. Į anketą apie vidinį rajono įvaizdį buvo gauti 72 

atsakymai, o į anketą apie išorinį rajono įvaizdį gauta 119 atsakymų.  

Apklausoje apie vidinį rajono įvaizdį 85 % respondentų buvo moterys ir 15 % – vyrai. 

Vidutinis respondentų amžius – 41,7 metai, kai amžiaus intervalas yra nuo 20 iki 60 metų. 78 % 

respondentų nurodė, kad jų išsilavinimas – aukštasis universitetinis, 18 % – aukštasis 

neuniversitetinis ir 4 % – vidurinis. 

Apklausoje apie išorinį rajono įvaizdį 52 % respondentų buvo moterys ir 48 % – vyrai. 

Vidutinis respondentų amžius – 30,7 metai, kai amžiaus intervalas yra nuo 18 iki 60 metų. 85 % 

respondentų nurodė, kad jų išsilavinimas – aukštasis universitetinis, 11 % – aukštasis 

neuniversitetinis ir 4 % – vidurinis. 64,6 % respondentų buvo iš Vilniaus miesto, 10,6 % – iš 

Kauno, 6,2 % – iš Klaipėdos, 5,3 % – iš Kretingos, 2,7 % – iš Panevėžio ir 1,8 % – iš Alytaus. 

 

1.2.6.2 Klausimyno sudarymo metodika 
 

Klausimynas buvo sudarytas atsižvelgiant į prieš tai atliktos analizės etapus bei gautų 

rezultatų apibendrinimus, siekiant detaliau apžvelgti nagrinėjamas temas bei jų elementus, kurie 

kitais analizės būdais negali būti pakankamai ištirti. Iš viso klausimyną, skirtą nustatyti vidinį 

rajono įvaizdį, sudarė 9 klausimai. Tuo tarpu išorinio įvaizdžio klausimyną sudarė 13 klausimų. 

Temoms apžvelgti buvo naudojami atviri bei uždari klausimai. Atviri klausimai padėjo surinkti 

kokybinę informaciją, kurioje buvo galima gauti detalesnius atsakymus į aktualiausius 

                                                 
1
 Kotler, P ir Armstrong, G., 2012. Principles of Marketing (liet. Rinkodaros principai), 14 leidimas, Harlow: 

Pearson Education Limited. 

http://www.apklausa.lt/
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klausimus. Didesnė dalis klausimų buvo uždaro tipo, tad juos vėliau buvo galima statistiškai 

analizuoti, o atsakymus lyginti tarpusavyje. Buvo naudojamos šios uždarų klausimų rūšys: 

 Klausimai su atsakymo variantais (galimi keli arba vienas atsakymas) buvo 

naudojami surinkti demografiniams bei geografiniams turistų duomenims. Galimybė 

pasirinkti tik vieną atsakymą supaprastina tolesnę duomenų analizę.
2
 

 Vertinimo skalės arba tokių skalių matricos (rangų tipo klausimai) buvo naudojamos 

nustatyti, kokius objektus žmonės yra aplankę, apie kokius yra girdėję, bet neaplankę 

ir apie kokius nėra nei girdėję, nei aplankę. Šie klausimai turi pranašumą prieš „Taip 

/ Ne“ klausimus, kadangi gali pateikti kur kas tikslesnį poveikio vertinimą. 

Respondentai tokius klausimus gali atsakyti pakankamai greitai, o surinktus 

duomenis galima statistiškai apdoroti.
3
 

Surinkta informacija susisteminta bei apipavidalinta naudojantis Microsoft Excel 

programa. 

 

1.2.6.3 Atsiliepimų viešojoje erdvėje analizės bei įvaizdžio vertinimo metodika 
 

Papildomai buvo analizuojami populiariausių užsienietiškų turizmo portalų atsiliepimai 

apie Telšių rajono savivaldybę ar joje esančius turistinius objektus.  

Pasitelkus internetinių svetainių analizės įrankį
4
 buvo atrinkti populiariausi pasaulyje 

internetiniai turistiniai portalai. Iš 10-ies populiariausių portalų 4 buvo nesusiję su Lietuvos ir 

Europos kelionėmis (šie puslapiai nebuvo toliau nagrinėjami), dar 4 portalai atstovavo viešbučių 

rezervavimo sistemas, tad iš jų pasirinktas vienas, populiariausias. Atsižvelgiant į tai, analizei 

parinkti šie populiariausi užsienietiški turizmo portalai: 

 Įvairių turistinių vietovių aprašymai bei keliautojų atsiliepimai 

(www.tripadvisor.com); 

 Įvairių turistinių vietovių aprašymai (www.wikitravel.org); 

 Viešbučių rezervavimo sistema (www.booking.com). 

 

1.2.7 Esamų elektroninės rinkodaros priemonių analizės metodika 
 

Siekiant įvertinti Telšių rajono savivaldybės gamtinių ir kultūrinių išteklių elektroninę 

rinkodarą, buvo analizuojamos šiuo metu naudojamos internetinės svetainės, dedikuoti socialinių 

tinklų puslapiai, bei kitos priemonės: 

 Žemaitijos turizmo informacijos centro tinklalapis (www.telsiutic.lt); 

 Žemaitijos turizmo informacijos centro paskyra socialiniame tinkle (https://lt-

lt.facebook.com/pages/%C5%BDemaitijos-turizmo-informacijos-

centras/214049475328926); 

 Varnių regioninio parko tinklalapis (www.varniuparkas.lt).  

                                                 
2
 Survey Analytics, 2013. Survey Analytics Enterprise Research Plarform. [Internete] 

3
 Instructional Assessment Resources (IAR), 2007. The University of Texas at Austin. [Internete] Pasiekiama per: 

<http://www.utexas.edu/academic/ctl/assessment/iar/teaching/plan/method/survey/survey_tables_questiontypes.pdf> 

[Pasiekta 2015-06-14]. 

4
 <http://www.similarweb.com/category/travel> [2015-06-24] 

http://www.wikitravel.org/
http://www.booking.com/
http://www.telsiutic.lt/
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Siekiant įvertinti naudojamų įrankių efektyvumą, jie buvo lyginami su kitų Lietuvos 

savivaldybių elektroniniais įrankiais ir užsienio valstybių geros praktikos pavyzdžiais. 

 

1.2.8 SSGG analizės metodika 
 

Paskutinė tyrimo dalis apėmė stiprybių–silpnybių ir galimybių–grėsmių (SSGG) analizę, 

kurioje buvo bendrai vertinamas visas Telšių rajono savivaldybės turizmo sektorius. Vertinimai 

buvo rengiami atsižvelgiant į klausimyno metu surinktus duomenis, oficialių dokumentų, 

statistinių duomenų bei kitą tyrimo metu surinktą informaciją. Vidinė ir išorinė sektoriaus 

analizė leidžia identifikuoti jo teigiamas bei neigiamas savybes, kurios daro įtaką Telšių rajono 

savivaldybės turizmo konkurencingumui Lietuvos ir užsienio turizmo kontekste.  
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2 Esamos būklės analizė 
 

Šioje dalyje apžvelgiama dabartinė Telšių rajono savivaldybės situacija: aptariama jos 

išteklių analizė, planuojami įgyvendinti infrastruktūriniai projektai, esami turistiniai maršrutai, 

vykstantys renginiai, turistų skaičiaus dinamika ir vertinimas, vidinis ir išorinis rajono įvaizdžiai. 

Įvertinus situaciją, išskirtos potencialios rinkos, įvardyti konkurenciniai pranašumai ir trūkumai. 

Vėliau šia informacija bus remiamasi apibrėžiant rinkodaros strategiją, tikslus ir 

rekomenduojamus taktinius veiksmus. 

 

2.1 Planavimo dokumentų analizė 
 

Toliau pateikiama nacionalinio, regioninio ir vietinio lygmens planavimo dokumentų 

analizė, siekiant nustatyti esamus Telšių rajono savivaldybės turizmo vystymo prioritetus. 

 

2.1.1 Nacionalinio lygmens planavimo dokumentai 

 

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane Plungės-Telšių rajonai yra 

numatyti kaip labai didelio ir didelio potencialo rekreaciniai arealai, kuriuose prioritetas turi būti 

teikiamas nacionalinių ir regioninių parkų teritorijų, esamų poilsio namų atnaujinimui, kempingų 

tinklo kūrimui, poilsio kaime ir pramogų paslaugų plėtrai. Taip pat šiame plane prioritetas 

numatomas Telšių aerodromo plėtrai. 

Pagal Nacionalinę turizmo plėtros 2014-2020 m. programą, Telšių rajono savivaldybė, 

kartu su Plungės rajono savivaldybe, kaip Žemaitijos aukštumų regionas, yra numatomos 

prioritetiniu turizmo plėtros regionu. 

Pagal 2011 metais parengtą Lietuvos turizmo potencialo įvertinimo, nustatant 

svarbiausias turistinės traukos vietoves ir jų panaudojimo prioritetus, studiją, Telšių rajono 

rekreacinio ir kaimo turizmo produktai sietini su Varnių regioninio parko turizmo infrastruktūra. 

Prioritetiniais turizmo produktais išskirti aktyvaus poilsio turizmas ir kaimo turizmas. 

Nacionalinių vandens turizmo trasų specialiajame plane, kaip prioritetinė nacionalinė 

vandens turizmo trasa išskiriama Minijos upė, nuo jos ištakų Telšių rajono savivaldybėje. 

Nacionalinio lygmens autoturizmo trasų specialiajame plane išskirti šie Telšių rajono 

savivaldybės objektai, šalia kurių turi būti vystoma autoturizmo infrastruktūra: Šatrijos 

piliakalnis, Žemaičių vyskupystės muziejus ir Žemaičių muziejus „Alka“. 

 

2.1.2 Regioninio ir vietinio lygmens planavimo dokumentai 
 

Telšių rajono savivaldybės 2004-2020 m. strateginiame plėtros plane prioritetas 

teikiamas:  

 Kultūros, rekreacijos ir turizmo paslaugų plėtrai;  

 Telšių krašto kultūrinio ir gamtinio savitumo sklaidai. 

Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane prioritetas teikiamas:  

 Viešosios turizmo infrastruktūros tvarkymui (informaciniai stendai, privažiavimai, 

nuorodos, dviračių-pėsčiųjų takai, stovyklavietės, paplūdimiai, kempingas); 
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 Elektroninei, rajone veikiančiai, viešbučių kambarių, kaimo sodybų, siūlomų 

maršrutų bei gidų paslaugų rezervavimo sistemai;  

 Valčių, baidarių nuomos punktų plėtrai; 

 Vandens, autoturizmo ir sakralinio paveldo maršrutams; 

 Kaimo turizmo sodybų steigimosi skatinimui. 

Telšių miesto teritorijos bendrajame plane prioritetas teikiamas: 

 Aktyvioms marketingo priemonėms;  

 Viešosios turizmo infrastruktūros tvarkymui (nuorodos, informaciniai stendai, 

dviračių-pėsčiųjų takai, prieplaukos, paplūdimiai); 

 Kultūrinių renginių vystymui. 

Telšių regiono plėtros 2014-2020 metams plane prioritetas teikiamas:  

 Turizmo maršrutų ar jų dalių, patenkančių į regiono teritoriją, vystymas (įskaitant 

reikalingas rinkodaros priemones); 

 Kultūros paveldo ir gamtos objektų išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai. 

Varnių regioninio parko tvarkymo plane prioritetas teikimas:  

 Muziejinių ekspozicijų kūrimui;  

 Avarinės būklės pastatų tvarkymui;  

 Viešosios turizmo infrastruktūros tvarkymui (nuorodos, privažiavimai, 

informaciniai stendai, dviračių-pėsčiųjų takai, žirginio turizmo takai, slidinėjimo 

trasos, stovyklavietės, prieplaukos, apžvalgos bokštai); 

 Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų plėtrai. 

Pėsčiųjų-dviračių takų išvystymo Telšių rajone ir Telšių mieste su priemiestinėmis 

gyvenvietėmis specialiajame plane dviračių takus numatoma įrengti beveik šalia kiekvieno 

kelio, neišskiriant prioritetų. 

Vietinės reikšmės vandens turizmo trasos Masčio ežere, Telšių mieste, 

specialiajame plane numatoma Masčio ežero pakrantėje įrengti 13 prieplaukų. 

 

2.1.3 Apibendrinimas 
 

Apžvelgus planavimo dokumentus galima konstatuoti, kad Telšių rajono savivaldybės 

teritorija patenka į visus svarbiausius Lietuvos turizmo vystymo planavimo dokumentus. 

Apibendrinus aukščiau pateiktą informaciją, galima išskirti šiuos planavimo dokumentuose 

numatytus pagrindinius Telšių rajono savivaldybės prioritetus turizmo srityje:  

 Kultūrinių išteklių vystymas; 

 Gamtinių-rekreacinių išteklių vystymas; 

 Viešosios turizmo infrastruktūros vystymas; 

 Pažintinio turizmo vystymas; 

 Transporto paslaugų vystymas; 

 Maitinimo paslaugų vystymas; 

 Apgyvendinimo paslaugų vystymas; 

 Turistų srautų vystymas; 

 Turizmo rinkodaros vystymas. 

Pagal aukščiau išskirtus prioritetus turizmo srityje toliau paeiliui analizuojama, kaip šiuo 

metu jie yra vystomi ir kokia yra Telšių rajono savivaldybės turizmo srities esama situacija. 
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2.2 Kultūrinių išteklių vystymo analizė 
 

Kultūrinius išteklius sudaro kultūros paveldo objektai (nekilnojamosios ir kilnojamosios 

kultūros vertybės), kultūriniai renginiai, muziejai, galerijos, amatų centrai bei toks nematerialus 

paveldas, kaip etnokultūra (kulinarija, šokiai, dainos ir kt.). LR Bendrajame plane pagal kultūros 

vertybių vertės ir koncentracijos arealų tipų teritorinį išsidėstymą nustatyti penki istorijos 

paveldo dominavimo regionai, vienas iš jų – Vidurio ir Šiaurės Vakarų Žemaitijos regionas, 

kuriame pagrindinis istorinis krūvis tenka ypač gausiam šio regiono archeologijos paveldui 

(piliakalniams, alkakalniams, pilkapiams ir kt.), taip pat Klaipėdos, Varnių, Telšių ir kitų 

istoriškai garsių regiono vietovių memorialiniams akcentams. 

 

2.2.1 Kultūros paveldo objektų analizė 
 

Remiantis Kultūros paveldo departamento duomenimis, 2015 m. Telšių rajono 

savivaldybės teritorijoje iš viso buvo 668 į kultūros vertybių registrą įtraukti kultūros paveldo 

objektai. Iš jų 147 yra kilnojami ir 521 nekilnojami. Didžiąją daugumą kilnojamų paveldo 

vertybių sudaro sakraliniai daiktai, laikomi įvairiose rajono bažnyčiose. Nekilnojamo paveldo 

vertybes sudaro šios objektų grupės: dvarų sodybos, maldos namai, senovės gyvenvietės, 

kapinės-pilkapiai, kalnai-piliakalniai, koplyčios-koplytstulpiai, kiti sakraliniai objektai, kiti 

pastatai-objektai bei senamiesčiai-senojo miesto vietos. Žemiau pateikiama diagrama (1 pav.), 

kiek procentaliai kokios grupės kultūros paveldo objektų yra savivaldybėje. 

 

2%

15%

2%

7%

5%

11%

36%

21%

1%

Dvarų sodybos

Kapinės-pilkapiai

Maldos namai

Senovės gyvenvietės

Kalnai-piliakalniai

Koplyčios-koplytstulpiai

Kiti sakraliniai objektai

Kiti pastatai-objektai

Senamiesčiai-senojo miesto

vietos  
1 pav. Kultūros paveldo objektų pasiskirstymas pagal skirtingas grupes 

Šaltinis: Kultūros paveldo departamentas 

 

Taigi, Telšių rajono savivaldybėje dominuoja sakralinis paveldas, kuris, sudėjus maldos 

namus, koplyčias-koplytstulpius bei kitus sakralinius objektus, sudaro pusę visų rajono kultūros 

paveldo objektų. Didžioji dalis sakralinio paveldo objektų yra laisvai prieinami turistams, nes 

koplyčios ir koplytstulpiai daugiausiai stovi atvirose erdvėse. Maldos namai taip pat yra atviri 
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visuomenei, tačiau jų lankymas yra ribotas, ypač kaimuose esančių maldos namų, kurie 

dažniausiai būna atrakinti tik mišių metu savaitgaliais. Plano rengėjams apvažiavus dalį maldos 

namų buvo pastebėta, kad ne visur ant durų yra nurodyti telefonai, o ten, kur telefonai buvo 

nurodyti, jais paskambinus gautas atsakymas, kad duris galintis atrakinti asmuo šiuo metu negali 

to padaryti.  

Šalia paveldo objektų trūksta informacinių stendų, kuriuose būtų aprašyta, kuo yra 

vertingas objektas ir kokia jo istorija.  

Telšių rajono savivaldybės sakralinis kultūros paveldas išsiskiria medinio sakralinio 

paveldo gausa, kuris sudaro daugiau nei pusę visų sakralinių kultūros paveldo objektų - tai jau 

minėtos koplyčios, koplytstulpiai bei medinės bažnyčios.   

Kitą nemažą dalį paveldo objektų sudaro įvairūs kiti pastatai-objektai. Dažniausiai tai 

dvarų sodybų kompleksams priklausantys pastatai, išsiskiriantys medine architektūra, Telšių 

senamiestyje esantys pastatai, pavienės sodybos. Praktiškai didžioji dalis šių objektų yra 

nepritaikyti turistų lankymui, išskyrus dalį Biržuvėnų dvaro sodybos pastatų bei pastatai, 

kuriuose yra įsikūrusios maitinimo, apgyvendinimo bei administracinės įstaigos. Dauguma šių 

objektų priklauso privatiems asmenims, dalis jų yra prastos fizinės būklės. Kaip ir su sakraliniais 

objektais, viena iš problemų yra informacinių stendų trūkumas.  

Apie šeštadalį rajono paveldo objektų sudaro kapinės ir pilkapiai. Nemažą dalį kapinių 

sudaro žydų kapinės, žydų žudynių vietos, Lietuvos karių kapai bei žinomų žmonių kapai. 

Praktiškai visos kapinės ir pilkapiai yra laisvai prieinami turistams, tačiau trūksta nuorodų ir 

informacinių stendų. 

Senovės gyvenvietės sudaro apie 7 % visų rajono paveldo objektų, tačiau absoliuti 

dauguma yra nepritaikytos lankymui, trūksta informacinių stendų ir nuorodų. 

Kalnai-piliakalniai sudaro apie 5 % visų rajono paveldo objektų. Nemaža dalis šių objektų 

yra tinkamai pritaikyti turistų lankymui, tačiau prie dalies objektų trūksta informacinių stendų ir 

nuorodų, pvz.: nuorodos į Sprūdės piliakalnį yra tik prie pat piliakalnio, bet ne nuo pagrindinių 

kelių.  

Dvarų sodybos sudaro apie 2 % visų rajono paveldo objektų, tačiau turistų lankymui yra 

pritaikyta tik Biržuvėnų dvaro sodyba. Likusiose dvarų sodybose gyvena privatūs asmenys, 

trūksta informacinių stendų, nuorodų. Dalies dvarų būklė yra prasta. 

Senamiesčius-senųjų miestų vietas sudaro 4 objektai, iš kurių labiausiai išvystytas – 

Telšių senamiestis.  

Išanalizavus vieno iš populiariausių užsienio kelionių portalų www.tripadvisor.com 

svetainę buvo nustatyta, kad joje nėra patalpintas nei vienas Telšių rajono savivaldybės kultūros 

paveldo objektas. Informacijos anglų ir vokiečių kalbomis apie nedidelę dalį rajono paveldo 

objektų galima rasti Žemaitijos TIC svetainėje. 

Plano rengėjams įvertinus lankytinus objektus bei pabendravus su suinteresuotais 

asmenimis, ekspertiniu vertinimu nustatyta, kad šiuo metu turistų lankymui geriausiai yra 

pritaikyti šie patraukliausi ir didžiausią potencialą turintys kultūros paveldo objektai: 

 Telšių senamiestis (unikalus kodas kultūros vertybių registre 17113); 

 Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra (unikalus kodas kultūros vertybių registre 

26959); 

 Biržuvėnų dvaro sodyba (unikalus kodas kultūros vertybių registre 730); 

 Pašatrijos piliakalnis su gyvenviete (unikalus kodas kultūros vertybių registre 

24531); 

http://www.tripadvisor.com/
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 Šaukštelio piliakalnis, vadinamas Sprūdės kalnu (unikalus kodas kultūros vertybių 

registre 3479); 

 Žemaičių muziejus „Alka” (unikalus kodas kultūros vertybių registre 4102); 

 Kūlio Daubos malūnas (unikalus kodas kultūros vertybių registre 28265); 

 Buvusios Varnių kunigų seminarijos, dabartinis Žemaičių vyskupystės muziejaus, 

pastatas (unikalus kodas kultūros vertybių registre 16443); 

 Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia (unikalus kodas kultūros vertybių 

registre 1683); 

 Degaičių buvusios dvaro sodybos fragmentai (unikalus kodas kultūros vertybių 

registre 732). 

Išanalizavus kultūros paveldo objektus galima identifikuoti svarbiausias rajono kultūros 

paveldo problemas: 

 Trūksta informacinių stendų prie svarbiausių kultūros paveldo objektų; 

 Didžioji dalis esamų informacinių stendų prie svarbiausių objektų yra tik lietuvių 

kalba; 

 Trūksta nuorodų į svarbiausius kultūros paveldo objektus iš pagrindinių kelių, 

neaiškūs maršrutai iki objektų; 

 Dalis svarbiausių lankytinų objektų pasiekiami tik žvyrkeliu; 

 Dvarai, kuriuose įsikūrę privatūs gyventojai, nepritaikyti turistų srautui; 

 Neišnaudojamas Brėvikių dvaro sodybos potencialas lenkų turistų pritraukimui; 

 Neišnaudojamas Telšių ješiboto potencialas žydų turistų pritraukimui. 

Atsižvelgiant į Telšių rajono savivaldybėje identifikuotas kultūros paveldo problemas, 

strategijos 4 ir 5 skyriuje pateikiami rajono kultūros paveldo srities vystymo pasiūlymai. 

 

2.2.2 Renginių analizė 
 

Telšių rajono savivaldybėje, kiekvienoje seniūnijoje vyksta įvairūs tradiciniai renginiai, 

tačiau tik nedidelė dalis jų yra patrauklūs Lietuvos ir užsienio turistams. Žemaitijos turizmo 

informacijos centro tinklalapyje pateikiami šie tradiciniai renginiai: „Žemaitijos sostinės šventė“; 

tarptautinis bliuzo festivalis „Bliuzo naktys“; tarptautinis baikerių festivalis „Baikerių blūds“; 

gyvos dainos festivalis „Aš toks vienas“; didysis Telšių miesto turgus. Šie renginiai yra 

populiariausi tiek tarp vietos gyventojų, tiek tarp turistų. Be šių renginių Žemaitijos turizmo 

informacijos centro ir savivaldybės kultūros skyriaus darbuotojai, kaip unikalesnius renginius 

rajone, išskyrė Onines, vykstančias Upynos miestelyje; Degaičių aerodrome vykstančius 

renginius; Baltų vienybės dienos minėjimą Varnių regioniniame parke ir šventę „Žydintys 

sodai“; Žemaitės dramos teatro spektaklius.  

Taip pat, norint sužinoti daugiau apie atskirose seniūnijose vykstančius renginius, buvo 

atlikta seniūnų apklausa, kurioje seniūnai įvardino jų manymu išskirtinius jų seniūnijose 

vykstančius kasmetinius tradicinius renginius. Apklausos rezultatai pateikiami 3 lentelėje. 

 

Lent. 3. Seniūnų apklausos metu nustatyti išskirtiniai seniūnijų renginiai 

Seniūnija Renginiai 

Degaičių Vasario 16 d. bėgimas po parką „Mes už Žemaitiją“ 

Gadūnavo Vasario 16-osios šventė Brėvikių dvare 

Luokės Amatininkų šventė „Mykuoliuka Juomarks“ 
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Nevarėnų Seniūnijos kaimo žmonių šventė ,,Rudens dainas ir gėrybes – į vieną skrynią“; 

Garbės piliečių apdovanojimai; Respublikinė humoro grupių šventė „Juokis“; 

Respublikinė teatrų šventė „Scenoje glūdi didžiausios paslaptys“; Tarptautinė 

vestuvinių  muzikantų fiesta „Nuo saulėlydžio iki aušros“; Respublikinė  stilizuotų 

šokių šventė „Muzika, suteikusi sparnus“  

Ryškėnų - 

Telšių 

miesto 

Gyvos muzikos festivalis „Aš toks vienas“ 

Tryškių Tryškių vasara, Petrinės, Joninės. 

Upynos Oninės, Užgavėnės 

Varnių Tarptautinis bliuzo festivalis „Bliuzo naktys“ 

Viešvėnų Kraštiečių šventė 

Žarėnų Joninės, Žolinės, Užgavėnės 

 

Atliktos ne Telšių rajono savivaldybėje gyvenančių žmonių apklausos apie Telšių rajono 

savivaldybėje vykstančių renginių žinomumą rezultatai pateikti 4 lentelėje.  

 

Lent. 4. Apklausos metu nustatytas savivaldybėje vykstančių renginių žinomumas 

Pavadinimas Dalyvavęs Girdėjęs, bet 

nedalyvavęs 

Nei girdėjęs, 

nei dalyvavęs 

Žemaitijos sostinės šventė 3 35 70 

Festivalis „Bliuzo naktys“ 14 90 9 

Baikerių festivalis „Baikerių blūds“ 4 25 77 

Gyvos dainos festivalis „Aš toks vienas“ 2 12 92 

Didysis Telšių miesto turgus 3 16 88 

Baltų vienybės dienos minėjimas Varnių 

regioniniame parke 

4 22 82 

 

Kaip matoma iš apklausos rezultatų, pagal rajono svečius Telšių rajono savivaldybėje 

žinomiausias renginys yra tarptautinis bliuzo festivalis „Bliuzo naktys“. Kiti renginiai, palyginus 

su šiuo festivaliu, yra mažai žinomi ir mažai žmonių juose yra dalyvavę. Kadangi tarptautinį 

bliuzo festivalį „Bliuzo naktys“ organizuoja privatus verslas, o ne savivaldybė, šio renginio 

plėtrai savivaldybė turi ribotą įtaką. 

Išanalizavus renginius pagal sulaukiamą apytikslį lankytojų skaičių 2014 m., gauti 

rezultatai pateikiami 5 lentelėje. 

 

Lent. 5. Apytikslis savivaldybėje 2014 m. vykusių renginių dalyvių skaičius 

Renginio pavadinimas Apytikslis lankytojų skaičius 

„Žemaitijos sostinės šventė“ ~10000 

„Bliuzo naktys“ ~5000 

„Aš toks vienas“ ~5000 

„Didysis miesto turgus“ ~5000 

Aviacijos šventė Degaičių 

aerodrome 

~3000 

Baltų vienybės dienos 

minėjimas 

~450 
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Nors tarptautinis bliuzo festivalis „Bliuzo naktys“ yra labiausiai žinomas renginys, tačiau 

daugiausiai lankytojų sulaukia „Žemaitijos sostinės šventė“, kurioje, galima daryti prielaidą, 

daugiausiai lankosi vietiniai gyventojai. Kadangi pagal lankytojų skaičių ši šventė yra didžiausia, 

jos potencialas yra didžiausias ir jos rinkodarai turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys. 

Siekiant išskirti prioritetinius rajone vykstančius renginius, jie buvo išskirti į tris grupes, 

atsižvelgiant į savivaldybės įstaigų darbuotojų ir seniūnų išskirtus renginius bei anketinės 

apklausos rezultatus: vietinės svarbos – skirtus vietos bendruomenei; svarbius – skirtus 

vietiniams gyventojams arba nuolatiniams lankytojams ir labai svarbius – patrauklius 

atvykstantiems rajono svečiams. Žemiau pateiktoje 6 lentelėje neįtraukti valstybinių švenčių 

renginiai ir įvairūs kiti minėjimai, kurie vyksta kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje. 

 

Lent. 6. Savivaldybėje vykstančių renginių prioritetizavimas 
Labai svarbūs 

Pavadinimas Data 

Tarptautinis bliuzo festivalis „Bliuzo naktys“ Liepa 

Gyvos dainos festivalis „Aš toks vienas“ Rugpjūtis 

Baltų vienybės dienos minėjimas Rugsėjo 22 d. 

„Žemaitijos sostinės šventė“ Birželis 

„Didysis miesto turgus“ Spalis 

Svarbūs 

Pavadinimas Data 

Telšių krašto Dainų šventė „Žemaitija – garsių žemaičių žemė“ Birželis 

Aviacijos šventė Degaičių aerodrome Liepa 

Liaudies instrumentinės muzikos festivalis „Rėktingiausė mozėkontaa” Rugpjūtis 

Durbės mūšio paminėjimas Rugsėjis 

Tryškių vasara Rugpjūtis 

Tarptautinė vestuvinių  muzikantų fiesta „Nuo saulėlydžio iki aušros“ Nevarėnuose Sausis 

Respublikinė humoro grupių šventė „Juokis“ Nevarėnuose Kovas 

Vietinės svarbos 

Pavadinimas Data 

Užgavėnės Telšiuose, Kaunatavoje ir Žarėnuose Vasaris 

Telšių krašto vaikų ir moksleivių šokių šventė „Šokių pynė“ Balandis 

Atvelykio šventė „Rėid margs kiaušinielis“ Balandis 

Rainių tragedijos metinių paminėjimas Birželio 24 d. 

Upynos Oninės  Liepos 26 d. 

Renginys vaikams ir visai šeimai „Šiaudinės Kaliausės nuotykiai“ Liepa 

Žemaitijos regiono liaudiškos muzikos šventė „Jurgelio valsas“ Lapkritis 

Viešvėnų kraštiečių šventė Rugsėjis 

Petrinės Tryškiuose  Birželio 29 d. 

Amatininkų šventė „Mykuolioka juomarks“ Luokėje Spalis 

Bėgimas po Degaičių parką „Mes už Žemaitiją“  Vasario 16 d. 

Joninės Tryškiuose ir Žarėnuose  Birželio 24 d. 

Žolinės Žarėnuose  Rugpjūčio 15 

d. 

 

Išanalizavus Telšių rajono savivaldybėje vykstančius renginius, galima identifikuoti 

svarbiausias su rajono renginiais susijusias problemas: 

 Šaltuoju sezonu vyksta itin mažai renginių; 

 Į svarbiausius rajono renginius daugiausiai susirenka vietiniai gyventojai, išskyrus 

tarptautinį bliuzo festivalį „Bliuzo naktys“. 
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 Rajone, be tarptautinio bliuzo festivalio „Bliuzo naktys“, daugiau nevyksta unikalių, 

visoje Lietuvoje žinomų renginių, kurie sietųsi su Telšių kraštu. 

Atsižvelgiant į identifikuotas Telšių rajono savivaldybėje vykstančių renginių problemas, 

strategijos 4 ir 5 skyriuje pateikiami su renginių tobulinimu susiję pasiūlymai. 

 

2.2.3 Liaudies amatų ir kulinarinio paveldo analizė 
 

Didelį vaidmenį liaudies ir kitokio pobūdžio amatų vystyme vaidina Telšiuose esantis 

Vilniaus dailės akademijos fakultetas, kurio studentai savo baigiamaisiais darbais puošia Telšių 

senamiestį. 2015 m. antroje pusėje Telšių mieste, adresu Kęstučio g. 3-2, planuojama atidaryti 

fakulteto galeriją, kurioje vyks įvairios šiuolaikinio bei tradicinio meno parodos.   

2004-2007 m. Telšių rajono savivaldybė, kartu su kitomis Telšių apskrities 

savivaldybėmis, dalyvavo INTERREG IIIC projekte „Kooperacija plėtojant turizmą ir 

regioninius produktus“ (COTOUR). Projekto metu identifikuoti šie maisto ir ne maisto 

produktai: juoda duona, kastinys, medus, Jadvygos Balvočiūtės žolių arbatos, baltas varškės 

sūris, simboliniai lino ir medžio (mediniai šaukštai, kaukės) gaminiai. Buvo sukurtas regioninių 

produktų žemėlapis, parengti pagrindinių regioninių produktų receptai bei sukurti regioninių 

produktų (maisto ir ne maisto) ženklai. Buvo sudaryti sąrašai žmonių, kurie gamina tradicinius 

patiekalus ir užsiima tautodaile. Pasikonsultavus su Lietuvos tautodailininkų sąjungos Telšių 

skyriaus vedėja Sigita Daciene buvo nustatyta, kad iš daugelio sąraše minimų žmonių tik medžio 

drožėjas Pranas Dužinskas, gyvenantis Tryškiuose, ir audėja Virginija Dirvonskienė, gyvenanti 

Dargvainių kaime, yra visada pasiruošę priimti turistus ir pasiūlyti savo produkciją. Sąraše 

minima ir Gražina Gaižauskienė, kuri, savo kaimo turizmo sodyboje Pakapių kaime, gamina 

varškės sūrį ir kastinį bei yra pasiruošusi priimti turistus. Telšių mieste esančioje kavinėje „Sūrio 

Džiugas namai“ galima paskanauti regiono tradicinio varškės sūrio. Nei vienoje iš savivaldybėje 

veikiančių maitinimo įstaigų nėra galimybės įsigyti tradicinių žemaitiškų patiekalų iš anksto jų 

neužsisakius.  

Liaudies amatais ir šiuolaikiniu menu užsiima Daiva Mažonienė, kuri Telšių mieste turi 

galeriją „SamogitiArt“. Žemaičių muziejuje „Alka“ ir Žemaitijos kaimo ekspozicijoje 

organizuojamos įvairios edukacinės programos, susijusios su tradiciniais amatai, taip pat yra 

nemažai ekspozicijų, skirtų etnokultūrai. 

Ekspertiniu vertinimu išskirti šiuo metu svarbiausi Telšių rajono savivaldybėje 

etnokultūrą atstovaujantys objektai: 

 Žemaičių muziejus „Alka“; 

 Žemaitijos kaimo ekspozicija; 

 Vilniaus dailės akademijos Telšių galerija; 

 Žemaičių vyskupystės muziejus; 

 Drožėjo Prano Dužinsko dirbtuvės Tryškiuose; 

 Audėjos Virginijos Dirvonskienės dirbtuvės Dargvainiuose; 

 Gražinos Gaižauskienės kaimo turizmo sodyba Pakapiuose (varškės sūris, kastinys); 

 Kavinė „Sūrio Džiugas namai“ Telšiuose (varškės sūris); 

 „SamogitiArt“ galerija Telšiuose. 

Išanalizavus Telšių rajono savivaldybės liaudies amatų ir kulinarinio paveldo esamą 

situaciją, galima identifikuoti šias svarbiausias problemas: 

 Savivaldybėje trūksta maitinimo įstaigų, kuriose būtų galima įsigyti tradicinių 

žemaitiškų patiekalų be išankstinio užsakymo; 



 23 

 Savivaldybėje trūksta galerijų ar suvenyrų parduotuvių, kuriose galima būtų įsigyti 

žemaičių tautodailininkų sukurtų darbų; 

 Mažesniuose miesteliuose, tokiuose kaip Luokė, Tryškiai ir kt., trūksta istorinių ar 

etnokultūrinių identifikavimo ženklų (meninių nuorodų, liaudies skulptūrų, 

suvenyrų). 

Atsižvelgiant į identifikuotas Telšių rajono savivaldybės liaudies amatų ir kulinarinio 

paveldo problemas, strategijos 4 ir 5 skyriuje pateikiami rajono liaudies amatų ir kulinarinio 

paveldo vystymo pasiūlymai. 

 

2.3 Gamtinių-rekreacinių išteklių vystymo analizė 

2.3.1 Gamtiniai ištekliai 
 

2008 m. Telšių rajono savivaldybės teritorijos miškingumas buvo 34,4 %. Tai šiek tiek 

daugiau už vidutinį Lietuvos savivaldybių miškingumą (33,3 %). Pagal plotą Telšių rajono 

savivaldybėje didžiausi yra Pareškečio, Alsėdžių-Pagermantės ir Tryškių miškai. Telšių rajono 

savivaldybės teritorijoje vyrauja spygliuočių ir mišrių spygliuočių miškai. Apie 37 % miškų 

sudaro eglynai, 30 % – pušynai ir 19 % – beržynai. Varnių regioninis parkas užima apie 17,8 % 

savivaldybės teritorijos. Telšių rajono savivaldybėje iš viso yra 50 ežerų, iš kurių didžiausi – 

Lūkstas ir Mastis. Savivaldybėje yra įkurtas Telšių miškų urėdijos Žvėrinčius, kuriame galima 

pamatyti tokius gyvūnus kaip meška, danieliai, lūšys, vilkai ir kt.  

Žvejyba. Telšių rajono savivaldybė, kaip ir daugelis Lietuvos savivaldybių, turtinga 

ežeruose besiveisiančiomis žuvimis. Lūksto ežere veisiasi karpiai, lydekos, unguriai, sidabriniai 

karosai, kuojos, raudės ir kitokios žuvys. Viešės upelyje neršia nėgės. Tvenkiniuose daugiausia 

veisiasi karpiai, karosai ir lynai.  

Medžioklė ir ornitologija. Savivaldybė turtinga ir joje gyvenančiais žinduoliais: 

briedžiais, tauriaisiais elniais, stirnomis, šernais. Rajono teritorijoje gyvena ir kiti žolėdžiai bei 

plėšrūs žvėrys: lapės, mangutai, kiškiai, kiaunės, audinės, šermuonėliai, žebenkštys, ūdros. 

Žinduolių daugiau aptinkama ūkinės veiklos mažiau paliestuose plotuose, apyežeriuose, 

durpynuose, pelkėtuose miškų masyvuose. Šiuo požiūriu galima išskirti keletą teritorijų: Gudono 

ežero apylinkės, Derkintos durpyno teritorija, Pasruojo žuvininkystės tvenkinių ir Plikšių ežero 

apylinkėse, Virvytės, Drujos, Viešvės, Mavos, Murkijos upių pakrantės, Varnių pelkė. Telšių 

rajono savivaldybėje veikia Telšių, Eigirdžių, Tryškių, Nevarėnų, Žarėnų ir Varnių medžiotojų ir 

žvejų draugijos, kurios galėtų prisidėti prie medžioklės turizmo organizavimo.  

Viena svarbiausių ornitologinių teritorijų yra Pasruojo žuvininkystės tvenkiniai ir jų 

apylinkės. Čia suskaičiuojama daugiausiai rūšių paukščių – 151 rūšis, gausu į Lietuvos raudonąją 

knygą įrašytų paukščių. Retųjų paukščių rūšių skaičiumi išsiskiria ir Biržulio ežeras su 

apypelkiais. Varnių regioninio parko teritorijoje prie Biržulio ežero ir Debesnų botaniniame take 

yra įrengti bokšteliai, skirti paukščių stebėjimui. Savivaldybėje yra įrengti trys gamtos pažinimo 

pėsčiųjų takai: Jomantų miško pažintinis takas, Ilgio ežero pažintinis takas, Debesnų botaninis 

takas. 

Gamtos paveldas. Telšių rajono savivaldybėje iš viso yra 11 gamtos paveldo objektų. 

Geologiniai objektai: didysis Jomantų akmuo; hidrografiniai objektai: aklaežeris Vokštelis; 

botaniniai objektai: Buišių augavietė, Jomantų ąžuolas, Pavirvyčio alėjos ąžuolas, Pavirvyčio 

beržas, Pavirvyčio dvaro ąžuolas, Skliausčių ąžuolas, Triliemenis ąžuolas, Tado Blindos pušis, 

Saloto dvikamienes liepos. 

https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pare%C5%A1ke%C4%8Dio_mi%C5%A1kas&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Als%C4%97d%C5%BEi%C5%B3-Pagermant%C4%97s_mi%C5%A1kai
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Try%C5%A1ki%C5%B3_mi%C5%A1kas&action=edit&redlink=1
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Ekspertiniu vertinimu išskirti šiuo metu labiausiai turistų lankymui pritaikyti ir 

patraukliausi rajono gamtos ištekliai: 

 Jomantų miško pažintinis takas (Jomantų ąžuolas, Jomantų akmuo, Aklaežeris 

Vokštelis); 

 Ilgio ežero pažintinis takas; 

 Debesnų botaninis takas; 

 Telšių miškų urėdijos Žvėrinčius; 

 Tado Blindos pušis; 

 Žvejyba Lūksto ežere; 

 Paukščių stebėjimo bokšteliai prie Stervo rezervato ir Biržulio ežero (Virvytės upės 

ištakose).  

Išanalizavus rajono gamtinius išteklius, galima identifikuoti dvi svarbiausias Telšių 

rajono savivaldybės gamtinių išteklių problemas: 

 Nepakankamai išnaudojamas ornitologinio, medžioklinio ir žvejybos turizmo 

potencialas (trūksta informacijos, kur yra geriausios vietos šioms veikloms, koks yra 

įstatyminis reglamentavimas ir sąlygos); 

 Nepakankamai išvystytas gamtinių maršrutų žymėjimas. Turistams neaišku, kaip 

patekti į maršruto pradžią; 

 Prie turistams leidžiamų prieiti gamtos paveldo objektų ir esamuose gamtos 

pažintiniuose takuose trūksta informacinių stendų užsienio kalbomis; 

 Trūksta komunikacijos apie potencialiai perspektyvius turizmui objektus, tokius kaip 

Žvėrinčius. 

Atsižvelgiant į identifikuotas Telšių rajono savivaldybės gamtinių išteklių problemas, 

strategijos 4 ir 5 skyriuje pateikiami gamtinių išteklių vystymo pasiūlymai. 

 

2.3.2 Rekreaciniai ištekliai 
 

Kalbant apie pasyvų poilsį, Telšių rajono savivaldybėje yra tik kelios įstaigos, kurios 

teikia SPA paslaugas. Tai – Telšių mieste esanti įmonė „Galatėja“, kurioje atliekami įvairūs 

masažai bei kitos sveikatinimo procedūros ir Kūlio Daubos (Angelų) malūno pirčių kompleksas. 

Aktyvaus poilsio paslaugų ir tam tinkamos infrastruktūros taip pat nėra daug. Vandens turizmui 

tinkamos upės yra: Virvytė, Minija, Rešketa ir Patekla-Tausalas. Šiuo metu vandens turizmui 

baidarėmis geriausiai pritaikyta Virvytės upė, kurioje mažai užvartų, ji pakankamai plati, 

pakankamas vandens lygis bei šalia upės yra 4 kaimo turizmo sodybos, kurios nuomoja baidares. 

Nors Minijos upės trasa yra pripažinta nacionaline vandens turizmo trasa, tačiau Telšių rajono 

savivaldybės teritorijoje šia upe sudėtinga plaukti dėl gausių užvartų ir žemo vandens lygio 

vasaros sezono metu. Vandens dviračius nuomoja dvi įmonės prie Lūksto ir Masčio ežerų. Parke 

vyraujantis kalvotas reljefas itin palankus slidinėjimui, važinėjimuisi rogutėmis.  

Šiuo metu Telšių rajono savivaldybėje įrengti šie dviračių takai: 

 Nuo Telšių iki Rainių, 2 km; 

 Palei Masčio ežerą, 1 km; 

 Nuo Telšių iki Džiugo piliakalnio, 2 km; 

 Nuo Telšių iki Ryškėnų, 1 km; 

 Nuo Varnių iki Lūksto ežero stovyklavietės Graužų kaime, 1,5 km. 
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Prie Lūksto ežero įsikūrusioje UAB „Varnių Piras“ stovyklavietėje nuomojami vandens 

dviračiai, valtys, yra krepšinio, futbolo, tinklinio aikštelės. Didžiojoje dalyje kaimo turizmo 

sodybų įrengtos įvairios sporto ir kitų žaidimų aikštelės. 

Žemaitijos turizmo informacijos centro internetinėje svetainėje nurodoma tik viena įmonė, 

kuri savivaldybės teritorijoje nuomoja dviračius. Varnių regioninio parko internetinėje svetainėje 

pateikiama informacija, kad dviračius nuomoja ir Kūlio Daubos (Angelų) malūno bei Auksinio 

Elnio kaimo turizmo sodybos, tačiau su sąlyga, kad žmonės turi apsigyventi šiose įstaigose, todėl 

Žemaitijos TIC nenurodo šių nuomos punktų. 

Telšių mieste taip pat yra naujai sutvarkytas stadionas su įrengtomis krepšinio, futbolo ir 

teniso aikštelėmis. Veikia keli sporto klubai bei uždaras baseinas. Kalnėnų ir Vembūtų kaimuose 

veikia žirgynai, o Činskių sodyboje ir Gražinos Gaižauskienės sodyboje galima žaisti dažasvydį. 

Didelį aktyvaus poilsio potencialą turi Masčio ežeras ir jo apylinkės - dviračių takai, 

vandens pramogos ir sporto aikštelės. Pagal aktyvaus poilsio galimybių koncentraciją tai -  viena 

iš svarbiausių vietų, aplink kurią galėtų būti formuojamas aktyvaus poilsio turizmo centras, kuris 

pradėtų plėtoti kurorto įvaizdį ar sudarytų sąlygas ateityje Telšiams tapti kurortine teritorija.   

Ekspertiniu vertinimu nustatyta, kad šiuo metu turistų lankymui labiausiai yra pritaikyti 

šie rekreaciniai ištekliai: 

 Masčio ežero pakrantė; 

 Lūksto ežero pakrantės stovyklavietė; 

 Germanto ežero pakrantės stovyklavietė; 

 Virvytės upė; 

 SPA paslaugos įmonėje „Galatėja“; 

 Kūlio Daubos (Angelų) malūno pirčių kompleksas; 

 Telšių miesto stadiono komplekso infrastruktūra. 

Išanalizavus rajono rekreacinius išteklius, galima identifikuoti tris svarbiausias Telšių 

rajono savivaldybės rekreacinių išteklių problemas: 

 Trūksta sveikatinimo paslaugas teikiančių įstaigų;  

 Trūksta pėsčiųjų-dviračių takų, kurie jungtų svarbiausius kultūros ir gamtos paveldo 

objektus; 

 Vandens turizmui nepritaikyta Minijos upė Telšių rajono savivaldybės teritorijoje. 

Atsižvelgiant į identifikuotas rajono rekreacinių išteklių problemas, strategijos 4 ir 5 

skyriuje pateikiami Telšių rajono savivaldybės rekreacinių išteklių vystymo pasiūlymai. 

 

2.4 Viešosios turizmo infrastruktūros vystymo analizė 

2.4.1 Įgyvendinti projektai 
 

Šiame skyriuje apžvelgiami Telšių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva už ES 

struktūrinių fondų lėšas bei EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšas 2007–2013 metais 

įgyvendinti su turizmo infrastruktūra susiję projektai: 

1. Restauruota 15 Žemaitijos kaimo muziejaus pastatų ir sutvarkyta teritorija; 

2. Biržuvėnų dvaro sodyba pritaikyta viešosioms reikmėms; 

3. Restauruotos Biržuvėnų dvaro sodybos oficina, arklidės ir vežiminės ir pritaikytos 

turizmui; 

4. Sutvarkyti Virvytės upės ir tvenkinio, esančio Biržuvėnų dvaro teritorijoje, krantai ir 

pagerinta būklė; 
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5. Telšiuose, Masčio ežero pakrantėje, įrengta pontoninė prieplauka, sutvarkyta 

paplūdimio infrastruktūra, įrengtos automobilių stovėjimo, poilsio ir vaikų žaidimų 

aikštelės, išvystyta privažiavimo kelių, pėsčiųjų ir dviračių takų su atokvėpio 

aikštelėmis infrastruktūra, įrengta pavėsinė ir vasaros estrada, įrengti lauko tualetai; 

6. Degaičių kaime sutvarkytas parkas, įrengti pėsčiųjų-dviračių takai; 

7. Sutvarkyta turizmo infrastruktūra Pašatrijos piliakalnyje, vadinamu Šatrijos kalnu bei 

Šaukštelio piliakalnyje, vadinamu Sprūdės kalnu.  

8. Sutvarkyta Amatų mokykla, adresu Muziejaus g. 29, Telšiai.  

2007–2013 metais Telšių rajono savivaldybė įgyvendino ne vieną vietovės infrastruktūros 

gerinimo projektą. Pagal įgyvendintus projektus turizmas skatinamas keturiose turistinėse Telšių 

rajono teritorijose: Telšiuose, Biržuvėnuose, Degaičiuose ir Varnių regioninio parko 

piliakalniuose. Visi projektai orientuoti į turizmui labiau pritaikytos, rekreacinius poreikius 

patenkinančios aplinkos kūrimą. Tai rodo kryptingą savivaldybės veiklą plečiant kultūrinį, 

pažintinį turizmą. Nors kiekvieno iš minėtų projektų veikla galėtų padidinti turistų susidomėjimą 

Telšių kraštu, tačiau trūksta komunikacijos, kuri informuotų atvykstančius turistus apie 

egzistuojančia infrastruktūrą. Plačiau galimi komunikacijos kanalai aptariami 6 skyriuje. 

 

2.4.2 Planuojami projektai 
 

ES paramos laikotarpiu 2014-2020 metams Telšių rajono savivaldybės administracija yra 

suplanavusi įgyvendinti šiuos tiesiogiai ir netiesiogiai su turizmo plėtra susijusius projektus:  

1. Tryškių miestelio dviračių, pėsčiųjų takų įrengimas, automobilių stovėjimo aikštelių, 

poilsio ir rekreacinių zonų įrengimas centrinėse gatvėse ir viešose erdvėse; 

2. Telšių kultūros centro modernizavimas, kultūros salės centro sutvarkymas; 

3. Informacinių stendų įrengimas prie įvažiavimo į Telšių miestą, prie lankomų objektų, 

dviračių ir kt. trasų, takų; 

4. Apie 2 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas palei Masčio ežerą. 

Kitų valstybinių įstaigų ar privačių asmenų planuojami infrastruktūriniai projektai Telšių 

rajono savivaldybės teritorijoje: 

1. Žemaičių muziejaus „Alka“ rekonstrukcija ir plėtra; 

2. Žemaičių vyskupystės muziejaus rekonstrukcija ir plėtra; 

3. Jėgos aitvarų trasa Masčio ežere, 2016 m.; 

4. Telšių girininkija per kelis artimiausius metus planuoja sujungti taku Germanto ežero 

stovyklavietę ir Ilgės ežero pažintinį taką; 

5. VĮ „Telšių regiono keliai“ per artimiausius kelis metus planuoja įrengti atskirus 

dviračių takus: Telšiai-Degaičiai, 2,3 km; nuo kelio Nr. 4603 sankryžos su keliu Nr. 

4615 iki Germanto ežero stovyklavietės, 1,9 km; nuo kelio Nr. 4603 sankryžos su 

keliu Nr. 4606 iki Ilgio ežero pažintinio tako, 2,3 km; 

6. Telšių regiono keliai per artimiausius kelis metus planuoja išasfaltuoti dar 

neišasfaltuotą kelio Nr. 4634 atkarpą iki Šatrijos kalno; 1 km kelio Nr. 6611 atkarpą 

ties Smilgių gyvenviete; dar neišasfaltuotą kelio Nr. 2114 Luokė-Žaduvėnai atkarpą; 

neišasfaltuotą atkarpą kelio Nr. 4637 Luokė-Viekšnaliai; neišasfaltuotą kelio Nr. 

4624 atkarpą Žaduvėnai-Viekšnaliai; neišasfaltuotą kelio Nr. 4610 atkarpą nuo šio 

kelio sankryžos su krašto keliu 160 iki Kegų kaimo. 

Taip pat su rajono seniūnijų seniūnais buvo kalbėtasi apie tai, kokie artimiausiu metu 

numatomi infrastruktūros darbai jų seniūnijose (žr. Lent. 7).  
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Lent. 7. Seniūnų apklausos metu nustatyti artimiausi planuojami infrastruktūros projektai 

Seniūnija Planuojamos veiklos 

Degaičių Plėsti ir puoselėti Degaičių parką. 

Gadūnavo - 

Luokės Biržuvėnų dvaro vežiminėje planuojama įsteigti turizmo muziejų. 

Nevarėnų Nevarėnuose esantį ,Burbesio tvenkinį pritaikyti poilsio ir maudynių zonai. Įrengti 

maudynių teritoriją. 

Nevarėnuose iškastą tvenkinį prie valymo įrenginių pritaikyti rekreacinei poilsio 

zonai, t.y. įrengti stovyklavietę su žaidimų aikštele, paruošti maudynių zoną, 

įrengti informacinius stendus, informuojant visuomenę apie ekologiškumo 

standartus ir pasiektus rezultatus įrengus valymo įrenginius.  

Mitkaičiuose, ,,Žvyrduobėje“ įrengti tvenkinį (teritorijoje, kur laikosi vanduo, 

išnaudojant esančias galimybes) ir pritaikyti gyventojų rekreaciniam naudojimui. 

Taipogi įrengti vaikams žaidimų aikštelę, garantuojant jų užimtumą ir saugumą. 

Ryškėnų Padaryti privažiavimą ir pažintinį taką prie Ūžrio ežero. 

Telšių 

miesto 

- 

Tryškių Įgyvendinant LR Vyriausybės prioritetą „Regioninė plėtra“ 2016-2018 metais už 

1,5 mln. eurų bus iš pagrindų rekonstruojama Tryškių miestelio Turgaus aikštė, 

jos prieigose bei kitose viešose erdvėse bus įrengiami dviračių, pėsčiųjų takai, 

šaligatviai, atnaujinamos gatvių asfalto dangos, įrengiamos automobilių stovėjimo 

aikštelės, poilsio ir rekreacinės zonos, naujos apšvietimo sistemos ir kt.   

Upynos - 

Varnių - 

Viešvėnų - 

Žarėnų Prie Paplienijos piliakalnio įrengti mašinų stovėjimo aikštelę, laiptus  į 

piliakalnį ir apžvalgos aikštelę. 

 

Į Telšių rajono savivaldybės teritorijoje planuojamus įgyvendinti turizmo infrastruktūros 

projektus bus atsižvelgiama rengiant turizmo infrastruktūros vystymo pasiūlymus strategijos 4 

skyriuje. 

 

2.5 Pažintinio turizmo vystymo analizė 
 

Žemaitijos turizmo informacijos centro tinklalapyje maršrutai ir ekskursijos pateikiami 

temoje „Ekskursijos“, tačiau atskirų žemėlapių su kiekvieno maršruto sužymėjimu nėra pateikta. 

Reikia akcentuoti, kad nei Žemaitijos TIC, nei Varnių regioninio parko tinklalapiuose nesiūlomi 

jokie vandens maršrutai baidarėmis, nors tam tinkamų upių yra (pvz.: Virvytė). Šiuo metu 

Varnių regioninio parko ir Žemaitijos turizmo informacijos centro tinklalapiuose siūlomi 3 

dviračių, 4 pėsčiųjų ir 11 teminių maršrutų.  
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2.5.1 Dviračių maršrutai 
 

Varnių regioninio parko tinklalapyje siūlomas vienas dviračių maršrutas po Telšių rajono 

savivaldybės lankytinus objektus: pažintinė Žąsūgalos dviratininkų trasa. Trasos pradžia laikomi 

dviračių nuomos punktai Auksinio Elnio dvare arba Kūlio Daubos (Angelų) malūne. Trasą 

sudaro du žiedai: vieno ilgis 32 km, o kito – 20 km. Trasa vietomis suženklinta, tačiau nemaža 

dalis trasos driekiasi žvyrkeliais ir intensyviais automobilių keliais. Maršrutas tęsiasi per šias 

lankytinas vietoves: Biržuvėnus, Jomantus, Žąsūgalą, Sėbus, Kūlio Daubą, Baltininkus.  

 

2.5.2 Pėsčiųjų maršrutai 
 

Varnių regioninio parko tinklalapyje siūlomi šie 4 pėsčiųjų maršrutai po parko lankytinus 

objektus, kurie patenka į Telšių rajono savivaldybės ribas: Debesnų botaninis takas, Jomantų 

miško pažintinis takas, Spigino rago pažintinis takas ir Lūksto gintarų takas. Žemaitijos TIC‘e 

siūlomas Ilgio ežero pažintinis takas. 

 

Lent. 8. Žemaitijos TIC ir Varnių regioninio parko siūlomi pėsčiųjų maršrutai 

Takas Ilgis Trukmė 

Debesnų botaninis takas 2 km 2 val. 

Jomantų miško pažintinis takas 4 km 3 val. 

Spigino rago pažintinis takas 2,5 km 2,5 val. 

Lūksto gintarų takas 1 km 1 val. 

Ilgio ežero pažintinis takas 1,2 km 1,2 val. 

 

2.5.3 Teminiai maršrutai 
 

Žemaitijos turizmo informacijos centro tinklalapyje ir  centre dalinamuose 

nemokamuose lankstinukuose pateikiama 11 teminių maršrutų-ekskursijų. Iš jų 6 yra po Telšių 

miestą. Susidomėjusieji gali užsisakyti šias ekskursijas ir praeiti maršrutą su gidu arba 

savarankiškai, pasinaudodami lankstinuku. Žemiau pateikti trumpi teminių ekskursijų aprašymai: 

 „Atrask mažąsias Telšių miesto puošmenas“ (16 objektų: Medalis „Kodas“ – 

skulptūra „Meškos pėda“ – Medaliai „Žydukai“ – Skulptūra „Žemaitijos gaublys“ – 

Skulptūra „Lietuvių skalikas“ – Skulptūra „Rotušės šulinys“ – Paminklas 

stovėjusiems gyvenamiesiems namams „Če vaikystė kėimas nuklegieje“ – Skulptūra 

– žaidimas „Pažink Žemaitijos sostinę“ – Atminimo lentelė, skirta K. Petrauskui – 

Didžioji žemaičių siena – Skulptūra „Žemaitijos legendos“ – Ženklai miesto 

grindinyje – Miesto maketas akliesiems – Paminklas „Fontanas“ – Skulptūra 

„Mokykla“ – Skulptūros Telšių katedros Garbės vartuose – Telšių šv. Antano 

Paduviečio katedros reljefinės durys); 

 „Sakralinis kompleksas Telšiuose“ (4 objektai: Švč. Mergelės Marijos ėmimo į 

dangų bažnyčia – Telšių ješibotas – Šv. Antano Paduviečio katedra – Telšių 

stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė); 

 „Telšiai – miestas ant septynių kalvų” (6 objektai: Vilniaus kalva – Zakso kalva – 

Insulos kalva – Malūnų kalva – Žalioji kalva – Kiaulės kalva – Bobės kalva); 
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 „Telšiai – meškos simbolių miestas“ (7 objektai: Skulptūra „Meškos pėda“ - 

Skulptūra „Žemaitijos gaublys“ – Telšių miesto laikrodis – Skulptūra „Žemaitijos 

legendos“ – Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros reljefinės durys – Žemaičių 

muziejus „Alka“ – Žvėrinčius); 

 „Keliaukime po Žemaitiją“ (8 objektai: Telšių senamiestis – Šv. Antano 

Paduviečio katedra – Žemaitijos kaimo muziejus – Svečių namai „Angelų malūnas“ 

– Biržuvėnų dvaro sodyba – Šatrijos kalnas); 

 „Žydų palikimas Telšiuose“ (9 objektai: Žydų ligoninė – Kareivių sinagoga – 

Amatininkų sinagoga – Telšių ješibotas – Žydų fotoateljė – Žydų mokykla – Javnės 

mokytojų seminarija – Žydų maldos namai – Žydų kapinės); 

 „Muziejai paslapčių saugotojai“ (4 objektai: Šv. Antano Paduviečio katedra – 

Žemaičių muziejų „Alka“ – A. Jonušo žemaitiška–japoniška-kiniška sodyba–

muziejus – Žemaitijos kaimo muziejus); 

 „Sakralinės vertybės Telšių krašte“ (7 objektai: Telšių Šv. Antano Paduviečio 

katedra – Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė – Telšių ješibotas – Švč. Mergelės 

Marijos ėmimo į dangų bažnyčią – Kančios koplyčia – Varnių katedra – Šv. Petro ir 

Pauliaus bažnyčia); 

 „Telšių krašto dvarų kelias“ (4 objektai: Džiuginėnų dvaras – Brėvikių dvaras – 

Pavirvyčio dvaras – Biržuvėnų dvaras); 

 „2 dienų maršrutas po Telšių rajoną“ (8 objektai: Telšių senamiestis – Šv. Antano 

Paduviečio katedra – Žemaičių muziejus „Alka“ – Skulptūrų parkas Masčio ežero 

pakrantėje – Kaimo turizmo sodyba „Auksinio elnio dvaras“ – Biržuvėnų dvaras – 

Šatrijos kalnas – Kavinė „Premjera“); 

 „Telšių krašto takais ir keleliais“ (7 objektai: Jomantų pažintinis miško takas – 

Vyskupo M. Valančiaus namas – Žemaičių vyskupystės muziejus – Debesnų 

botaninis takas – Moteraičio piliakalnis – Pavandenės Šv. Onos bažnyčios 

kompleksas – Sprūdės piliakalnis). 

 

2.5.4 Kelionių organizatorių siūlomų kelionių paketų analizė 
 

Siekiant nustatyti, kokia yra grupinių kelionių pasiūla į Telšių rajono savivaldybės 

lankytinus objektus, buvo išanalizuoti didžiausių Lietuvos vietinio turizmo kelionių agentūrų 

tinklalapiai. 

 

Lent. 9. Savivaldybės lankytini objektai vietinio turizmo organizatorių siūlomuose kelionių 

paketuose 

Kelionių agentūra Kelionės pavadinimas Aplankomi objektai Telšių r. sav. 

„Kiveda“ „Kalvotoji Žemaitija ir 

jos paslaptys“ 

Žemaičių vyskupystės muziejus, Varnių 

katedra ir jos požemiai, Telšių senamiestis, 

Šatrijos kalnas. 

„Kiveda“ „Literatūrinė Žemaitija“ Varniai 

„Kelionių laikas” „Žemaitijos dvarai” Biržuvėnų dvaro sodyba 

„Švitė“ „Kalvotoji Žemaitija“ Žemaičių vyskupystės muziejus, Varnių 

katedra, M. Valančiaus namas, Rainių kančios 

koplyčia 
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„Ditma“ „Įdomioji Žemaitija“ Žemaičių vyskupystės muziejus, Žemaičių 

muziejus „Alka“ 

„Ditma“ „Literatūrinė Žemaitija“ Varniai ir Telšių senamiestis 

„Ditma“ „Kalvotoji Žemaitija“ Žemaičių vyskupystės muziejus, Lūksto 

ežeras, Šatrijos kalnas, Telšių senamiestis, 

Žemaičių „Alkos“ muziejus su edukacine 

programa „Žemaičių ir kuršių papuošalai“ 

„Ditma“ „Piligriminė kelionė po 

Žemaitiją“ 

Žemaičių vyskupystės muziejus 

„Ditma“ „Medvėgalis. Žemaičių 

Kalvarija“ 

Žemaičių vyskupystės muziejus 

„Topturas“ „Japonija Žemaitijoje“ Šatrijos kalnas, A. Jonušo žemaitiška-

japoniška sodyba, Telšių katedra, Žvėrinčius 

„Piligrimas“ „Žemaitija: apie ką byloja 

didingieji dvarai“ 

Telšių senamiestis 

„Piligrimas“ „Žemaitijos krikšto 

keliais“ 

Varniai ir Telšiai 

„Aisčiai“ „Žemaitijos dvarai“ Biržuvėnų dvaras 

„Aisčiai“ „Literatūrinė Žemaitija“ Varniai ir Telšiai 

„Aisčiai“ „Sakralinė Žemaitija“ Varniai ir Telšiai 

„Aisčiai“ „Kalvotoji Žemaitija“ Šatrijos kalnas 

„Fortūna Travel“ „Neregėta Žemaitija“ Žemaičių „Alkos“ muziejus 

„Fortūna Travel“ „Paslaptingoji Žemaitija“ Žemaičių „Alkos“ muziejus, Telšių 

senamiestis, Varniai, Varnių regioninio parko 

pėsčiųjų takai 

„Fortūna Travel“ „Samurajai ir vilkai 

Žemaitijoje“ 

Šatrijos kalnas, Telšių senamiestis, Žvėrinčius, 

A.Jonušo žemaitiška-japoniška sodyba-

muziejus 

„Paralelė“ Kretinga-Telšiai Telšių senamiestis 

 

Tokios kelionių paketus po Lietuvą siūlančios agentūros, kaip „Guliverio kelionės“, 

„Eura“, „700Lt“  neorganizuoja kelionių į Telšių rajono savivaldybę. Kelionių agentūros „Švitė“ 

siūlomoje kelionėje „Žemaitijos dvarai“ nėra įtraukta Biržuvėnų dvaro. Panaši situacija ir 

„Topturo“ kelionių agentūroje. 

Taip pat buvo siekiama nustatyti, kokia situacija yra su atvykstamojo turizmo į Lietuvą 

agentūromis (žr. Lent. 10). 

 

Lent. 10. Savivaldybės lankytini objektai atvykstamojo turizmo organizatorių siūlomuose 

kelionių paketuose 

Kelionių agentūra Kelionės pavadinimas Aplankomi objektai Telšių r. 

sav. 

www.tourslithuania.com „Lithuanian Manor House“ Biržuvėnų dvaro sodyba 

www.tourslithuania.com „World war II traces in Lithuania“ Rainių kančios koplyčia 

Jerulita „Jewish Lithuania“ Telšių ješibotas 
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Didelė dalis ekskursijų po Baltijos šalis ir Lietuvą vyksta maršrutu Vilnius-Kuršių nerija-

Kryžių kalnas ir grįžtama į Vilnių arba važiuojama į Rygą. Dauguma užsienio turistų, 

važiuodami nuo pajūrio iki Kryžių kalno, pravažiuoja pro pat Telšius, bet į juos neužsuka. 

Žemaitijos turizmo informacijos centrui siūloma daugiau bendradarbiauti su atvykstamojo 

turizmo kelionių organizatoriais, kad būtų galima sutarti bent dėl trumpo turistų sustojimo 

Telšiuose. 

 

2.5.5 Apibendrinimas 
 

Išanalizavus Telšių rajono savivaldybės pažintinio turizmo esamą situaciją, galima 

identifikuoti svarbiausias problemas: 

 Didžioji dalis maršrutų siūlomi tik Telšių mieste ir Varnių regioniniame parke, tuo 

tarpu likusioje rajono teritorijoje siūloma mažai maršrutų;  

 Žemaitijos TIC svetainėje nėra pateikiami maršrutų žemėlapiai, koordinatės. 

Kontaktinės informacijos reikia ieškoti prie lankytinų objektų. Nėra galimybės 

maršrutus atsispausdinti; 

 Nėra mobiliems telefonams pritaikytų programėlių su maršrutais; 

 Kai kurių maršrutų aprašymai interneto svetainėje yra pasenę, Žemaitijos TIC 

darbuotojai neturi galimybės jų atnaujinti;  

 Žemaitijos TIC svetainėje nepateikiami visi maršrutai, esantys Varnių regioninio 

parko svetainėje;  

 Nėra siūlomi jokie vandens turizmo maršrutai; 

 Trūksta nišinių maršrutų, kurie galėtų būti patrauklūs įvairių tautybių ar pomėgių 

turistams; 

 Trūksta maršrutų, kurie jungtų dvi turizmo požiūriu svarbiausias Telšių savivaldybės 

vietas: Telšių senamiestį ir Varnių regioninį parką. Tokie jungtiniai maršrutai 

sustiprintų rajono bendrą turistinį patrauklumą 

Atsižvelgiant į identifikuotas Telšių rajono savivaldybės pažintinio turizmo problemas, 

strategijos 4 skyriuje pateikiami rajono pažintinio turizmo vystymo pasiūlymai. 

 

2.6 Transporto paslaugų vystymo analizė 
 

Telšių miestas yra pakankamai gerai pasiekiamas iš įvairių Lietuvos miestų tiek 

autobusais, tiek ir geležinkeliu. Ir traukiniai, ir autobusai važiuoja kelis kartus per dieną. 

Tiesioginiu traukiniu į Telšius galima atvykti iš šių Lietuvos miestų: Vilnius, Kaišiadorys, 

Jonava, Kėdainiai, Radviliškis, Šiauliai, Plungė, Kretinga, Klaipėda. 

Tiesioginiu autobusu į Telšius galima atvykti iš šių Lietuvos miestų: Vilnius, Kaunas, 

Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Utena, Raseiniai, Kelmė, Plungė, Skuodas, Ukmergė, Kėdainiai, 

Kretinga, Palanga, Elektrėnai, Kupiškis, Radviliškis, Zarasai, Rokiškis, Biržai, Pasvalys, 

Pakruojis, Mažeikiai, Šilalė, Šilutė, Rietavas. 

Į Varnius tiesioginiu autobusu galima atvykti iš šių Lietuvos miestų: Šilutė, Šilalė, 

Mažeikiai, Kaunas, Raseiniai, Skuodas, Elektrėnai, Vilnius, Panevėžys, Radviliškis, Šiauliai, 

Rietavas, Klaipėda.  

Su kitomis Telšių rajono savivaldybės gyvenvietėmis susisiekimas yra kiek prastesnis. 

Telšių autobusų stoties tinklalapyje pateikiama informacija, kad autobusai iš Telšių važiuoja į 
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Varnius, Gadūnavą, Luokę, Upyną, Viešvėnus, Žarėnus ir Nevarėnus. Žemaitijos turizmo 

informacijos tinklalapyje lankytojai, norėdami sužinoti apie viešąjį transportą rajone, yra 

nukreipiami į Telšių autobusų stoties tinklalapį, tačiau šiame tinklapyje informacija prastai 

išdėstyta, nėra aišku, kada ir iš kur važiuoja autobusai iš kitų rajono miestelių, puslapis yra tik 

lietuvių kalba.  

Žemaitijos turizmo informacijos centro duomenimis, Telšių mieste veikia šešios taksi 

paslaugas teikiančios įmonės. Taip pat internete galima rasti dvi Telšių mieste įsikūrusias 

automobilių nuomos paslaugas teikiančias įmones. 

Žemiau (2 pav.) pateikiama Telšių geležinkelio stoties statistika, kiek žmonių 2014 m. iš 

kurio miesto vyko į Telšius. 
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2 pav. Keleivių atvykusių iš kitų miestų į Telšius statistika 2014 m.  

Šaltinis: Lietuvos geležinkeliai 

 

Daugiausiai keleivių į Telšių geležinkelio stotį atvyksta iš didžiųjų Lietuvos miestų 

Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių bei aplinkinių vietovių. Tikėtina, kad didžiąją dalį keleivių sudaro 

iš kitų miestų grįžtantys studentai  bei darbuotojai. 

Toliau pateikiama statistika, kaip kito į Telšių geležinkelio stotį atvykusių keleivių srautas 

2010-2014 metais (3 pav.). 
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3 pav. Į Telšius atvykstančių keleivių srautai 2010-2014 m. 

Šaltinis: Lietuvos geležinkeliai 

 

Lyginant keleivių, atvykstančių į Telšių geležinkelio stotį, srautus 2010-2014 m. 

pastebimos keleivių srautų mažėjimo tendencijos, tam, tikėtina, didžiausią įtaką turi gyventojų 

skaičiaus mažėjimas. 

Lietuvos civilinių aerodromų infrastruktūros modernizavimo galimybių studijoje Telšių 

aerodromas išskirtas tarp 6 perspektyviausių Lietuvos aerodromų, kuriuose galėtų būti vystoma 

sportinė aviacija. Telšių aerodrome teikiamos paslaugos: oro turizmas, apžvalginiai skrydžiai, 

aviacijos sportas, sraigtasparnių tūpimo/kilimo aikštelės ir mokymai. Šioje studijoje teigiama, 

kad lėšų poreikis Telšių aerodromo visaverčiam pritaikymui sportinei aviacijai yra 1,49 mln. 

eurų. Sutvarkius aerodromo infrastruktūrą, jame galėtų būti organizuojami tarptautiniai sportinės 

aviacijos renginiai. Pavyzdžiui, Lenkijos Varmijos-Mozūrijos vaivadijoje, šalia Kunčino miesto 

esančiame Vilamovo aerodrome, dydžiu panašiame į Telšių aerodromą, vyksta tarptautinė 

Mozūrijos aviacijos šventė, į kurią susirenka nuo 70 iki 100 orlaivių ir apie 30 tūkst. renginio 

žiūrovų. Taip pat aerodrome, šiltuoju metų laiku, du kartus per mėnesį organizuojami kiti su 

aviacija susiję renginiai, skirti visuomenei: vaikų diena, šaudymo varžybos, orlaivių 

ekspozicijos, oro turizmo galimybių pristatymai ir kt. 

Išanalizavus Telšių rajono savivaldybės teritorijoje teikiamas transporto paslaugas, 

galima identifikuoti tokias transporto paslaugų svarbiausias problemas: 

 Nepakankamai išnaudojamas turizmo traukiniais iš didžiųjų Lietuvos miestų į 

Telšius potencialas; 

 Užsienio turistams internetu sudėtinga sužinoti vietinio viešojo transporto 

tvarkaraščius; 

 Telšių aerodromas priklauso valstybei. Kalbintas aerodromo atstovas teigė, kad 

veikla būtų kur kas gyvesnė, jei aerodromas priklausytų savivaldybei ar viešąjai 

įstaigai;  

 Kadangi geležinkelio apkrovimai mažėja, o autobusų maršrutų nėra daug, itin 

svarbus tampa autoturizmas, kuriam, vėlgi, trūksta nuorodų ir informacijos 

pagrindiniuose keliuose 
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Atsižvelgiant į identifikuotas Telšių rajono savivaldybės teritorijoje teikiamų transporto 

paslaugų problemas, strategijos 4 ir 5 skyriuje pateikiami rajono transporto paslaugų vystymo 

pasiūlymai. 

 

2.7 Maitinimo paslaugų vystymo analizė 
 

Žemaitijos turizmo informacijos centro duomenimis, Telšių rajono savivaldybėje yra 29 

maitinimo įstaigos. Iš jų 21 yra Telšių mieste, 1 – Degaičių seniūnijoje, 2 – Gadūnavo 

seniūnijoje, 2 – Tryškių seniūnijoje, 2 – Varnių seniūnijoje ir 1 – Ryškėnų seniūnijoje. 4 

maitinimo įstaigos yra įsikūrusios apgyvendinimo įstaigose. Iš visų maitinimo įstaigų tik 3 

priklauso maitinimo įstaigų tinklams („Prezo kepyklėlė“, „Pitlius“ ir „Sūrio Džiugas namai“). 

Tarp visų Žemaitijos turizmo informacijos centro tinklalapyje nurodytų maitinimo įstaigų, 

neskaitant anksčiau minėtų apgyvendinimo įstaigose ir tinklams priklausančių, tik viena 

maitinimo įstaiga, „Buožinta“, turi interneto svetainę. Viename didžiausių kelionių portalų 

www.tripadvisor.com aprašytos tik dvi maitinimo įstaigos, esančios Telšių rajono savivaldybėje 

- tai „Sūrio Džiugas namai“, apie kurią yra palikti du atsiliepimai ir „Senoji kvorta“. 

Ekspertiniu vertinimu, atsižvelgiant į tai, ar maitinimo įstaigos tiekia žemaitiškus 

patiekalus ir organizuoja degustacijas, buvo išskirtos didelį potencialą turinčios maitinimo 

įstaigos:  

 „Bočių užeiga“ (Respublikos g. 49-1, Telšiai) – siūlo žemaitiškus patiekalus;  

 Kavinė „Senamiestis” (Turgaus a. 11, Telšiai) – siūlo žemaitiškus patiekalus; 

 „Sūrio Džiugas namai “ (Respublikos g. 49-7, Telšiai) – siūlo sūrio degustacijas; 

 „Medininka” (S. Dariaus ir S. Girėno g. 1 Varniai, Telšių r.) – siūlo žemaitiškus 

patiekalus;  

 „Oficina” (Dvaro g. 2, Biržuvėnai, Telšių r.) – siūlo žemaitiškus patiekalus ir blynų 

kepimo edukaciją. 

Atlikus maitinimo įstaigų analizę nustatyta, kad maitinimo įstaigų skaičius savivaldybėje 

yra pakankamas, tačiau trūksta šių įstaigų rinkodaros. Galima pasikartoti, kad kita problema –  

pastebėtas žemaitiškų patiekalų trūkumas kasdieniame meniu.  

Išanalizavus Telšių rajono savivaldybės teritorijoje maitinimo paslaugas teikiančias 

įstaigas, galima identifikuoti dvi svarbiausias rajono maitinimo paslaugų problemas: 

 Žemaitiškų patiekalų galima įsigyti vos keliuose restoranuose ir tuose patiekalus 

reikia užsisakyti iš anksto; 

 Telšių rajono savivaldybės maitinimo įstaigos beveik nesireklamuoja didžiausiuose 

užsienio ir Lietuvos kelionių portaluose;  

 Maitinimo įstaigos neturi galimybės reklamuoti savo naujų pasiūlymų, akcijų 

vietiniuose interneto resursuose (Žemaitijos TIC svetainėje). 

Atsižvelgiant į identifikuotas Telšių rajono savivaldybės teritorijos maitinimo paslaugų 

problemas, strategijos 4 ir 5 skyriuje pateikiami rajono maitinimo paslaugų vystymo pasiūlymai. 

 

2.8 Apgyvendinimo paslaugų vystymo analizė 
 

Šiame skyriuje analizuojamos Telšių rajono savivaldybėje teikiamos apgyvendinimo 

paslaugos: įstaigų skaičius, vietų skaičius, apgyvendintų turistų skaičius bei suteiktų nakvynių 

skaičius. Visi skaičiai diagramose lyginami su kaimyninių savivaldybių, kurortinių teritorijų 

http://www.tripadvisor.com/
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(Anykščių, Trakų, Zarasų) savivaldybėmis ir kaimyninės Latvijos istorinio Kuršo regiono centro 

Kuldigos rodikliais. Svarbiausi akcentai išskiriami apibendrinimo skyrelyje. 

 

2.8.1 Palyginimas su kaimyninėmis savivaldybėmis 
 

Žemaitijos turizmo informacijos centro duomenimis Telšių rajono savivaldybėje yra 22 

apgyvendinimo įstaigos, iš kurių: 13 – kaimo turizmo sodybos, 4 – svečių namai, 2 – viešbučiai, 

2 – poilsio namai ir 1 – motelis. Penkios apgyvendinimo įstaigos yra Telšių mieste, 2 – Ryškėnų 

seniūnijoje, 2 – Degaičių seniūnijoje, 2 – Varnių seniūnijoje, 2 – Luokės seniūnijoje, 6 – 

Viešvėnų seniūnijoje, 1 – Tryškių seniūnijoje ir 1 – Gadūnavo seniūnijoje. Lietuvos statistikos 

departamento duomenimis 2014 m. Telšių rajono savivaldybėje buvo 12 apgyvendinimo įstaigų.  

Žemiau (4 pav.) pateikiamas Telšių rajono savivaldybės apgyvendinimo įstaigų skaičiaus 

palyginimas su kaimyninėmis savivaldybėmis 2012-2014 metais (Rietavo savivaldybė 

nepateikiama, nes Lietuvos statistikos departamente nėra pateikti šios savivaldybės duomenys). 
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4 pav. Apgyvendinimo įstaigų skaičiaus palyginimas su kaimyniniais rajonais 2012-2014 m.  

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Telšių rajono savivaldybė, pagal apgyvendinimo įstaigų skaičių 2014 m., nusileido 

Plungės rajono savivaldybei, tačiau susilygino su Mažeikių rajono savivaldybe.  

Žemiau (5 pav.) pateikiamas Telšių rajono savivaldybės apgyvendinimo įstaigų vietų 

skaičiaus palyginimas su kaimyninėmis savivaldybėmis 2012-2014 metais. 
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5 pav. Apgyvendinimo įstaigų vietų skaičiaus palyginimas su kaimyniniais rajonais 2012-2014 m. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Telšių rajono savivaldybė, pagal apgyvendinimo įstaigų vietų skaičių 2014 m., nusileido 

Plungės, Mažeikių ir Šiaulių rajono savivaldybėms, bet pralenkė Kelmės rajono savivaldybę. 

Toliau pateikiama statistika (6 pav.), kiek apgyvendinimo įstaigose gyvenusių turistų 

sudarė Lietuvos ir užsienio piliečiai 2014 m. Telšių rajono savivaldybėje ir su ja besiribojančių 

savivaldybėse. 
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6 pav. Apgyvendintų turistų skaičiaus palyginimas su kaimyniniais rajonais 2014 m. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Telšių rajono savivaldybė, pagal apgyvendintų turistų skaičių 2014 m., nusileido Plungės, 

Mažeikių ir Šiaulių rajono savivaldybėms. 
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Žemiau (7 pav.) pateikiama statistika, kiek apgyvendinimo įstaigose suteikta nakvynių 

Lietuvos ir užsienio piliečiams 2014 m. Telšių rajono savivaldybėje ir su ja besiribojančiose 

savivaldybėse. 
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7 pav. Suteiktų nakvynių skaičiaus palyginimas su kaimyniniais rajonais 2014 m. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Telšių rajono savivaldybė, pagal suteiktų nakvynių skaičių 2014 m., nusileido Plungės, 

Mažeikių ir Šiaulių rajono savivaldybėms, tačiau pagal apgyvendintų lietuvių skaičių atsilieka tik 

nuo Plungės ir Mažeikių savivaldybių. Pagal apgyvendintų užsieniečių skaičių Telšių rajono 

savivaldybė atsilieka ne tik nuo Mažeikių, Plungės ir Šiaulių rajonų, bet ir nuo Akmenės rajono 

savivaldybės. 

 

2.8.2 Palyginimas su kurortinių teritorijų savivaldybėmis 
 

Žemiau (8 pav.) pateikiamas Telšių rajono savivaldybės apgyvendinimo įstaigų skaičiaus 

palyginimas su kurortinių teritorijų – Trakų, Anykščių ir Zarasų rajonų savivaldybėmis 2012-

2014 metais. 
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8 pav. Apgyvendinimo įstaigų skaičiaus palyginimas su kurortinių teritorijų rajonais 2012-2014 m. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Telšių rajono savivaldybė, pagal apgyvendinimo įstaigų skaičių 2014 m., nusileido Trakų 

ir Zarasų rajono savivaldybėms, bet lenkė Anykščių rajono savivaldybę.  

Toliau (9 pav.) pateikiamas Telšių rajono savivaldybės apgyvendinimo įstaigų vietų 

skaičiaus palyginimas su kurortinių teritorijų – Trakų, Anykščių ir Zarasų rajonų savivaldybėmis 

2012-2014 metais. 
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9 pav. Apgyvendinimo įstaigų vietų skaičiaus palyginimas su kurortinių teritorijų rajonais 2012-2014 m.  

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
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Telšių rajono savivaldybė, pagal apgyvendinimo įstaigų vietų skaičių 2014 m., nusileido 

Trakų rajono savivaldybei, su Zarasų savivaldybe skaičius yra apylygis, o Anykščių rajono 

savivaldybę nežymiai aplenkė.  

Žemiau (10 pav.) pateikiamas Telšių rajono savivaldybės palyginimas su kurortinėmis 

teritorijomis pagal tai, kiek buvo apgyvendinta Lietuvos ir užsienio turistų apgyvendinimo 

įstaigose 2014 metais. 
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10 pav. Apgyvendintų turistų skaičiaus palyginimas su kurortinių teritorijų rajonais 2014 m. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Telšių rajono savivaldybė, pagal apgyvendintų turistų skaičių 2014 m., nusileido Trakų ir 

Anykščių rajono savivaldybėms, o su Zarasų savivaldybe skaičius yra apylygis. 

Žemiau (11 pav.) pateikiamas Telšių rajono savivaldybės palyginimas su kurortinių 

teritorijų savivaldybėmis, kiek 2014 m. suteikta nakvynių Lietuvos ir užsienio turistams. 
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11 pav. Suteiktų nakvynių užsienio ir Lietuvos turistams skaičiaus palyginimas su kurortinių 

teritorijų rajonais 2014 m. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Telšių rajono savivaldybė, pagal suteiktų nakvynių skaičių 2014 m., nusileido Trakų ir 

Anykščių rajono savivaldybėms, tačiau lenkė Zarasų savivaldybę tiek pagal apgyvendintus 

lietuvius, tiek ir pagal užsieniečius. 

 

2.8.3 Palyginimas su Kuldigos administraciniu vienetu 
 

Toliau (12 pav.) pateikiamas Telšių rajono savivaldybės apgyvendinimo įstaigų skaičiaus 

palyginimas su Kuldigos administraciniu vienetu 2012-2014 metais. 
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12 pav. Apgyvendinimo įstaigų skaičiaus palyginimas su Kuldigos administraciniu vienetu 2012-2014 m. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, www.csb.gov.lv 

 

Telšių rajono savivaldybė, pagal apgyvendinimo įstaigų skaičių 2013 ir 2014 metais, 

lenkė Kuldigos administracinį vienetą. 

Žemiau (13 pav.) pateikiamas Telšių rajono savivaldybės vietų skaičiaus apgyvendinimo 

įstaigose palyginimas su Kuldigos administraciniu vienetu 2012-2014 metais. 
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13 pav. Apgyvendinimo įstaigų vietų skaičiaus palyginimas su Kuldigos administraciniu vienetu 2012-

2014 m.  

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, www.csb.gov.lv 

 

Telšių rajono savivaldybė, pagal apgyvendinimo įstaigų vietų skaičių 2014 metais, lenkė 

Kuldigos administracinį vienetą. 

Toliau (14 pav.) pateikiamas Telšių rajono savivaldybės apgyvendintų turistų skaičiaus 

palyginimas su Kuldigos administraciniu vienetu 2014 metais. 

http://www.csb.gov.lv/
http://www.csb.gov.lv/
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14 pav. Apgyvendintų turistų skaičiaus palyginimas su Kuldigos administraciniu vienetu 2014 m. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, www.csb.gov.lv 
 

Telšių rajono savivaldybė, pagal apgyvendintų turistų skaičių 2014 metais, ženkliai 

nusileido Kuldigos administraciniam vienetui. 

Toliau (15 pav.) pateikiamas Telšių rajono savivaldybės suteiktų nakvynių skaičiaus 

vietos ir užsienio turistams palyginimas su Kuldigos administraciniu vienetu 2014 metais. 
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15 pav. Suteiktų nakvynių skaičiaus palyginimas su Kuldigos administraciniu vienetu 2014 m. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, www.csb.gov.lv 

Telšių rajono savivaldybė, pagal suteiktų nakvynių skaičių 2014 metais, ženkliai nusileido 

Kuldigos administraciniam vienetui. 

 

http://www.csb.gov.lv/
http://www.csb.gov.lv/
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2.8.4 Apgyvendinimo įstaigų vykdoma rinkodara 
 

Visas Telšių rajono savivaldybėje esančias apgyvendinimo įstaigas galima rasti 

Žemaitijos turizmo informacijos centro internetinėje svetainėje. Iš 22 šioje internetinėje 

svetainėje pateikiamų apgyvendinimo įstaigų tik 8 turi savo interneto svetaines. Iš jų svečių 

namai „Pas Stefą“, „Sinchronas“ ir kaimo turizmo sodyba „Auksinis Elnias“ turi internetines 

svetaines anglų kalba. Svečių namai „Pas Stefą“ turi internetinę svetainę ir rusų kalba. 

Viename didžiausių pasaulio kelionių portale www.tripadvisor.com galima rasti tik 

penkias Telšių rajone esančias apgyvendinimo įstaigas: „Sinchronas“, „Branša“, „Pas Stefą“, 

„Auksinis Elnias“ ir Telšių viešbutis. Apie „Sinchroną“ palikti 8 atsiliepimai, apie „Branšą“ – 3 

atsiliepimai, apie kitas apgyvendinimo įstaigas nėra atsiliepimų, taip pat nėra įstaigų aprašymų, 

nuotraukų.  

Vienoje populiariausių apgyvendinimo įstaigų rezervavimo sistemų www.booking.com 

galima rasti informaciją apie 4 Telšių rajono apgyvendinimo įstaigas: „Sinchronas“, „Branša“, 

„Pas Stefą“ ir Telšių viešbutis. Apie „Sinchroną“ šioje svetainėje palikti 73 atsiliepimai, apie 

„Branšą“ – 19 atsiliepimų, apie „Pas Stefą“ – 17 atsiliepimų ir apie Telšių viešbutį – 19 

atsiliepimų. 

Palyginimui: portalo www.tripadvisor.com svetainėje reklamuojasi 7 Mažeikių rajono 

savivaldybės apgyvendinimo įstaigos, 5 – Plungės. Portale www.booking.com reklamuojasi 5 

Mažeikių rajono savivaldybės apgyvendinimo įstaigos, 15 – Plungės.   

Palyginimui: Kuldigos administraciniame vienete www.booking.com sistemoje 

reklamuojasi 20 apgyvendinimo įstaigų, kurių atsiliepimų skaičius svyruoja nuo 11 iki 198. 

Portalo www.tripadvisor.com svetainėje galima rasti 15 Kuldigos apgyvendinimo įstaigų. 

 

2.8.5 Apibendrinimas 
 

Išanalizavus Telšių rajono savivaldybės teritorijos apgyvendinimo sektorių, galima daryti 

šiuos apibendrinimus:  

 Pagal apgyvendinimo įstaigų skaičių, lyginant su kaimyninėmis savivaldybėmis 2014 

m., Telšių rajono savivaldybė nusileidžia tik Plungės rajono savivaldybei ir skirtumas 

yra nežymus bei turi tokius pačius rodiklius, kaip Mažeikių rajono savivaldybė; 

 Pagal vietų skaičių apgyvendinimo įstaigose, Telšių rajono savivaldybė žymiai 

nusileidžia Mažeikių, Plungės ir Šiaulių rajonų savivaldybėms; 

 Pagal bendrą apgyvendintų turistų skaičių ir pagal apgyvendintų Lietuvos turistų 

skaičių, Telšių rajono savivaldybė nusileidžia Mažeikių, Plungės ir Šiaulių rajonų 

savivaldybėms; 

 Pagal apgyvendintų užsieniečių skaičių, Telšių rajono savivaldybė nusileidžia 

Mažeikių ir Šiaulių rajonų savivaldybėms; 

 Pagal suteiktų nakvynių skaičių, Telšių rajono savivaldybė nusileidžia Mažeikių ir 

Plungės rajonų savivaldybėms ir turi panašius rodiklius kaip Šiaulių rajono 

savivaldybė; 

 Pagal suteiktų nakvynių skaičių užsieniečiams, Telšių rajono savivaldybė nusileidžia 

Mažeikių, Plungės, Šiaulių ir Akmenės rajonų savivaldybėms. Tai reiškia, kad Telšių 

rajono savivaldybės apgyvendinimo įstaigose užsieniečiai dažniausiai praleidžia vos 

vieną naktį. Aukštus Mažeikių rajono savivaldybės rodiklius galima paaiškinti tuo, kad 

http://www.tripadvisor.com/
http://www.booking.com/
http://www.tripadvisor.com/
http://www.booking.com/
http://www.booking.com/
http://www.tripadvisor.com/
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Mažeikių rajono savivaldybės viešbučiuose apsistoja nemažai iš užsienio ar kitų 

Lietuvos vietovių į Mažeikių naftos įmonę atvykstantys dirbti darbuotojai;  

 Pagal apgyvendinimo įstaigų skaičių, Telšių rajono savivaldybė lenkia Anykščių 

rajono savivaldybę, tačiau žymiai atsilieka nuo Trakų ir Zarasų rajonų savivaldybių;  

 Pagal apgyvendinimo vietų skaičių Telšių rajono savivaldybė lenkia Anykščių rajono 

savivaldybę bei šiuo atžvilgiu mažai nusileidžia Zarasų rajono savivaldybei;  

 Pagal apgyvendintų turistų skaičių 2013 m., Telšių rajono savivaldybė lenkė tiek 

Anykščių, tiek ir Zarasų rajonų savivaldybes, tačiau 2014 m. Anykščių rajono 

savivaldybėje apgyvendinta daugiau turistų nei Telšių rajono savivaldybėje, o 

apgyvendintų turistų skaičius Zarasų ir Telšių rajono savivaldybėse  beveik susilygino. 

Anykščių rajono savivaldybėje apgyvendintų turistų skaičiaus augimą lėmė naujo, 110 

nakvynės vietų, viešbučio su SPA paslaugomis „Vilnius SPA“ atidarymas. Panašaus 

viešbučio atsiradimas Telšiuose turėtų turėti kiek mažesnį, bet panašų efektą;  

 Pagal suteiktų nakvynių skaičių, Telšių rajono savivaldybė žymiai nusileidžia Trakų ir 

Anykščių rajonų savivaldybėms, tačiau lenkia Zarasų rajono savivaldybę;  

 Pagal apgyvendintų užsieniečių skaičių, Telšių rajono savivaldybė nusileidžia visoms 

kurortinėms teritorijoms, tačiau pagal apgyvendintų Lietuvos turistų skaičių lenkia 

Zarasų rajono savivaldybę. Telšių rajono savivaldybei dar toli iki Trakų rajono 

savivaldybės aukštų apgyvendinimo įstaigų rodiklių, tačiau Telšiai, nebūdami 

kurortine teritorija, pakankamai sėkmingai konkuruoja su kurortinėmis Anykščių ir 

Zarasų vietovėmis.   

 Pagal apgyvendinimo įstaigų bei vietų skaičių, Telšių rajono savivaldybė lenkia 

Kuldigos administracinį vienetą, tačiau turistų Kuldigos administraciniame vienete 

2014 m. buvo apgyvendinta apie tris kartus daugiau. Tam didelės įtakos turi itin 

aukštas apgyvendinimo įstaigų užimtumas. Taip pat Kuldiga (turinti apie 12 tūkst. 

gyventojų) lenkia Telšius ir pagal apgyvendintų vietinių bei užsienio turistų skaičių. 

Kuldiga maždaug dvigubai lenkia Telšius ir pagal suteiktų nakvynių skaičių bei 

pusantro karto – pagal suteiktas nakvynes vietos ir užsienio turistams. 

 Apgyvendinimo įstaigų rinkodaros analizė parodė, kad rinkodaros situacija yra labai 

prasta. Apgyvendinimo įstaigos neaktyviai reklamuojasi populiariausiuose užsienio 

viešbučių rezervavimo sistemose. Šią situaciją galima keisti mokant apgyvendinimo 

įstaigų savininkus, kaip susikurti interneto svetainę anglų kalba ir patalpinti 

informaciją apie savo apgyvendinimo įstaigą į populiariausius apgyvendinimo įstaigų 

rezervavimo portalus. 

Išanalizavus Telšių rajono savivaldybės apgyvendinimo paslaugas, galima išskirti 

keturias svarbiausias rajono apgyvendinimo paslaugų sektoriaus problemas: 

 Savivaldybėje trūksta apgyvendinimo vietų. Itin trūksta vietų priimti dideles turistų 

grupes, atvykstančias autobusais; 

 Savivaldybėje apsistoja mažai užsienio turistų; 

 Savivaldybėje apsistojantys turistai dažniausiai apsistoja itin trumpam laikui; 

 Savivaldybės apgyvendinimo įstaigos neaktyviai reklamuojasi didžiausiuose užsienio 

apgyvendinimo įstaigų portaluose. 

Atsižvelgiant į identifikuotas Telšių rajono savivaldybės apgyvendinimo sektoriaus 

problemas, strategijos 4 ir 5 skyriuje pateikiami rajono apgyvendinimo sektoriaus vystymo 

pasiūlymai. 
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2.9 Turistų srautų vystymo analizė 
 

Šiame skyriuje analizuojami Telšių rajono savivaldybės turistų srautai: TIC rodikliai, 

muziejų statistika ir Varnių regioninio parko lankytojų centro statistika. Visi skaičiai diagramose 

lyginami su kaimyninių savivaldybių, kurortinių teritorijų (Anykščių, Trakų, Zarasų) 

savivaldybėmis ir Kuldigos administracinio vieneto rodikliais. Svarbiausi akcentai išskiriami 

apibendrinimo skyrelyje. 

Žemiau pateikta lentelė iliustruoja turistų skaičiaus dinamiką 2012-2014 m. Telšių rajono 

savivaldybėje. 

 

Lent. 11. Turistų srautai Telšių rajono TIC‘uose ir apgyvendinimo įstaigose 2012-2014 m. 

Objektai Lankytojų skaičius 

2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Telšių ir Biržuvėnų TIC 12881 21891 21051 

Apgyvendinimo įstaigos 3780 6681 6159 

Iš viso: 16661 28572 27210 

 

2.9.1 Turizmo informacijos centrų statistikos analizė 
 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis Telšių turizmo informacijos centre ir 

Biržuvėnų dvaro sodybos TIC per pastaruosius tris metus, nuo tada, kai 2012 m. buvo atidarytas 

Biržuvėnų dvaro sodybos lankytojų centras, vyravę turistų srautai pateikiami 16 pav. 
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16 pav. Bendras Telšių ir Biržuvėnų TIC lankytojų skaičius 2012-2014 m. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Iš diagramos (16 pav.) matoma, kad Telšių ir Biržuvėnų TIC‘uose turistų iš Lietuvos 

apsilanko žymiai daugiau nei užsieniečių. 
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Žemaitijos (Telšių) TIC svetainėje pateikiami duomenys skiriasi nuo Lietuvos statistikos 

departamento pateikiamų duomenų. Tačiau tik Žemaitijos (Telšių) TIC svetainėje galima rasti 

duomenis, kiek lankytojų apsilankė atskirai Telšių lankytojų centre ir kiek – Biržuvėnų dvaro 

sodybos lankytojų centre 2012-2014 metų laikotarpiu. 
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17 pav. Telšių ir Biržuvėnų TIC lankytojų skaičius atskirai 2012-2014 m. 

Šaltinis: Žemaitijos turizmo informacijos centras 

 

Telšių ir Biržuvėnų TIC lankytojų skaičius kasmet augo. Telšių TIC‘e apsilanko dvigubai 

daugiau lankytojų nei Biržuvėnų TIC‘e. 

Žemiau pateikiami statistiniai duomenys, iš kokių 10-ties užsienio šalių daugiausiai turistų 

apsilankė Telšių ir Biržuvėnų turizmo informacijos centruose 2012-2014 metų laikotarpiu. 
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18 pav. Telšių ir Biržuvėnų TIC lankytojų skaičiaus pagal šalis pasiskirstymas 2012-2014 m. 
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

2014 m. daugiausiai lankytojų buvo iš Lenkijos, 2013 m. – iš Latvijos, o 2012 m. – iš 

Vokietijos. Diagrama rodo, kokie yra nestabilūs turistų srautai ir kad negalima prisirišti prie 

vienos rinkos. 

Žemiau pateikiamas Telšių TIC‘o lietuvių ir užsienio turistų pasiskirstymas 2012-2014 m. 
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19 pav. Telšių TIC‘o lietuvių ir užsieniečių turistų pasiskirstymas 2012-2014 m. 

Šaltinis: Žemaitijos turizmo informacijos centras 

 

Telšių TIC‘e lietuvių ir užsieniečių skaičius nuolat augo, tačiau užsieniečių apsilanko 

žymiai mažiau nei lietuvių.    

Žemiau (20 pav.) pateikimas Biržuvėnų dvaro sodybos TIC‘o lietuvių ir užsieniečių 

turistų pasiskirstymas 2012-2014 m.  
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20 pav. Biržuvėnų TIC‘o lietuvių ir užsieniečių turistų pasiskirstymas 2012-2014 m. 

Šaltinis: Žemaitijos turizmo informacijos centras 

 

Iš diagramos (20 pav.) matoma, kad Biržuvėnų TIC‘e lietuvių turistų skaičius nuolat augo, 

tačiau užsieniečių turistų apsilanko itin mažai. 

Žemiau (21 pav.) pateikiami Žemaitijos TIC internetinės svetainės lankytojų statistiniai 

duomenys 2012-2014 m. Tačiau statistiniuose duomenyse nėra priskaičiuojami prisijungę 

užsienio vartotojai. Žemiau pateikiama Telšių TIC interneto svetainės statistika pagal vartotojus, 

atsidariusius svetainę iš skirtingų kompiuterių: 
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21 pav. Žemaitijos TIC svetainės lankytojų statistiniai duomenys 2012-2014 m.  

Šaltinis: www.stats.lt 

 

http://www.stats.lt/
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Galima daryti išvadą, kad Žemaitijos TIC interneto svetainėje lankytojai dažniausiai 

lankosi birželio-rugpjūčio mėnesiais, todėl šiuo laikotarpiu turi būti vykdoma aktyvesnė 

rinkodara. 

 

2.9.2 Turistų srautų palyginimas su kaimyninėmis savivaldybėmis 
 

Siekiant sužinoti, kokią vietą turistų srautuose užima Telšių rajono savivaldybė lyginant 

su kaimyninėmis savivaldybėmis, buvo palyginta statistika, kiek turistų apsilankė su Telšių 

rajono savivaldybe besiribojančių savivaldybių turizmo informacijos centruose 2012-2014 m. 

(Akmenės, Šilalės ir Rietavo savivaldybės nepateikiamos, nes šiose savivaldybėse nėra TIC): 
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22 pav. Telšių-Biržuvėnų TIC lankytojų skaičiaus palyginimas su kaimyninių rajonų TIC‘ais 

2012-2014 m. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Iš diagramos (22 pav.) matoma, kad Telšių-Biržuvėnų TIC, pagal lankytojų skaičių, 

nusileidžia tik Šiaulių rajone esančiam Kryžių kalno TIC‘ui. 

Palyginimui pateikiama statistika (lent. 12), iš kokių užsienio šalių turistai apsilankė 2014 

m. su Telšių rajono savivaldybe besiribojančių savivaldybių turizmo informacijos centruose. 

 

Lent. 12. Telšių-Biržuvėnų TIC lankytojų srauto palyginimas pagal 10 didžiausių rinkų su 

kaimyniniais rajonais 2014 m.  

 Telšių r. sav. Šiaulių r. sav. Plungės r. sav. Kelmės r. sav. 

Šalis Turistų 

sk. 

Šalis Turistų 

sk. 

Šalis Turistų 

sk. 

Šalis Turistų 

sk. 

1. Lenkija 253 Vokietija 20726 Latvija 93 Lenkija 122 

2. Latvija 144 Latvija 13045 Lenkija 66 Čekija 120 

3. Vokietija 141 Prancūzija 8135 Vokietija 53 Latvija 88 

4. Izraelis 85 Ispanija 7322 Rusija 37 Turkija 63 

5. Baltarusija 70 Lenkija 6165 Olandija 30 Švedija 49 

6. Rusija 60 Japonija 5992 JAV 25 Bulgarija 20 
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7. Čekija 48 Italija 3206 Rumunija 25 Vokietija 18 

8. JK 40 Austrija 2995 Estija 23 Ispanija 12 

9. JAV 27 JAV 2814 Norvegija 22 Estija 10 

10. Olandija 20 Estija 2652 Prancūzija 18 Danija 10 

 

Lyginant su kaimynėmis savivaldybėmis Telšių rajono savivaldybė turistų sulaukia iš tų 

pačių pagrindinių šalių Lenkijos, Latvijos ir Vokietijos, tik Šiaulių rajone šių turistų atvyksta 

žymiai daugiau. 

 

2.9.3 Turistų srautų palyginimas su kurortinėmis teritorijomis 
 

Siekiant nustatyti, kokia yra Telšių rajono savivaldybės turistų srautų situacija kurortinių 

teritorijų turistų srautų kontekste, palyginimui buvo pasirinktos Anykščių, Trakų ir Zarasų rajonų 

savivaldybės. Žemiau (23 pav.) pateikiama informacija, kiek turistų apsilankė šių savivaldybių 

turizmo informacijos centruose. 
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23 pav. Telšių-Biržuvėnų TIC lankytojų skaičiaus palyginimas su kurortinių teritorijų rajonų 

TIC‘ais 2012-2014 m. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Telšių-Biržuvėnų TIC, pagal lankytojų skaičių, nusileidžia tik Trakų rajono savivaldybės 

TIC‘ui ir stipriai lenkia Anykščių ir Zarasų TIC‘us.  

Palyginimui pateikiama statistika, iš kokių užsienio šalių turistai apsilankė 2014 m. 

Lietuvos kurortinių teritorijų savivaldybių turizmo informacijos centruose. 

 

Lent. 13. Telšių-Biržuvėnų TIC lankytojų srauto palyginimas pagal 10 didžiausių rinkų su 

kurortinių teritorijų  rajonais 2014 m.   

 Telšių r. sav. Trakų r. sav. Anykščių r. sav. Zarasų r. sav. 

Šalis Turistų 

sk. 

Šalis Turistų 

sk. 

Šalis Turistų 

sk. 

Šalis Turistų 

sk. 
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1. Lenkija 253 Rusija 5194 Latvija 97 Latvija 322 

2. Latvija 144 Vokietija 3005 Lenkija 97 Rusija 118 

3. Vokietija 141 Lenkija 2678 Rusija 56 Vokietija 43 

4. Izraelis 85 Ispanija 1793 Vokietija 19 Lenkija 42 

5. Baltarusija 70 Latvija 1678 Graikija 14 Baltarusija 35 

6. Rusija 60 JK 1491 Rumunija 14 Italija 33 

7. Čekija 48 Baltarusija 1451 Čekija 11 Izraelis 20 

8. JK 40 Prancūzija 1418 Ispanija 11 JK 15 

9. JAV 27 Italija 1308 JK 11 Prancūzija 12 

10. Olandija 20 Japonija 916 Izraelis 8 Suomija 9 

 

Lyginant su kurtinėmis teritorijomis Telšių rajono savivaldybė pagal tikslines rinkas 

turistų sulaukia iš tų pačių pagrindinių šalių Lenkijos, Latvijos, Vokietijos ir Rusijos, tik Trakų 

rajone šių turistų atvyksta žymiai daugiau, o Anykščių ir Zarasų savivaldybėse panašus skaičius 

kaip ir Telšių rajone. 

2.9.4 Turistų srautų palyginimas su Kuldigos administraciniu vienetu 

 

Siekiant sužinoti, kokia turistų srautų padėtis yra kaimyninių šalių istorinių regionų 

centruose, buvo palyginti Telšių TIC ir Kuldigos TIC lankytojų srautai. Žemiau (24 pav.) 

pateikiamas Telšių TIC ir Kuldigos TIC lankytojų skaičiaus 2012-2014 m. palyginimas. 
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24 pav. Telšių-Biržuvėnų TIC lankytojų skaičiaus palyginimas su Kuldigos TIC‘u 2012-2014 m. 

 

Telšių-Biržuvėnų TIC, pagal lankytojų skaičių, visais analizuojamais metais nusileido 

Kuldigos TIC‘ui.  

Palyginimui pateikiama statistika, iš kokių užsienio šalių turistai apsilankė 2014 m. Telšių 

ir Kuldigos lankytojų centruose. 
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Lent. 14. Telšių-Biržuvėnų TIC lankytojų srauto palyginimas pagal 10 didžiausių rinkų su 

kurortinių teritorijų  rajonais 2014 m.  

 Telšių r. sav. Kuldigos administracinis vienetas 

Šalis Turistų sk. Šalis Turistų sk. 

1. Lenkija 253 Vokietija 4400 

2. Latvija 144 Lietuva 3060 

3. Vokietija 141 Rusija  1120 

4. Izraelis 85 Prancūzija 685 

5. Baltarusija 70 Estija 492 

6. Rusija 60 JK 385 

7. Čekija 48 Italija 324 

8. JK 40 Olandija 284 

9. JAV 27 Lenkija 224 

10. Olandija 20 Suomija 177 

 

Lyginant su Kuldigos administraciniu vienetu Telšių rajono savivaldybė sulaukia žymiai 

mažiau turistų iš visų šalių, išskyrus Lenkijos. 

 

2.9.5 Turistų srautų palyginimas su artimiausiais turistų traukos centrais 
 

Siekiant identifikuoti potencialias užsienio šalių rinkas, buvo palyginta 2014 m. Telšių 

rajono savivaldybės turizmo informacijos centrų lankytojų statistiniai duomenys su artimiausiais 

dideliais turistų traukos centrais: Kryžių kalno TIC, Klaipėdos TIC ir Palangos TIC. 

 

Lent. 15. Telšių-Biržuvėnų TIC lankytojų srauto palyginimas pagal 10 didžiausių rinkų su 

artimiausių traukos centrų TIC‘ais 2014 m. 

 Telšių r. sav. Šiaulių r. sav. Klaipėdos m. sav. Palangos m. sav. 

Šalis Turistų 

sk. 

Šalis Turistų 

sk. 

Šalis Turistų 

sk. 

Šalis Turistų 

sk. 

1. Lenkija 253 Vokietija 20726 Vokietija 17457 Rusija 13932 

2. Latvija 144 Latvija 13045 Rusija 2506 Baltarusija 9839 

3. Vokietija 141 Prancūzija 8135 JAV 2408 Vokietija 5841 

4. Izraelis 85 Ispanija 7322 JK 1968 Latvija 4659 

5. Baltarusija 70 Lenkija 6165 Lenkija 1977 Lenkija 3519 

6. Rusija 60 Japonija 5992 Latvija 1896 Estija 2977 

7. Čekija 48 Italija 3206 Italija 1506 Norvegija 1145 

8. JK 40 Austrija 2995 Prancūzija 1364 Prancūzija 771 

9. JAV 27 JAV 2814 Ispanija 1157 Švedija 616 

10. Olandija 20 Estija 2652 Estija 827 Suomija 506 

 

Remiantis aukščiau pateikiama statistika (lent. 15), Telšių rajono savivaldybė turėtų 

orientuotis į tai, kokiu būdu aukščiau minimų šalių turistus pritraukti į Telšių rajoną. Visose 

trijose vietovėse atsikartoja šios šalys: Vokietija, Latvija, Lenkija, Prancūzija ir Estija. Dvejose 

vietovėse – Šiaulių ir Telšių rajonų savivaldybėse, nemaža dalis turistų yra iš JAV, Rusijos, 

Italijos ir Ispanijos. Pati Telšių rajono savivaldybė išsiskiria turistais iš Izraelio.  
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2.9.6 Varnių regioninio parko lankytojų srautų analizė 
 

Toliau (25 pav.) pateikiama Varnių regioninio parko lankytojų centro statistika ir 

lyginama su aplinkinių saugomų teritorijų lankytojų centrais 2012-2014 metais.  
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25 pav. Varnių regioninio parko lankytojų centro turistų srautų palyginimas su kaimyninių 

rajonų saugomų teritorijų lankytojų centrais 2012-2014 m. 

Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 

 

Varnių regioninio parko lankytojų centras, pagal turistų srautus analizuojamu 2012-2014 

m. laikotarpiu, kiekvienais metais nusileido Kurtuvėnų regioninio parko bei Žemaitijos 

nacionalinio parko lankytojų centrams. Varnių regioninio parko lankytojų centre kasmet 

apsilankė vis daugiau turistų ir šis skaičius 2014 m. perkopė 10 tūkst. lankytojų ribą. 

 

2.9.7 Telšių rajono savivaldybės muziejų lankytojų srautų analizė 
 

Toliau (26 pav.) pateikiamas Žemaičių muziejaus „Alka“ ir Žemaičių vyskupystės 

muziejaus statistikos palyginimas su aplinkinių rajonų savivaldybių muziejais.  
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26 pav. Žemaičių muziejaus „Alka“ ir Žemaičių vyskupystės muziejaus lankytojų srautų 

palyginimas su kaimyninių rajonų muziejais 2012-2014 m. 

Šaltinis: www.muziejai.lt 

 

Žemaičių muziejus „Alka“, pagal lankytojų skaičių 2014 m., nusileido tik Plungės rajono 

savivaldybėje esantiems Šaltojo karo ir Žemaičių dailės muziejams. Tuo tarpu Žemaičių 

vyskupystės muziejus dar  nusileido ir Kelmės krašto, Šilalės V. Statkevičiaus ir Šiaulių r. 

literatūros muziejams. 

 

2.9.8 Apibendrinimas 
 

Iš pateiktos turizmo srautų statistinės analizės galima daryti kelias išvadas: 

 Telšių rajono savivaldybės duomenų sulyginime su Kuldigos administraciniu vienetu 

(kur, pvz.: 2012 m. užsieniečių atvyko daugiau nei latvių) matoma, kokią itin svarią 

dalį turistų Telšių rajono savivaldybėje sudaro vietiniai turistai iš Lietuvos. Šiuo 

metu tai pati svarbiausia rinka, kurią reikia puoselėti, kad srautai nemažėtų, o tik 

didėtų. Kita vertus, tai rodo didelį potencialą vystyti atvykstamąjį turizmą iš kitų 

šalių; 

 Pagrindinės atvykstančiųjų šalių rinkos į Telšių rajono savivaldybę yra Lenkija,   

Latvija, Vokietija, Izraelis, Baltarusija, Rusija. Šioms rinkoms reikėtų skirti itin 

didelį dėmesį, t.y. atsižvelgiant į šių šalių turistų pomėgius ir kultūrinius-istorinius 

ryšius su Lietuva, turi būti kuriami atitinkami turizmo produktai, maršrutai;  

 Didelį potencialą turinčios rinkos yra Prancūzija, JAV, Italija ir Ispanija, nemaža 

dalis iš JAV atvykstančių turistų turi lietuviškų ar Lietuvos žydų šaknų. Tuo tarpu 

prancūzus, italus ir ispanus domina sakralinis paveldas ir liaudies amatai, todėl turėtų 

būti kuriami atitinkami turizmo produktai, maršrutai; 

http://www.muziejai.lt/
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 Telšių rajono savivaldybei potencialus turistų šaltinis yra tokie objektai, kaip Kryžių 

kalnas, Palanga ir Klaipėda, tad šiose trijose vietovėse turi būti vykdoma itin stipri 

rinkodara, siekiant prisivilioti turistus į Telšių rajoną; 

 Varnių regioninis parkas, būdamas pranašesnis už daugelį Lietuvos saugomų 

teritorijų savo kultūriniais, gamtos ištekliais bei reljefu, pagal lankytojų srautus 

nusileidžia Žemaitijos nacionaliniam parkui ir Kurtuvėnų regioniniam parkui. 

Savivaldybė galėtų labiau bendradarbiauti su Varnių regioninio parko direkcija, 

siekiant vystyti turistinę ir rekreacinę infrastruktūrą bei vykdyti rinkodarą; 

 Pagal lankytojų srautus regione, Žemaičių muziejus „Alka“ bei Žemaičių 

vyskupystės muziejus atsilieka nuo natūraliai stiprių analogiškų objektų Plungės 

rajone, todėl, bendradarbiaujant su muziejų administracijomis, turėtų būti remiama 

šių muziejų rinkodara. 

Atsižvelgiant į šias Telšių rajono savivaldybės turistų srautų vystymo analizės išvadas, 

strategijos 4 ir 5 skyriuje pateikiami rajono turistų srautų vystymo pasiūlymai.  

 

2.10  Turizmo rinkodaros vystymo analizė 

2.10.1 Esamų turizmo rinkodaros priemonių analizė 
 

Šiuo metu daugiausiai apie Telšių rajono savivaldybėje teikiamas turistines paslaugas bei 

lankytinus gamtos ir kultūros paveldo objektus galima sužinoti Žemaitijos turizmo informacijos 

centro svetainėje www.telsiaitic.lt. Šioje svetainėje yra įkelti tik turistų lankymui pritaikyti 

objektai, pateikiama jų kontaktinė informacija. Svetainė, be lietuvių kalbos, yra ir anglų bei 

vokiečių kalbomis. Be minimos svetainės, apie Telšius dar galima sužinoti ir TIC paskyroje 

socialinių tinklų portale www.facebook.com. Šiame portale 1506 žmonės paspaudė „patinka“ 

mygtuką ir seka informaciją apie Telšius. Paskyroje dažniausiai dedama informacija apie 

artėjančius renginius.  

Kaip jau buvo akcentuota apgyvendinimo, maitinimo ir kultūrinių išteklių analizėje, 

Telšių rajono savivaldybės turistiniai objektai labai mažai reklamuojasi didžiausiuose užsienio 

kelionių portaluose. 

Apie Telšių miestą šiek tiek informacijos yra portale wikitravel.org, tačiau čia anglų 

kalba aprašyti tik mieste esantys lankytini objektai, dalis maitinimo įstaigų ir dalis viešbučių. 

Tuo tarpu apie rajone esančius lankytinus objektus nieko neužsimenama. 

Kai kur Žemaitijos TIC svetainėje pateikiama neatnaujinta informacija, pavyzdžiui: 

pasikeitę elektroninio pašto adresai (pvz. Varnių piras), kontaktai (pvz. jojimo centras „Topolis“, 

apgyvendinimo įstaiga „Miško žiedas“). 

Palyginus Telšių rajono savivaldybės vykdomą rinkodarą su kaimyninėmis 

savivaldybėmis, nustatyta, kad tik Šiaulių ir Mažeikių rajono savivaldybės turi verslo ir turizmo 

informacijos centrų internetines svetaines. Tuo tarpu kitos savivaldybės informaciją apie turizmą 

pateikia savo tinklalapiuose, tad Telšių rajono savivaldybė yra vienintelė tarp Telšių regiono 

savivaldybių, turinti atskirą, tik turizmui skirtą internetinę svetainę. 

Palyginus Telšių rajono savivaldybės vykdomą rinkodarą su kurortinėmis teritorijomis, 

nustatyta, kad Anykščių TIC puslapis yra anglų ir rusų kalbomis. Puslapyje yra galimybė 

apžiūrėti miesto panoramą ir svarbiausius turistinius objektus 360 laipsnių kampu. Taip pat, 

puslapyje yra interaktyvus žemėlapis, kuriame galima rasti įvairiausius turistinius objektus bei 

maršrutus su nuotraukomis ir aprašymais, yra galimybė šiuos maršrutus atsispausdinti. Išskirta 

atskira „Kulinarinio paveldo“ skiltis. Galima parsisiųsti įvairius turistinius leidinius. Tinklapyje 

http://www.telsiaitic.lt/
http://www.facebook.com/
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reklamuojamas apie Anykščius informaciją pateikiantis portalas cityinfo.lt, iš kurio galima 

parsisiųsti mobilias programėles. Portale www.tripadvisor.com pateikiami 8 objektai, apie 

kuriuos, atitinkamai, palikta atsiliepimų nuo 1 iki 7.   

Zarasų TIC internetinė svetainė išsiskiria tuo, kad turi savo prekės ženklą ir yra moderni. 

Svetainė yra latvių, rusų ir anglų kalbomis, taip pat yra versija neįgaliesiems. Visi turistiniai 

objektai pateikiami per interaktyvius žemėlapius su svarbiausia informacija. Apgyvendinimo 

įstaigas galima filtruoti pagal norimus rodiklius (atstumas iki vandens, vietų skaičius ir t.t.). 

Pagrindiniame svetainės puslapyje yra galimybė parsisiųsti mobilią aplikaciją bei užsisakyti 

naujienas. Zarasų turizmo informacijos centras turi savo paskyras socialiniuose tinkluose 

www.facebook.com ir www.twiter.com. Portale www.tripadvisor.com pateikiami 2 objektai, 

apie kuriuos, atitinkamai, palikta atsiliepimų nuo 1 iki 11.   

Trakų TIC internetinė svetainė yra lietuvių, anglų, rusų, lenkų ir vokiečių kalbomis. 

Pagrindiniame puslapyje yra galimybė filtruoti apgyvendinimo įstaigas pagal įvairius rodiklius, 

taip pat yra kalendorius, kuriame galima, pagal datą, sužinoti apie vykstančius renginius. 

Puslapyje yra videoteka, kur galima pažiūrėti įvairius video filmus apie Trakus. Taip pat yra 

galimybė sudalyvauti apklausoje. Trakų turizmo informacijos centras turi savo paskyrą portale 

www.facebook.com. Portale www.tripadvisor.com pateikiami 7 objektai, apie kuriuos, 

atitinkamai, palikta atsiliepimų nuo 3 iki 810.   

Palyginus Telšių rajono savivaldybės vykdomą rinkodarą su Kuldigos administraciniu 

vienetu turizmo informacijos centru, nustatyta, kad internetinė svetainė yra latvių, anglų ir 

vokiečių kalbomis. Svetainėje aiškiai išskiriami amatai, kulinarija. Svetainės pirmame puslapyje 

įkeltas trumpas filmas apie Kuldigą. Kuldigos turizmo informacijos centras turi paskyras 

www.facebook.com, www.twiter.com ir www.draugiem.lv portaluose. Portale 

www.tripadvisor.com pateikiami 4 objektai, esantys Kuldigos rajone, apie kuriuos, atitinkamai, 

palikta atsiliepimų nuo 7 iki 68.   

Pasiteiravus Žemaitijos TIC darbuotojų, kokiais kanalais yra reklamuojama Telšių rajono 

savivaldybė, gautas atsakymas, kad svarbiausi kanalai yra: „Adventur“ paroda, užsakomieji 

straipsniai spaudoje ir lankstinukų apie Telšius siuntimas į kaimyninius ir didelių miestų TIC. 

Dėl lėšų stokos didžioji dalis lankstinukų yra atspausdinti ant baltų A4 formato popieriaus lapų.  

Per pirmąjį 2015 m. pusmetį portale www.delfi.lt plano rengėjams pavyko rasti tik vieną 

užsakomąjį straipsnį, skirtą konkrečiai Telšių rajono savivaldybei „Telšių apylinkės: kur turistai 

laukiami labiausiai?“. Kiti straipsniai yra apie visą vakarų Lietuvos regioną „Pažink Lietuvą: ką 

verta aplankyti vakarų Lietuvoje?“, „Turiningas savaitgalis: ką verta aplankyti vakarų 

Lietuvoje?“ ir „Trijų dienų maršrutas po Žemaitiją – įspūdžių pakaks net labiausiai išlepusiems“. 

Portaluose www.lrytas.lt ir www.15min.lt straipsnių apie galimybę keliauti po Telšių rajoną 

neaptikta. 

Plano rengėjų parengtoje apklausoje respondentų buvo klausiama, kaip jie sugalvojo 

keliauti į Telšių rajono savivaldybę. Apklausos rezultatai pateikiami 27 pav. 

 

http://www.tripadvisor.com/
http://www.facebook.com/
http://www.twiter.com/
http://www.tripadvisor.com/
http://www.facebook.com/
http://www.tripadvisor.com/
http://www.facebook.com/
http://www.twiter.com/
http://www.draugiem.lv/
http://www.tripadvisor.com/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.15min.lt/
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36%

19%

16%

5%

5%

5%

4%

4%

Važiavo pro šalį

Rekomendavo draugai

Mieste ar rajone gyvena

artimieji

Važiavo į kultūrinį renginį

Pats sugalvojo

Važiavo į sporto renginį

Perskaitė spaudoje

Mokyklos ekskursija

Pakvietė draugai

Darbo reikalais

Sužinojo per televiziją

Telšių rajone turiu sodybą
 

27 pav. Respondentų atsakymų proc. pasiskirstymas į klausimą, kaip jie sugalvojo keliauti į 

Telšių rajoną 

 

Respondentų atsakymai rodo, kad trečdalis respondentų Telšių rajono savivaldybėje 

lankosi važiuodami pro šalį į kitas Lietuvos vietas. Todėl siekiant, kad turistai užsuktų į kuo 

daugiau Telšių rajono savivaldybės lankytinų objektų, būtina gerinti iki lankytinų objektų 

vedančių kelių ženklinimo kokybę. Apie penktadaliui žmonių Telšių rajono savivaldybę 

rekomendavo aplankyti draugai, tad šis rinkodaros kanalas yra praktiškai nekontroliuojamas. Tuo 

tarpu 16 % atsakiusiųjų, kad vyksta aplankyti artimuosius, nėra tikslinės rinkos segmentas. 5 % 

respondentų nurodė, kad vyko į kultūrinius ir sportinius renginius, dar 5 % respondentų patys 

sugalvojo aplankyti Telšių rajoną, labiausiai tikėtina – važiuodami pro šalį. Po 4 % respondentų 

perskaitė apie rajono lankytinus objektus spaudoje, internete bei buvo atvykę su mokyklos 

ekskursija. 

Išanalizavus šiuo metu Telšių rajono savivaldybės teritorijoje vykdomą rinkodarą, galima 

išskirti svarbiausias su rinkodara susijusias problemas: 

 Dėl žmogiškųjų išteklių ir lėšų stokos Telšių rajono savivaldybės turizmo rinkodara 

vykdoma silpnai; 

 Tik apie 15 % Telšių rajone apsilankiusių turistų apie Telšių rajono lankytinas vietas 

sužinojo per komunikacinius kanalus: spaudą, internetą, televiziją; 

 Savivaldybės turistiniai objektai beveik nesireklamuoja didžiausiuose užsienio 

kelionių portaluose; 

 Žemaitijos TIC internetinė svetainė neatitinka šiuolaikinių reikalavimų; 
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 Žemaitijos TIC internetinė svetainė yra  lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis, nors 

potencialiai svarbios yra ir Lenkijos bei rusakalbių rinkos. 

Atsižvelgiant į identifikuotas Telšių rajono savivaldybės rinkodaros problemas, 

strategijos 4 ir 5 skyriuje pateikiami rajono rinkodaros vystymo pasiūlymai. 

 

2.10.2 Lankytinų objektų žinomumo analizė 
 

Plano rengėjai, siekdami nustatyti Telšių rajono savivaldybės lankytinų objektų 

žinomumą, apklausoje siekė išsiaiškinti, kuriuos objektus respondentai yra aplankę, kuriuos – 

girdėję ir kurių nėra nei girdėję, nei aplankę. 

 

Lent. 16. Respondentų atsakymai į klausimus apie Telšių rajono lankytinų objektų žinomumą 

Objektas Aplankęs Girdėjęs, bet 

neaplankęs 

Nei girdėjęs, 

nei aplankęs 

Žemaičių muziejus „Alka“ 11 21 74 

Žemaitijos kaimo muziejus 8 25 71 

A. Jonušo žemaitiška, japoniška, kiniška 

sodyba-muziejus 

8 30 67 

Žemaičių vyskupystės muziejus 6 34 66 

Viekšnalių kraštotyros muziejus 4 10 91 

Biržuvėnų dvaro etnografinis muziejus 4 17 85 

Auksinio Elnio dvaro motociklų muziejus 2 8 94 

Pirmoji Telšių miesto mokykla 1 14 88 

Telšių katedra 30 25 54 

Telšių Mergelės Marijos į dangų ėmimo 

bažnyčia 

22 24 59 

Telšių Šv. Mikalojaus cerkvė 6 11 86 

Rainių kančios koplyčia 12 15 81 

Varnių katedra 16 33 60 

Telšių ješibotas 4 4 95 

Džiuginėnų dvaro sodyba 2 13 91 

Pavirvyčio dvaro sodyba 1 11 93 

Žemaičių karaliaus Ringaudo dvaras A. Gedvilo 

sodyboje 

2 8 94 

Telšių urėdijos Žvėrinčius 8 17 82 

Stručių selekcijos centras 2 15 88 

Debesnų botaninis takas 3 6 95 

Ilgės ežero pažintinis takas 6 27 71 

Jomantų miško pažintinis takas 4 12 88 

Moteraičio piliakalnis 5 9 92 

Panų kalnas 3 11 91 

Sprūdės piliakalnis 6 10 88 

Šatrijos kalnas 48 43 24 

Vembūtų piliakalnis 5 12 89 

Džiuginėnų piliakalnis 3 20 83 



 59 

Pagirgždūtės piliakalnis 1 11 95 

Masčio ežero pakrantė 31 22 54 

Degaičių parkas 4 9 91 

J. Andrusevičiaus muziejus 0 5 98 

Brėvikių dvaro sodyba 0 9 95 

Kūlio Daubos (Angelų) malūnas 0 13 90 

Paplienijos piliakalnis 0 6 97 

 

Išanalizavus Telšių rajono savivaldybės lankytinų objektų žinomumą tarp apklausos 

respondentų, galima identifikuoti svarbiausias lankytinų objektų žinomumo problemas: 

 Vienas iš daugiausiai finansavimo sulaukusių objektų – Biržuvėnų dvaras yra ypač 

mažai žinomas; 

 Vienas iš patraukliausių turizmo traukos objektų – Masčio ežero pakrantė, nors ir 

lankoma, bet žinomumas potencialiai galėtų būti kur kas didesnis; 

 Kitų, didelį potencialą turinčių objektų, tokių kaip Žemaičių muziejus „Alka“ ar 

Varnių regioninio parko objektų žinomumas taip pat labai mažas. 

Atsižvelgiant į identifikuotą Telšių rajono savivaldybės lankytinų objektų žinomumo 

problemą, strategijos 4 ir 5 skyriuje pateikiami rajono lankytinų objektų žinomumo vystymo 

pasiūlymai. 

 

2.10.3 Rajono tapatybė ir vidinis įvaizdis 
 

Apklausos, skirtos Telšių rajono savivaldybės gyventojams, rezultatai parodė, kad Telšių 

rajono savivaldybės gyventojams jų rajonas kelia šias asociacijas:  

 Telšiai – Žemaitijos sostinė (37,3 % respondentų); 

 Unikali Telšių senamiesčio architektūra (13,3 %); 

 Telšiai – menų ir skulptūrų miestas (12 %); 

 Čia gyveno švietėjai-rašytojai (Žemaitė, Valančius, Lazdynų Pelėda, Daukantas, 

Daukša) (7,2 %); 

 Žemaitiški patiekalai (6 %); 

 Kalnai, piliakalniai (5,4 %); 

 Sakralinis paveldas (5,4 %); 

 Tado Blindos gimtinė (4,8 %); 

 Lūksto ežeras (4,8 %); 

 Kūlgrindos (0,6 %); 

 Raganos (0 %); 

 Kitas variantas (3 % - tris kartus įrašytas Masčio ežeras, po vieną kartą teatras ir 

vyskupijos centras). 

Telšių rajono savivaldybės gyventojų taip pat buvo klausiama, į kokius objektus jie 

nuvestų turistą iš Lietuvos  ar užsienio. Apklausos rezultatai pateikiami žemiau (lent. 17). 

 

Lent. 17. Respondentų atsakymai į klausimą, kokius objektus parodytų Lietuvos ir užsienio 

turistui (objektai pateikiami pagal paminėjimų dažnumą) 

Lietuvos turistą Užsienio turistą 

Masčio ežero pakrantė 53  Masčio ežero pakrantė 47 
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Senamiestis 31 Senamiestis 35 

Telšių katedra 27 Telšių katedra 35 

Biržuvėnų dvaras 20 Biržuvėnų dvaras 22 

Žemaičių „Alkos“ muziejus 18 Žemaičių „Alkos“ muziejus 20 

Žemaičių kaimo muziejus 14 Žemaičių kaimo muziejus 18 

Šatrijos kalnas 12 Šatrijos kalnas 15 

Amfiteatras 7 Amfiteatras 8 

Piliakalniai 5 Mažoji Telšių bažnyčia 7 

Mažoji Telšių bažnyčia 5 Sūrio Džiugas namai 5 

Germanto ežeras 3 Piliakalniai 4 

Varnių regioninis parkas 3 Germanto ežeras 3 

Telšių urėdijos Žvėrinčius 3 Telšių urėdijos Žvėrinčius 3 

Ilgės ežeras 2 Varnių regioninis parkas 3 

Lūksto ežeras 2 Ilgės ežeras 2 

Sūrio Džiugas namai 2 Paplienijos piliakalnis 2 

Mažoji Telšių architektūra Jomantų pažintinis takas 2 

SamogitiArt galerija Lūksto ežeras 2 

A. Jonušo žemaitiška-japoniška sodyba Žemaičių vyskupystės muziejus 

Jomantų pažintinis takas Mažoji Telšių architektūra 

Rainių koplyčia SamogitiArt galerija 

Ežerai A. Jonušo žemaitiška-japoniška sodyba 

Auksinio Elnio dvaro motociklų muziejus Buožėnų dvaras 

Šaukštelio piliakalnis Rainių koplyčia 

Paplienijos piliakalnis Ežerai 

Džiuginėnų piliakalnis Auksinio Elnio dvaro motociklų muziejus 

 Džiuginėnų piliakalnis 

 Šaukštelio piliakalnis 

 

Taip pat buvo klausiama, į kokius renginius Telšių rajono savivaldybės gyventojai 

nuvestų turistą iš Lietuvos ar užsienio. 

 

Lent. 18. Respondentų atsakymai į klausimą, kokius renginius parodytų Lietuvos ir užsienio 

turistui (renginiai pateikiami pagal paminėjimų dažnumą) 

Lietuvos turistą Užsienio turistą 

Miesto šventė 38 Miesto šventė 37 

Aš toks vienas 11 Aš toks vienas 7 

Žemaitės teatro spektakliai 6 Miesto turgus (rudens šventė) 6 

Renginiai amfiteatre 6 Bliuzo naktys 5 

Miesto turgus (rudens šventė) 5 Eglutės įžiebimas 3 

Bliuzo naktys 5 Renginiai amfiteatre 3 

Aš pasiejau vėiną popą 2 Žemaitės teatro spektakliai 2 

Eglutės įžiebimas 2 Aš pasiejau vėiną popą 2 

Renginiai Telšių kultūros centre Meno mugė 

Antaninės Antaninės 

Meno mugė Dainų šventė prie Germanto ežero 
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Dainų šventė prie Germanto ežero Aviacijos šventė 

Baltų vienybės dienos minėjimas  

Aviacijos šventė  

 

Papildomai Telšių rajono savivaldybės gyventojų buvo klausiama, ko jiems labiausiai 

trūksta savivaldybėje. 

 

23%

19%

16%

15%

13%

7%
3%

Kultūrinių renginių

Dviračių takų

Naktinių pramogų

Vandens pramogų

Sporto renginių

Maitinimo įstaigų

Kino teatro

Boulingo

Dviračių nuomos

Čiuožyklos

Slidinėjimo takų

 
28 pav. Respondentų atsakymų proc. pasiskirstymas į klausimą, ko trūksta Telšių rajone 

 

Išanalizavus Telšių rajono savivaldybės tapatybę ir vidinį įvaizdį, galima daryti tokias 

išvadas: 

 Savivaldybės gyventojams Telšiai labiausiai asocijuojasi su Žemaitijos sostine; 

 Iš visų savivaldybės objektų gyventojai labiausiai vertina Masčio ežero pakrantę, 

Telšių senamiestį, Telšių katedrą, Biržuvėnų dvarą, Žemaičių muziejų „Alka“, 

Žemaitijos kaimo ekspoziciją ir Šatrijos kalną; 

 Vietiniams šiek tiek svarbesnis Tado Blindos mitų palikimas. Rinkodarine prasme 

labai svarbu stiprinti komunikaciją apie šį istorinį herojų; 

 Iš visų renginių, savivaldybės gyventojai labiausiai vertina Telšių miesto šventę; 

 Savivaldybės gyventojams labiausiai trūksta kultūrinių renginių, dviračių takų, 

naktinių pramogų, vandens ir sporto pramogų; 

 Savivaldybės gyventojai užsienio turistus daug dažniau nuvestų į kavinę „Sūrio 

Džiugas namai“. Tai unikalus rajono prekės ženklas, tad jis turi būti deramai 

išnaudojamas rinkodaroje. 

Atsižvelgiant į šias išvadas, 4 ir 5 skyriuje pateikiami lankytinų objektų vystymo 

pasiūlymai. 

 

2.10.4 Išorinis rajono įvaizdis 
 

Apklausos, skirtos ne Telšių rajono savivaldybės gyventojams, rezultatai parodė, kad 

Telšių rajono savivaldybė jiems kelia šias asociacijas:  
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 Telšiai – Žemaitijos sostinė (39,7 %); 

 Čia gyveno švietėjai-rašytojai (Žemaitė, Valančius, Lazdynų Pelėda, Daukantas, 

Daukša) (9,3 %); 

 Žemaitiški patiekalai (7 %); 

 Žemaičių vyskupija Varniuose (7 %); 

 Telšiai – menų ir skulptūrų miestas (6,6 %); 

 Lūksto ežeras (6,6 %); 

 Unikali Telšių senamiesčio architektūra (6,2 %); 

 Kalnai, piliakalniai (6,2 %); 

 Tado Blindos gimtinė (3,1 %); 

 Raganos (2,7 %); 

 Sakralinis paveldas (1,9 %); 

 Kitas variantas (3,5 % - du kartus įrašytas Masčio ežeras ir jaukus senamiestis, po 

vieną kartą įrašyti Varniai, Plungė, Šiauliai, Žemaitija, kaimas ir jokių asociacijų). 

 

Taip pat respondentų buvo klausiama, kokie dalykai jiems patiko ir nepatiko lankantis 

Telšių rajono savivaldybėje. Klausimo „Kas patiko?“ atsakymai pateikiami diagramoje (29 pav.). 
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Biržuvėnų dvaras

Medinės rajono bažnyčios
 

29 pav. Respondentų atsakymų proc. pasiskirstymas į klausimą, kas patiko Telšių rajone 

 

Į klausimą  „Kas nepatiko?“ gauti šie atsakymai: 

 Trūksta dviračių-pėsčiųjų takų; 

 Nerado kur skaniai pavalgyti; 

 Biržuvėnų dvaro sodyba ir jos aplinka atrodo gražiai, tačiau nuvilia prastas objekto 

pritaikymas visuomenei (silpna ekspozicija, dvaras labiau pritaikytas renginiams ar 

šventėms, tad nevilioja apsilankyti dar kartą). 

 

Išanalizavus išorinį Telšių rajono savivaldybės įvaizdį, galima daryti šias išvadas: 

 Akivaizdu, kad „Telšiai – Žemaitijos sostinė“ – stiprus ir nusistovėjęs įvaizdis, tad 

rinkodarinės priemonės turi tik sustiprinti ir plėtoti šį įvaizdį; 

 Už Telšių rajono savivaldybės ribų gyvenantiems žmonėms geriausią įspūdį paliko 

jaukus Telšių senamiestis, nors informacijos apie jį trūksta, nes atsakymas „Unikali 

Telšių senamiesčio architektūra“ yra tik septintoje pozicijoje, kai, tuo tarpu, Telšių 
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rajono savivaldybės gyventojai Telšių senamiesčio architektūrą išreitingavo į antrą 

poziciją. 

 Didelį įspūdį atvykusiems palieka Masčio ežero pakrantė, tad akivaizdu, kad 

komunikacija apie šį objektą turi būti stiprinama; 

 Už Telšių rajono savivaldybės ribų trūksta informacijos apie Telšius, kaip apie menų 

ir skulptūrų miestą. Tuo tarpu  Telšių rajono savivaldybės gyventojai šią asociaciją 

minėjo gana dažnai – užima trečią vietą. 

Atsižvelgiant į Telšių rajono savivaldybės vidinį ir išorinį įvaizdžius, strategijos 4 ir 5 

skyriuje pateikiami rajono vidinio ir išorinio įvaizdžio vystymo pasiūlymai. 

 

2.10.5 Tikslinės rinkos 
 

Šiame skyriuje trumpai detalizuojamos potencialios turistų tikslinės grupės, kurios turėtų 

ir/ar galėtų atvykti į Telšių rajono savivaldybę. Iš turistų srautų analizės paaiškėjo, kad Telšių 

rajonas yra gausiai lankomas pačių Lietuvos turistų ir tai yra svarbiausia rinka. Tačiau, mažėjant 

gyventojų skaičiui Lietuvoje ir kiekvienais metais turistams nesiūlant ko nors naujo ir unikalaus, 

ši rinka ilgainiui pamažu pradės trauktis. Todėl Telšių rajono savivaldybei būtina dirbti su 

kitomis užsienio šalių rinkomis bei kurti tokią turistinių paslaugų infrastruktūrą, kad lietuvių 

turistai norėtų grįžti į Telšių rajoną jei ne kasmet, tai bent kas porą metų.   

Kalbant apie užsienio rinkas, didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas, kad pritraukti 

kaip įmanoma daugiau užsienio turistų, atplaukiančių į Klaipėdą kruiziniais laivais ilgesniam nei 

vienos dienos laikotarpiui. Taip pat kaip įmanoma daugiau pritraukti užsienio turistų, kurie 

vasarą atostogauja Palangoje ir Šventojoje bei kaip įmanoma daugiau pritraukti užsienio turistų, 

vykstančių į  Kryžių kalną. 

 

Lent. 19. Telšių rajono tikslinės rinkos ir jų trumpas apibūdinimas 

Rinka  Pagrindinis atvykimo tikslas, bendros savybės 

Lietuva Pro šalį iš didžiausių Lietuvos miestų vasaros metu prie jūros važiuojantys žmonės. 

Gamtos mėgėjai, mėgstantys ramybę, apsistojantys kaimo turizmo sodybose 

dažniausiai vasarą, ilgiems savaitgaliams arba per kalendorines šventes. Keliauja 

su šeimomis ar grupėmis. Jaunesnio arba vidutinio amžiaus. Mėgsta keliauti 

dviračiais.  

Moksleiviai, lankantys kaimyninius rajonus ar saugomas teritorijas pažintiniais 

tikslais, dažniausiai keliaujantys autobusu, užsakantys edukacines programas, 

kultūrinius renginius, norintys pažinti vietos tradicijas ir krašto identitetą. 

Kaimo turizmo mėgėjai, švenčiantys šeimyninius renginius gamtoje. 

Vokietija Mėgsta keliauti automobiliais. Dažnai keliauja su šeimomis ar grupėmis 

(autobusu). Dažnai vežasi dviračius, lanko gamtos ir kultūros objektus, domisi 

vietos tradicijomis ir paveldu. 

Lenkija Mėgsta aktyviai keliauti grupėmis, lankyti religines, istorines įžymybes, plaukti 

baidarėmis, dviračiais. Pageidauja apsistoti vienoje vietoje ir ieško nebrangios 

nakvynės vietų.  

Rusija Mėgsta keliauti grupėmis arba poromis. Mėgsta vienadienes keliones lankant 

aplinkines teritorijas. Ieško aukštos kokybės paslaugų su gerai išvystyta 

infrastruktūra. 
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Latvija, 

Estija 

Pavieniai turistai, keliaujantys individualiai, lankantys saugomas teritorijas, 

besidomintys SPA ir sveikatingumo paslaugomis, vertinantys gamtos patrauklumą. 

Ispanija, 

Italija, 

Prancūzija 

Dažnai keliauja individualiai. Yra tikri gamtos žinovai, ypač domisi unikalia fauna 

ir flora. Renkasi geros kokybės paslaugas. Domisi sakraliniu paveldu. 

Izraelis Mėgsta keliauti grupėmis. Ieško aukštos kokybės paslaugų su gerai išvystyta 

infrastruktūra. Domisi žydų paveldu. 

JAV Dažnai keliauja individualiai. Renkasi geros kokybės paslaugas. Mėgsta aktyviai 

leisti laisvalaikį. Domisi savo genealoginiu ryšiu su lankoma vietove. 

 

Remiantis išskirtų tikslinių grupių poreikiais ir viešosios infrastruktūros galimybėmis, 

reikalinga siekti sukurti turistinius produktus. Maitinimo paslaugų kokybė turėtų atitikti vietinių 

ir užsienio svečių poreikius. Viešoji turizmo infrastruktūra (turistinės trasos, WC, ženklinimas ir 

pan.) turi būti aiški ir suprantama kiekvienam krašto svečiui. Visuose rajono lankytinuose 

objektuose, šalia lietuvių kalbos, privalo būti aprašymai ir anglų kalba. Turistiniai leidiniai ir 

interneto svetainė, be lietuvių ir anglų kalbų, turi būti ir kitų svarbiausių rinkų kalbomis, t.y. 

vokiečių, lenkų, rusų. Kadangi kai kurių šalių gyventojai dažnai nemoka angliškai, t.y. 

prancūzai, italai ir ispanai, šiomis kalbomis taip pat turėtų atsirasti bent  minimali turizmo 

informacija. 

Ekspertiniu vertinimu išskirtos tendencijos, kuo kiekvienai rinkai Telšių rajono 

savivaldybė galėtų būti patraukli šiuo metu turimais ištekliais: 

 Lietuva (žemaitiškos tradicijos, Telšių senamiestis, gamtos turizmas, Šatrijos kalnas); 

 Vokietija, Italija, Ispanija, Prancūzija (Varnių regioninis parkas, Telšių senamiestis, 

SamogitiArt galerija, medinis rajono sakralinis paveldas); 

 Latvija (Varnių regioninis parkas, Baltų vienybės dienos renginys, Telšių 

senamiestis); 

 Lenkija (Brėvikių ir Biržuvėnų dvarų sodybos, Žemaičių vyskupystės muziejus, 

vandens turizmas Minijos ir Virvytės upėmis); 

 JAV, Izraelis (žydų paveldas, Telšių senamiestis, SamogitiArt galerija); 

 Rusija (Kūlio Daubos (Angelų) malūno pirtys, Telšių ir Kaunatavos cerkvės). 

 

2.11 Telšių rajono savivaldybės konkurenciniai pranašumai ir 

trūkumai 

2.11.1 Konkurencinės aplinkos pranašumai 
 

Vertinant Telšių rajono savivaldybės konkurencinę aplinką, remiamasi teikiamų 

paslaugų ir išteklių išskirtinumu ir potencialu. Žemiau pateikti Telšių rajono savivaldybės 

konkurenciniai pranašumai.  

Žemaitiškos tradicijos ir istorija yra vienas iš didžiausių Telšių miesto, kaip Žemaitijos 

sostinės, pranašumų, nes Žemaitija yra vienas žinomiausių ir seniausių Lietuvos regionų, turintis 

savo tarmę ir tradicijas. Ne žemaičių kilmės Lietuvos gyventojus labiausiai ir traukia į Telšius 

pamatyti ir pajausti tuos skirtumus, kurie kasdieniniame gyvenime labiausiai pasireiškia per 

kalbą ir užrašus viešojoje erdvėje. Žemaitija turi lengvai atpažįstamą regiono simbolį – mešką, 

kuris gali būti naudojamas kaip turistinis prekės ženklas. Su žemaitiškomis tradicijomis galima 
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susipažinti vieninteliame visoje Žemaitijoje tam skirtame muziejuje – Žemaičių buities muziejuje 

Telšiuose. Degaičių parke stovi paminklas Žemaičių tautai. 

Telšių senamiestis yra vienas iš 7 valstybės saugomų senamiesčių Lietuvoje, kaip 

Romos miestas, išsidėstęs ant septynių kalvų šalia vieno iš didesnių Žemaitijos ežerų – Masčio. 

Be išlikusių senovinių pastatų, Telšių senamiestis unikalus savo mažąja architektūra ir 

skulptūromis, kurios sukuria jaukią aplinką. Procentaliai, pagal miesto dydį ir meno kūrinių 

skaičių, miestas yra meniškiausias visoje Lietuvoje. Senamiestyje yra vienintelis Lietuvos 

amfiteatras. Taip pat itin jauki yra naujai sutvarkyta Masčio ežero pakrantė. Telšių senamiestis 

pasižymi ir tuo, kad beveik visi lankytini objektai yra pritaikyti žmonėms su negalia. 

Senamiestyje yra išlikęs žydų pasaulyje garsus Telšių ješiboto pastatas, kuriame buvo išrastas 

naujas Toros dėstymo metodas. Šis metodas iki šiol vadinamas Telšių Toros dėstymo metodu. 

Masčio ežero pakrantėje nutiestas pėsčiųjų, dviračių takas, kurį planuojama toliau 

plėtoti. Ežeras turi didelį potencialą vandens turizmui, šventėms ant vandens. Tinkamai vystant 

ežero prieigas, stiprėtų Telšių, kaip kurortinės teritorijos, įvaizdis.  

Sakralinis paveldas sudaro daugiau nei pusę visų kultūros paveldo objektų Telšių 

rajone. Rajonas yra unikalus dėl savo medinių koplyčių, koplytėlių ir koplytstulpių. Itin 

patrauklios medinės Eigirdžių, Janapolės, Lauko Sodos, Lieplaukės, Luokės, Mitkaičių, 

Nevarėnų, Pavandenės, Ubiškės, Upynos, Varnių, Viekšnalių, Viešvėnų ir Žarėnų bažnyčios. 

Telšių katedra yra unikali pasaulyje savo išplanavimu, pasižyminti dviejų aukštų altoriais. Rainių 

kančios koplyčia yra unikali tuo, kad šviesos spinduliai sukuria tokį efektą, lyg Kristus 

vaikščiotų lankytojui iš paskos. Rajone taip pat yra vienas didžiausių Lietuvoje sakralinio 

paveldo muziejus – Žemaičių vyskupystės muziejus. 

Medinis paveldas. Be jau minėtų medinių sakralinių kultūros paveldo objektų, rajone 

gausu ir medinių dvarų sodybų, iš kurių svarbiausia – Biržuvėnų dvaro sodyba. 

Varnių regioninis parkas išsiskiria savo aukštais piliakalniais (Šatrija, Sprūdė), nuo 

kurių atsiveria unikalus kalvotas kraštovaizdis. Parke tyvuliuojančio Lūksto ežero Gintarų 

įlankoje galima rasti gintaro. Parkas žymus ir Pabiržulio archeologiniu kompleksu, kuriame yra 

seniausi Lietuvos teritorijoje akmens amžiaus žmonių – medžiotojų ir žvejų, kapai. Paukščių 

stebėtojai parke gali pamatyti itin retą paukštį – juodąją žuvėdrą. Parko lankytojų centre yra 

vienintelė Lietuvoje paukščių skleidžiamų garsų siena su tų garsų įrašais. Šalia lankytojų centro 

veikia viena iš nedaugelio Lietuvoje gamtos mokyklų. Parko teritorijoje yra seniausias Lietuvoje 

medinis Biržuvėnų dvaras bei didžiausias Lietuvoje motociklų muziejus Auksinio Elnio dvare. 

             Renginiai. Tarptautinis bliuzo festivalis „Bliuzo naktys“, pagal savo muzikos žanrą yra 

išskirtinis Lietuvos renginys, pritraukiantis dalyvių tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio. Žemaitijos 

sostinės šventė, pagal savo populiarumą turi potencialą tapti nacionalinės reikšmės švente. Baltų 

vienybės dienos minėjimo metu ant piliakalnių deginami laužai, taip prisimenant senąsias 

pagoniškas tradicijas. Tai viena egzotiškiausių švenčių tiek Lietuvos, tiek didesnės dalies 

Europos šalių mastu.  

 Liaudies amatai. Telšių rajono savivaldybėje, Tryškių miestelyje gyvena amatininkas, 

medžio drožėjas Pranas Dužinskas, priimantis lankytojus, ir pardavinėjantis savo produkciją. 

Dargvainių kaime gyvena amatininkė, audėja Virginija Dirvonskienė, kuri taip pat priima 

lankytojus bei pardavinėja savo produkciją. Telšių mieste yra įsikūrusi meno galerija 

„SamogitiArt“, kurioje galima įsigyti įvairių žemaičių liaudies meno kūrinių.  

  Patogus susisiekimas automobiliu ir geležinkeliu. Didelis yra netoliese esančių 

Kryžių kalno, Palangos ir Klaipėdos atvykstamojo turizmo potencialas. Rajone išvystyta 
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infrastruktūra daugeliui turistų keliauti autotransportu, t.y. individuliais automobiliais ir 

autobusais. Geležinkelio linija suteikia tiek susisiekimo, tiek pramogos galimybę.  

Kadangi Kryžių kalnas yra gausiai lankomas piligrimų iš viso pasaulio šalių, Telšių 

rajono savivaldybė turistams piligrimams gali pasiūlyti aplankyti itin gausų rajono sakralinį 

paveldą. 

Palanga – ypatingas turistų iš Rusijos, Baltarusijos traukos objektas. Dažniausiai tai – 

poilsiautojai, tačiau, kai Palangoje būna prastas oras, jiems galima pasiūlyti laisvalaikio leidimo 

alternatyvų netoliese esančiame Telšių rajone. Rusų turistus galima pakviesti į Kūlio Daubos 

(Angelų) malūne esančias tradicines lietuviškas pirtis, taip pat apžiūrėti išlikusius su Rusija 

susijusius paveldo objektus. 

Klaipėda – kruizinių laivų sustojimo vieta. Kruiziniai laivai uoste dažniausiai sustoja 

kelioms dienoms, o turistai, apžiūrėję nedidelį Klaipėdos senamiestį, likusį laiką lieka laive arba 

vyksta apžiūrėti toliau nuo Klaipėdos esančių objektų. Tad, šiuo atžvilgiu, Telšių rajono 

savivaldybės potencialas nėra išnaudotas.    

  

2.11.2  Konkurencinės aplinkos trūkumai 
 

Įvertinus Telšių rajono savivaldybės konkurencinę aplinką, nustatyti tam tikri 

konkurencinės aplinkos trūkumai, kurie pateikiami žemiau. 

Apgyvendinimo vietų trūkumas Telšių mieste. Šiuo metu mieste nėra apgyvendinimo 

įstaigos, kurioje galėtų apsistoti dideliu turistiniu autobusu atvažiavusi žmonių grupė. Itin trūksta 

ekonominės klasės kokybiškų apgyvendinimo paslaugų. 

Didelės konferencijų salės trūkumas Telšių mieste. Mieste nėra tokios konferencijų 

salės, kurioje galėtų vykti nacionalinio ar, tuo labiau, tarptautinio masto ir svarbos konferencijos. 

Lankytinų objektų ženklinimas yra didelė problema, nes nuo pagrindinių kelių, kuriais 

atvyksta didžioji dalis turistų, trūksta nuorodų į lankytinus objektus ir turizmo informacijos 

centrus. 

Rinkodara yra pakankamai prastai vystoma. Internetinis tinklalapis nėra aukštos 

kokybės, kadangi dėl techninių priežasčių sunku atnaujinti informaciją, o ir pačios informacijos 

pateikiama ne itin daug. Taip pat trūksta infoterminalo, kuriuo turistai galėtų naudotis ir tuo 

metu, kai turizmo informacijos centras nedirba. 

Dviračių takų trūkumas yra dar viena didelė problema. Telšių rajono savivaldybėje 

dviračių turizmo mėgėjams nėra pakankamo dviračių takų pasirinkimo. Pagrindiniai rajono 

turizmo traukos centrai tarpusavyje nesujungti dviračių takais. 

Kulinarinio paveldo trūkumas Telšių mieste, kadangi norint paragauti tradicinių 

žemaitiškų patiekalų juos reikia užsisakyti iš anksto. 

Masinių sporto renginių trūkumas lemia tai, kad rajonas, turėdamas puikias reljefo 

sąlygas rengti įvairius dviračių, bėgimo maratonus ar vandens ir žiemos sporto varžybas, 

praranda itin didelį kiekį potencialių turistų, kurie atvyktų dalyvauti tokiuose renginiuose. 

Unikalių renginių Telšių mieste trūkumas Lietuvos mastu. Tai galėtų būti aukštos 

klasės, kokybiški muzikos ar meno renginiai.  

Žydų paveldo neišnaudojimas turizmo vystymui, turint omenyje, kad Telšių miestas 

žydų kultūroje yra žymus miestas. Apleisti žydų paveldo pastatai nepuošia miesto ir atbaido 

potencialius turistus iš tokių rinkų, kaip Izraelis ar JAV. 
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Didelis sezoniškumas. Didžioji dalis turistų lankosi tik šiltuoju metų laiku, o žiemą 

turistų atvyksta mažai. Todėl būtina šaltuoju sezonu organizuoti su žiemos sportu susijusius 

renginius arba aukštos klasės renginius uždarose patalpose.  

 Menka apgyvendinimo paslaugų įvairovė – dominuoja kaimo turizmo sodybos, 

tačiau trūksta kempingų, stovyklaviečių ir pan. Neatsižvelgiama į šiuolaikinius turistų poreikius. 

 Nepakankamai viešosios turizmo infrastruktūros objektų prie vandens telkinių: 

trūksta išlipimo/įlipimo vietų plaukiantiems baidarėmis, WC, poilsio aikštelių, kempingų ir pan. 

 Mažas Telšių, kaip turistinės vietovės, žinomumas užsienyje. Miesto įvaizdis 

užsienio turistams praktiškai neformuojamas.  

 Nepakankamas privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimas, siekiant 

skatinti turizmo plėtrą Telšių rajone. 

 

2.12  SSGG analizė 
 

Šiame skyriuje pateikiama SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė, 

kurioje pateikiami svarbiausi analizės metu nustatyti aspektai. 

 

Lent. 20. SSGG analizė 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 LR Teritorijos bendrajame plane Telšių 

rajonas priskiriamas prie didelio ir labai 

didelio rekreacinio potencialo arealų; 

 Nacionalinėje turizmo plėtros programoje 

Telšių rajonas priskiriamas prie prioritetinių 

turizmo plėtros regionų; 

 Telšių rajone tekanti Minijos upė įtraukta į 

nacionalinių vandens turizmo trasų tinklą; 

 Šatrijos piliakalnis, Žemaičių vyskupystės 

muziejus ir Žemaičių muziejus „Alka“ 

įtraukti į nacionalinių autoturizmo trasų 

tinklą; 

 Žemaitiškos tradicijos ir istorija; 

 Telšių senamiestis – vienas iš nedaugelio 

autentiškumą išlaikiusių senamiesčių 

Lietuvoje, laikomas vienu iš meniškiausių 

senamiesčių; 

 Gausus sakralinis paveldas (koplyčios, 

koplytėlės, koplytstulpiai, bažnyčios, Telšių 

katedra ir t.t.); 

 Gausus medinis paveldas (koplyčios, 

koplytėlės, koplytstulpiai, bažnyčios, 

dvarai); 

 Patogus susisiekimas automobiliu ir 

geležinkeliu; 

 Galimybė susipažinti ir įsigyti liaudies 

 Nėra turistiniais autobusais atvykstančius 

turistus galinčios priimti apgyvendinimo 

įstaigos; 

 Nėra didelės konferencijų salės; 

 Trūksta SPA ir sveikatinimo paslaugų;   

 Neišasfaltuoti keliai iki svarbiausių 

lankytinų objektų; 

 Trūksta nuorodų (informacinių stendų,  

rodyklių) į turizmo objektus; 

 Didžioji dalis esamų informacinių stendų 

prie svarbiausių objektų yra tik lietuvių 

kalba; 

 Silpnai vykdoma klasikinė/tradicinė ir 

elektroninė rinkodara (nepakankamai 

išnaudojami socialiniai ir kelionių portalai, 

mobilios aplikacijos ir t.t); 

 Technologiškai pasenusi ir nepakankamai 

informatyvi Žemaitijos TIC svetainė; 

 Neišnaudojamas Brėvikių dvaro sodybos 

potencialas lenkų turistų pritraukimui; 

 Neišnaudojamas Telšių ješiboto 

potencialas žydų turistų pritraukimui; 

 Šaltuoju sezonu vyksta itin mažai renginių; 

 Rajone be tarptautinio bliuzo festivalio 

„Bliuzo naktys“ nevyksta išskirtinių, visoje 
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amatininkų produkcijos; 

 Sutvarkyta Masčio ežero pakrantė; 

 Pakankamai gausus multikultūrinio paveldo 

objektų kiekis; 

 Rajone vyksta nacionaliniu mastu žinomas 

tarptautinis bliuzo festivalis „Bliuzo 

naktys“. 

Lietuvoje žinomų renginių, kurie sietųsi su 

Telšių kraštu; 

 Savivaldybėje trūksta maitinimo įstaigų, 

kuriose būtų galima įsigyti tradicinių 

žemaitiškų patiekalų be išankstinio 

užsakymo; 

 Trūksta kitų susietų paslaugų, pvz.: 

dviračių nuomos punktų; 

 Mažesniuose miesteliuose, tokiuose kaip 

Luokė, Tryškiai, trūksta istorinių ar 

etnokultūrinių identifikavimo ženklų 

(meninių nuorodų, liaudies skulptūrų, 

suvenyrų); 

 Nepakankamai išnaudojamas ornitologinio, 

medžioklinio ir žvejybos turizmo 

potencialas; 

 Trūksta pėsčiųjų-dviračių takų, kurie 

jungtų svarbiausius kultūros ir gamtos 

paveldo objektus; 

 Telšių rajono savivaldybės teritorijoje 

Minijos upė nepritaikyta vandens turizmui; 

 Savivaldybėje apsistoja mažai užsienio 

turistų; 

 Turistai savivaldybėje dažniausiai apsistoja 

itin trumpam laikui; 

 Mažas lankytinų objektų žinomumas, 

išskyrus Šatrijos kalną. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Telšių miesto įvaizdžio, kaip unikalaus 

istorinio Lietuvos ir Europos regiono 

sostinės, stiprinimas; 

 Žemaitiško etnokultūrinio paveldo 

stiprinimas (kulinarija, amatai, kalba ir t.t.); 

 Klasikinės ir elektroninės rinkodaros 

stiprinimas, siekiant pritraukti daugiau 

turistų, didinti lankytinų objektų 

žinomumą; 

 Nišinių maršrutų sukūrimas, siekiant 

pritraukti daugiau turistų; 

 Pritraukti į Lietuvos pajūrį atvykstančius 

užsienio turistus; 

 Pritraukti trumpam į Klaipėdos uostą 

kruiziniais laivais atvykstančius turistus; 

 Pritraukti į Kryžių kalną atvykstančius 

turistus; 

 Negebėjimas suformuoti išskirtinio rajono 

įvaizdžio; 

 Nykstančios kulinarijos ir tautodailės 

tradicijos; 

 Nepakankamas valstybės ir savivaldybės 

finansavimas turizmo sektoriaus vystymui; 

 Turizmo politikos tęstinumo nebuvimas; 

 Nepakankamas verslo ir savivaldybės 

bendradarbiavimas turizmo politikos 

srityje; 

 Nepakankamas bendradarbiavimas su 

kaimyninėmis savivaldybėmis turizmo 

politikos srityje; 

 Gyventojų ir iniciatyvių žmonių skaičiaus 

mažėjimas mažesniuose rajono 

miesteliuose. 
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 Pritraukti užsienio turistų grupes, 

vykstančias iš pajūrio į Kryžių kalną; 

 Išnaudoti kultūros paveldo galimybes 

siekiant pritraukti žydų, lenkų, rusų 

tautybių turistus; 

 Tarptautinio bliuzo festivalio „Bliuzo 

naktys“ panaudojimas rinkodarai; 

 Savaitgalinio turizmo traukiniais 

stiprinimas iš didžiųjų Lietuvos miestų į 

Telšius; 

 Turizmo informacijos įvairiomis užsienio 

kalbomis pateikimas. 
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3 Pasiūlymai 
3.1 Infrastruktūros vystymas 
 

Telšių rajono savivaldybės institucijų planuojami įgyvendinti projektai rodo tolesnę 

kryptingą savivaldybės veiklą vystant turizmą Telšių mieste. Remiantis planuojamų projektų 

sąrašu, galima teigti, kad turizmas Telšių mieste ir jo apylinkėse yra pagrindinis Telšių rajono 

savivaldybės prioritetas. Įgyvendinant projektus ypač svarbu planuoti, kaip apie turizmui 

pritaikytą aplinką ir objektus bus informuojama tikslinė auditorija. 

Anksčiau minėtame Lietuvos turizmo potencialo tyrime, kaip vienas iš regiono trūkumų 

buvo įvardytas mažas turizmo infrastruktūros aprūpinimo paslaugomis lygmuo. Visi numatyti 

projektai yra daugiau orientuoti į pačią infrastruktūrą, nei į paslaugų pasiūlą. Rekomenduojama į 

planus įtraukti ir unikalių paslaugų projektų skatinimą. Pavyzdžiui, įrengti ne tik naujus dviračių 

takus ar vandens turizmo trasas, bet ir paskatinti verslo iniciatyvas, susijusias su dviračių, 

baidarių ar ne tokių tradicinių vandenlenčių, irklenčių nuomos paslaugomis. Raginti teikti tokias 

paslaugas, kaip pažintinis nardymas, lauko tenisas, pramoginė žvejyba ar dažasvydis. Skatinti 

steigti nuotykių parkų, kartingų, jodinėjimo ar motociklų kroso trasas.  

Savivaldybės vaidmuo šiuo atžvilgiu turėtų būti labiau informacinio pobūdžio – 

konsultuoti vietos verslininkus plėtros ar naujo verslo kūrimo klausimais. Paskatinti vietos 

bendruomenę steigti naujus verslus, taikant lengvatas ar paramą, organizuojant mokymus ar 

informuojant apie naujo verslo steigimui egzistuojančias paramas, programas ar paskolų 

galimybes. Vėliau, palaikyti naujas verslo iniciatyvas padedant pritraukti lankytojų – naudojant 

savivaldybės komunikacijos šaltinius (Telšių regiono internetinė svetainė, lankstinukai, reklama 

renginių metu ar kt.). Galiausiai, savivaldybė turėtų palaikyti glaudų ryšį su vietos verslininkais 

bei išsiaiškinti jų infrastruktūros poreikius ar egzistuojančias problemas. 

 

Prioritetas turi būti teikiamas šiems darbams: 

 Daugiau nei 40 vietų turinčio viešbučio su 100 vietų konferencijų sale pastatymas. 

Tinkamiausia vieta – Luokės g. – Turgaus a. sankryžoje esantis sklypas;   

 Vasaros sezono metu VDA Telšių fakulteto bendrabučio pritaikymas turistų 

apgyvendinimui; 

 Telšių ješiboto pastato sutvarkymas ir pritaikymas turizmui, įrengiant Telšių žydų 

muziejų ir konferencijų salę; 

 Nuorodų įrengimas nuo pagrindinio kelio Nr. 160 Varniai-Telšiai pro Baltininkus į 

Biržuvėnų dvarą, Šatrijos kalną, Kūlio Daubos (Angelų) malūną; 

 Kelio atkarpos nuo Biržuvėnų dvaro iki kelio Nr. 160 pro Baltininkus išasfaltavimas; 

 Kelio atkarpos nuo Telšių urėdijos Žvėrinčiaus iki kelio Nr. A11 Telšiai-Šiauliai 

išasfaltavimas; 

 Nuorodų įrengimas nuo pagrindinio kelio Nr. 194 Kaunatava-Užventis į Biržuvėnų 

dvarą; 

 Nuorodos įrengimas nuo kelio Nr. 160 Kaltinėnai-Varniai į Varnių regioninio parko 

direkciją; 

 Nuorodų įrengimas nuo kelio Nr. A11 Klaipėda-Šiauliai; kelio Nr. 160 ir kelio Nr. 

4635 į Degaičių parką; 

 Nuorodų įrengimas į Žemaitijos TIC pačiame Telšių mieste (prie miesto įvažiavimo 

iš Plungės, Šiaulių ir Varnių pusės); 
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 Nuorodų į Sprūdės piliakalnį įrengimas nuo pagrindinio kelio Nr. 160 Varniai-Telšiai 

ties posūkiu į Janapolę, ties kelių Nr. 4609 ir Nr. 4611 sankryža, ties kelių Nr. 160 ir 

Nr. 223 sankryža; 

 Nuorodų įrengimas nuo pagrindinio kelio Nr. 160 Varniai-Telšiai ties sankryža su 

keliu Nr. 4605 į Biržuvėnų dvarą ir Šatrijos kalną; 

 Lankytinais objektais iliustruotų Telšių rajono reklaminių stendų įrengimas 

svarbiausių kelių, praeinančių netoli Telšių rajono, pakelėse ir poilsio aikštelėse bei 

didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys) 

bei Latvijos sostinėje Rygoje;  

 Informacinių stendų su aprašymais lietuvių ir anglų kalbomis bei kontaktine 

informacija įrengimas šalia Rainių kančios koplyčios, Šatrijos kalno, Telšių Šv. 

Antano Paduviečio katedros, Telšių ješiboto, Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus 

bažnyčios, Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios ir Varnių Šv. 

Aleksandro bažnyčios; 

 Informacinio, visą parą veikiančio terminalo pastatymas šalia Telšių TIC‘o; 

 Dviračių-pėsčiųjų tako įrengimas aplink visą Masčio ežero pakrantę; 

 Dviračių-pėsčiųjų tako įrengimas šalia kelio Telšiai-Varniai; 

 Dviračių-pėsčiųjų tako įrengimas šalia kelio Telšiai-Luokė-Šatrijos kalnas; 

 Dviračių-pėsčiųjų tako įrengimas šalia kelio Luokė-Biržuvėnai ir pro Baltininkus iki 

Telšių-Varnių kelio Nr. 160; 

 Savivaldybei priklausančios Germanto vilos sutvarkymas ir pritaikymas turizmui; 

 Kempingo įkūrimas šalia kelio Nr. A11 Palanga-Šiauliai (tinkamiausios vietos – 

Germanto arba Masčio ežero pakrantė); 

 Individualios dviračių nuomos sistemos punkto įdiegimas bendradarbiaujant su 

privačiu verslu (pvz.: „Cyclocity“ Vilniuje) šalia Masčio ežero; 

 Pramogų parko įrengimas prie Masčio ežero (atrakcionai, sporto žaidimų aikštelės, 

jodinėjimas ir t.t); 

 Žiedinio pėsčiųjų-dviračių tako Plateliai-Plungė-Telšiai-Alsėdžiai-Plateliai įrengimas 

kartu su Plungės rajono savivaldybe;  

 Apžvalgos bokšto įrengimas ant Žąsūgalos kalno; 

 Minijos upės vandens turizmo trasos sutvarkymas kartu su Plungės rajono 

savivaldybe.  

 

Taip pat pateikiami Telšių rajono savivaldybės seniūnijų seniūnų pasiūlymai seniūnijų 

turizmo potencialui vystyti (lent. 21.). 

 

Lent. 21. Seniūnų apklausos metu gauti atsakymai dėl turizmo infrastruktūros poreikio 

Seniūnija Trūkstama infrastruktūra 

Degaičių Nukreipiamieji ženklai, rodantys kryptį nuo kelio Šiauliai-Palanga į Degaičių 

parką. 

Gadūnavo Informaciniai stendai Brėvikių, Siraičių ir Džiuginėnų dvarų sodybose bei prie 

Džiuginėnų ir Buožėnų piliakalnių ir Panų kalno. Dviračių stovai reikalingi prie 

Germanto, Ilgės ežerų. Privažiavimų, priėjimų sutvarkymas, suoliukų prie 

lankytinų vietovių Prano Genio, Karolinos Praniauskaitės koplytstulpių 

įrengimas ar atnaujinimas. 
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Luokės Turizmo infrastruktūra Biržuvėnų gyvenvietėje. 

Nevarėnų Informacinių stendų ir dviračių stovų įrengimas ant Paonšvestės kalno, taip pat ir 

informacinių rodyklių, kaip pasiekti lankomas vietas kalne.  

Poilsio zonų prie vandens telkinių įrengimas (Burbesio tvenkinys, prie valymo 

įrenginių iškastas tvenkinys, Mitkaičių ,,Žvyrduobėje“), persirengimo kabinų, 

stovyklavietės, informacinių stendų ir rodyklių, dviračių stovų, žaidimų aikštelės 

įrengimas. 

Ryškėnų Turizmo infrastruktūra prie Ūžrio ežero.  

Telšių miesto Turizmo infrastruktūra poilsiavietėje prie Germanto ežero. 

Tryškių Turizmo infrastruktūra Tryškių ir Ubiškės miesteliuose. 

Upynos Turizmo infrastruktūra šalia Upynos kapinaičių, Gaulėnų muziejaus, Dvarininkų 

Kauneckų kriptos. 

Varnių Turizmo infrastruktūra Lūksto ežero poilsiavietėje. 

Viešvėnų Kelio ženklų ir dviračių stovų įrengimas prie Getautės piliakalnio ir Garbės 

kalnelio.  

Žarėnų Turizmo infrastruktūra prie seniūnijos ežerų, prie Minijos upės ir prie Paplienijos 

piliakalnio. 

 

Siūlomi ir šie nišiniai turizmo infrastruktūros projektai-idėjos:  

 Jomantų kaime, Telšių rajone, gimė Liudvikas Stulpinas (1871-1934), kuris 1912 m. 

balandžio mėnesį vadovavo laivui „Birma“, išgelbėjusiam dalį laivo „Titanikas“, 

žymaus visame pasaulyje, keleivių. Jomantuose arba Jomantų pažintiniame take 

pastačius paminklą, kuris simbolizuotų „Titaniko“ sąsaja su Telšių rajonu, šis 

objektas galėtų tapti  laivo „Titanikas“ istorijos gerbėjų iš viso pasaulio traukos 

centru. 

 Įrengti Žemaitijos žinomų žmonių žvaigždžių alėją Masčio ežero pakrantėje arba prie 

amfiteatro. 

 Masčio ežero pakrantėje įrengti Žemaitijos žymiausių objektų miniatiūrų parką (po 

vieną žymiausią objektą iš kiekvieno Žemaitijos regionui priskiriamo rajono). 

 Prie Pavirvyčio dvaro įrengti lietuvių, anglų ir suomių kalbos informacinį stendą, 

kadangi šiame dvare kelias vasaras atostogavo Suomijos prezidentas Karlas Gustavas 

Emilis Menerheimas, vadinamas suomių tautos tėvu. 

 Bendradarbiaujant su Žemaitijos regionui priskiriamomis savivaldybėmis įrengti 

stilizuotus ženklus-stendus prie pagrindinių kelių, kurie kerta Žemaitiją. Pvz.: prie 

tokių kelių kaip Kaunas-Klaipėda, Panevėžys-Palanga. Taip pat prie pasienio punktų 

su Latvija.   

 Ant Šatrijos piliakalnio apžvalgos aikštelės galėtų atsirasti stacionarūs žiūronai su 

papildančia animacija. Turistas galėtų pasidairyti po apylinkes, peržiūrėti trumpas 

animacijas istorine tematika. Tokia atrakcija turistus pastūmėtų naujai pažiūrėti į 

mūsų istorinį paveldą, padėtų formuoti modernaus istorinio krašto įvaizdį. 

 

3.2 Turizmo produktai 

Šiame skyriuje pateikiami plataus spektro pasiūlymai iš įvairių turizmo produktų rūšių. 

Daugiausiai tai naujos idėjos, kurios prisidėtų prie darnaus turizmo vystymo, bendruomenių 
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iniciatyvų skatinimo per naujų renginių organizavimą. Nauji maršrutai, į kuriuos patenka 

nemažai kultūros ir gamtos paveldo objektų, skirti ne tik jų pažinimui, bet ir jų vertės 

įsisąmoninimui, kuris turėtų ugdyti atsakomybę išsaugoti šiuos objektus ateities kartoms. Per 

naujų renginių kūrimą, esamų stiprinimą bei maršrutus, kultūros paveldas pritaikomas 

visuomenės ugdymui, jos kultūrinės tapatybės stiprinimui, socialiniams poreikiams ir verslo 

plėtrai. 

3.2.1.1 Maršrutai 

Pastaruoju metu didžiausią pasisekimą turi kompleksiniai turizmo maršrutai, kurių metu 

turistas ne tik apžiūri lankytinus objektus, bet ir paragauja vietovės tradicinių patiekalų, įsigyja 

vietos meistrų pagamintų dirbinių ir išbando kitas siūlomas paslaugas. Kompleksiniai maršrutai 

geriausiai pateikiami per interaktyvius žemėlapius, kuriuose turistas gali pats pasirinkti, įvertinęs 

atstumą ir lankomo objekto patrauklumą, kuriuos objektus jis nori aplankyti. Kitą sėkmingų 

maršrutų dalį sudaro nišiniai turizmo maršrutai, kurie kuriami pagal tam tikrą tematiką ir yra 

pritaikyti įvairiems turistų segmentams. Kadangi Lietuvos Respublikos Teritorijos bendrajame 

plane Telšių rajonas yra įvardintas kaip vienas iš prioritetinių turizmo plėtros rajonų kartu su 

Plungės rajonu, tad dauguma siūlomų maršrutų apima šiuos du rajonus. Dalis siūlomų maršrutų 

apima ir Kretingos rajoną, kuris pagal 2014–2020 m. Lietuvos turizmo plėtros programą taip pat 

priskiriamas prie prioritetinių turizmo plėtros regionų.Visų pateikiamų maršrutų pagrindinė 

funkcija yra didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų žinomumą. Iš viso į siūlomus maršrutus 

patenka daugiau kaip 40 kultūros vertybių registre esančių objektų bei 2 saugomos teritorijos su 

jose esančiais gamtos paveldo objektais.     

3.2.1.1.1 Pažintinis, daugiau nei 2 d. maršrutas, apimantis Telšių ir Plungės rajonus 

 

Kompleksinių maršrutų pagrindu siūloma sukurti maršrutą, kuris atspindėtų žymiausius 

Telšių ir Plungės rajonų lankytinus objektus, kulinariją, tradicijas. Į tokį maršrutą galėtų patekti 

šie objektai:  

 Varnių regioninio parko direkcijos lankytojų centras; 

 Varnių Žemaičių vyskupystės muziejus; 

 Kūlio Daubos (Angelų) malūnas; 

 Auksinio elnio dvaro motociklų muziejus; 

 Biržuvėnų dvaro sodyba; 

 Šatrijos kalnas; 

 Telšių senamiestis; 

 Žemaičių muziejus „Alka“; 

 Žemaitijos kaimo muziejus; 

 Audėjos Virginijos Dirvonskienės namai Dargvainiuose; 

 Medžio drožėjo Prano Dužinsko namai Tryškiuose; 

 „SamogitiArt“ galerija Telšiuose; 

 Telšių urėdijos Žvėrinčius; 

 Kultūros – meno centras, adresu Kęstučio g. 3-2, Telšiai; 

 Degaičių parkas; 

 Platelių dvaro sodyba/Užgavėnių kaukių muziejus Plateliuose;  

 Šaltojo karo muziejus;  
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 Žemaitijos nacionalinio parko lankytojų centras;  

 Platelių ežeras; 

 Urbanistinis Žemaičių Kalvarijos miestelis (Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo 

bažnyčia ir 19 koplytėlių „Kryžiaus kelias“);  

 Plungės dvaro sodyba/Žemaičių dailės muziejus;  

 Plungės dvaro sodybos laikrodinė – oranžerija;  

 Tautodailininko Kazio Striaupos klėtelė; 

 Leonardo Černiausko meno galerija; 

 Vytauto Jaugėlos tautodailės ekspozicija; 

 Rimanto Laimos tautodailės ekspozicija; 

 Vaivos Jundulaitės tradiciniai edukaciniai užsiėmimai; 

 Platelių dvaro tradicinių amatų centras; 

 Kaimo turizmo sodyba ,,Pas tėvukus“;  

 Kaimo turizmo sodyba ,,Prie žiedelio“; 

 Žemaitės memorialinis muziejus.  

3.2.1.1.2 Pažintinis 2 d. maršrutas po Telšių ir Plungės rajonus 

 

Pateikiamas 2 d. maršrutas, tinkamas savaitgaliniam turizmui po Telšių ir Plungės rajonų 

savivaldybes.  

 Varnių regioninio parko direkcijos lankytojų centras; 

 Varnių Žemaičių vyskupystės muziejus; 

 Biržuvėnų dvaro sodyba; 

 Šatrijos kalnas; 

 Telšių senamiestis; 

 „SamogitiArt“ galerija Telšiuose; 

 Kultūros – meno centras, adresu Kęstučio g. 3-2, Telšiai; 

 Žemaičių muziejus „Alka“; 

 Žemaitijos kaimo muziejus; 

 Platelių dvaro sodyba/Užgavėnių kaukių muziejus Plateliuose; 

 Šaltojo karo muziejus; 

 Žemaitijos nacionalinio parko lankytojų centras; 

 Platelių ežeras; 

 Urbanistinis Žemaičių Kalvarijos miestelis (Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo 

bažnyčia ir 19 koplytėlių „Kryžiaus kelias“); 

 Plungės dvaro sodyba/Žemaičių dailės muziejus; 

 Žemaitės memorialinis muziejus.  

3.2.1.1.3 Pažintinis 1 d. maršrutas po Telšių ir Plungės rajonus 

 

Pateikiamas 1 d. maršrutas, tinkamas pro šalį važiuojantiems ar skubantiems turistams, po 

Telšių ir Plungės rajonų savivaldybes.  

 Varnių Žemaičių vyskupystės muziejus; 

 Biržuvėnų dvaro sodyba; 

 Šatrijos kalnas; 
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 Telšių senamiestis; 

 Šaltojo karo muziejus; 

 Platelių ežeras; 

 Plungės dvaro sodyba/Žemaičių dailės muziejus. 

3.2.1.1.4 Lenkų paveldo maršrutas 

 

Kadangi viena iš Telšių rajono savivaldybės tikslinių turizmo rinkų yra Lenkija, šiai 

rinkai turėtų būti sukurtas lenkų paveldo maršrutas Telšių rajono savivaldybėje. Siūlomas 

maršrutas: Varnių Žemaičių vyskupystės muziejus–Biržuvėnų dvaras–Telšių 1863 m. sukilėlių 

sušaudymo vieta–Brėvikių dvaro sodyba. Šį maršrutą siūloma intensyviai reklamuoti Kryžių 

Kalno, Klaipėdos ir Vilniaus turizmo informacijos centruose. Galimi šie papildomi objektai iš 

Plungės rajono savivaldybės: Platelių dvaro sodyba; Plungės Oginskių dvaras ir kt. 

3.2.1.1.5 Žydų paveldo maršrutas 

 

Turizmo iš Izraelio ir JAV rinkos yra vienos iš tikslinių rinkų, tad reikėtų vystyti su šiomis 

šalimis susijusį žydų paveldo maršrutą. Esamą žydų paveldo maršrutą po Telšių miestą siūloma 

papildyti Telšių geto riboženkliais bei Žemaičių muziejumi „Alka“, kuriame yra atskira 

ekspozicija, skirta Telšių žydų istorijai. Šį maršrutą siūloma intensyviai reklamuoti turizmo 

informacijos centruose bei per Lietuvos žydų bendruomenes. Galimi šie papildomi objektai iš 

Plungės rajono savivaldybės: Platelių Litvakų atminimo parkas; Plungės Jakovo Bunkos 

ekspozicija; Plungės žydų žudynių vieta (Kaušėnų k.) ir kt. Galimi šie papildomi objektai iš 

Kretingos rajono savivaldybės: Priverčiamųjų darbų stovykla (liekanos) Dimitravo k. ir kt. 

 

3.2.1.1.6 Rusų paveldo maršrutas 

 

Turizmo iš Rusijos rinka yra viena iš prioritetinių, dėl to siūloma sukurti maršrutą, kuris 

apimtų rajone išlikusius ir su Rusija susijusius paveldo objektus. Į šį maršrutą galėtų patekti: 

Telšių cerkvė – Telšių II pasaulinio karo karių kapinės – Kaunatavos cerkvė. Ateityje į šį 

maršrutą galėtų patekti Juozapavo sentikių cerkvė, kuri šiuo metu yra apleista ir nepritaikyta 

lankyti. Šį maršrutą siūloma intensyviai reklamuoti Klaipėdos, Vilniaus ir Palangos viešbučiuose 

bei turizmo informacijos centruose. Galimi šie papildomi objektai iš Plungės rajono 

savivaldybės: Plungės II pasaulinio karo karių kapinės; Plokštinės raketinė bazė (kaip sovietinis 

paveldas) ir kt. 

 

3.2.1.1.7  Katalikų sakralinis maršrutas 

 

Šiuo metu Žemaitijos TIC siūlomas maršrutas apima įvairių religijų sakralinį paveldą, tačiau tik 

katalikų sakraliniam paveldui skirto maršruto nėra. Į maršrutą galėtų patekti tokie svarbiausi 

objektai: Varnių katedra–Žemaičių vyskupystės muziejus–Varnių Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia–

Varnių Lurdas–Rainių kančios koplyčia–Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra. Galimi šie 

papildomi objektai iš Plungės rajono savivaldybės: Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergeles 
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Marijos Apsilankymo mažoji bazilika ir jos varpinė Šv. Petro ir Povilo bažnyčia Plateliuose; 

Beržoro bažnyčia ir jos pastatų kompleksas; Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia; Šv. Antano 

Paduviečio bažnyčia su vienuolynu Pakutuvėnuose, Kryžiaus kelio koplyčios, Alsėdžių Švč. M. 

Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios pastatų kompleksas, Plungės lurdas ir kt.Galimi šie 

papildomi objektai iš Kretingos rajono savivaldybės: Pranciškonų ordino vienuolyno ir 

Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios pastatų ansamblis, Kretingos Lurdo 

grota, skirta pranciškonų globėjai Švč. Mergelei Marijai, Grafų Tiškevičių šeimos koplyčia-

mauzoliejus, J. Pabrėžos kapo koplyčia, Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčia, Erškėtyno šaltinis ir 

koplyčia ir kt. 

 

3.2.1.1.8 Literatūrinis maršrutas 

 

Maršrutas, skirtas Lietuvos turistams, siekiantiems susipažinti su iš Telšių rajono kilusių 

Lietuvos rašytojų veikla ir gimtosiomis vietomis. Maršrutą turėtų sudaryti šie objektai: M. 

Valančiaus namas Varniuose – Rašytojos Sofijos Ivanauskaitės-Pšibiliauskienės-Lazdynų 

Pelėdos kapas Tryškiuose – Poeto Juozo Butkaus-Butkų Juzės kapas Telšiuose. Galimi šie 

papildomi objektai iš Plungės rajono savivaldybės: Poeto Vytauto Mačernio muziejus 

Žemaičių Kalvarijoje–Žemaitės memorialinis muziejus Bukantėje ir kt. 

 

3.2.1.1.9 Tarpukario architektūra Telšių mieste 

 

Į šį maršrutą galėtų patekti šie Telšiuose esantys kultūros paveldo objektai: Žemaitės 

mokykla, Šviesos g. 15; Žemaičių muziejus „Alka“, Muziejaus g. 31; Telšių miesto teatras, 

Respublikos g. 18/Katedros a. 1; Telšių amatų mokykla, Muziejaus g. 29; namas, Turgaus a. 9; 

namas, Ežero g. 1; namas, Ežero g. 2; namas, Birutės g. 50; namas, S. Daukanto g. 14/Saulės g. 

2; namas, Respublikos g. 37; namas, Pašto g. 3; namas, Kalno g. 16/Žemaitės g. 23; namas, 

Gedimino g. 3. 

 

3.2.1.1.10  Tado Blindos maršrutas 

 

Lietuvos legendos Tado Blindos maršrutas galėtų pritraukti įvairaus amžiaus lankytojus. Į 

maršrutą galėtų patekti šie objektai: Kinčiulių kaimas (gimtoji vieta) – Ubiškės bažnyčia 

(krikštytas) – Luokės bažnyčia (susituokė) – Biržuvėnų dvaro sodyba (puldinėdavo) – Tado 

Blindos pušis – Luokės turgaus aikštė (nužudytas) – Luokės kapinės (palaidotas) – Lazdynų 

Pelėdos kapas Tryškiuose (rašytoja surinko visą informaciją apie T. Blindą). Šis maršrutas galėtų 

būti susietas su atrakcijomis, vaidinimais. Sakykim, Biržuvėnų dvare galima užsakyti 

improvizuotą vaidinimą Tado Blindos tema. 

 

3.2.1.1.11  Vandens turizmo maršrutai 

 

Žemaitijos TIC svetainėje turėtų atsirasti ir maršrutai, skirti vandens turizmui. 

Svarbiausias vandens turizmo maršrutas rajone yra Virvytės upė. Šia upe galima siūlyti plaukti 

nuo Varnių-Pavandenės kelio tilto iki Mažeikių rajono savivaldybės ribos, iš viso 78,3 km. 

Maršrutą galima skaidyti į kelias atkarpas, siūlant maršrutus, tinkančius pradedantiesiems, 

http://samogitia.mch.mii.lt/mpkelias/MUZIEJAI/Macernio_muziejus.lt.htm
http://samogitia.mch.mii.lt/mpkelias/MUZIEJAI/Macernio_muziejus.lt.htm
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ekstremalams, šeimoms su vaikais, kelių dienų maršrutus su nakvyne kaimo turizmo sodybose. 

Taip pat galima siūlyti ir vienos dienos maršrutus Pateklos-Tausalo upėje, kur maršruto atstumas 

yra 13,2 km. 

Kartu su Plungės rajono savivaldybe turėtų būti puoselėjamas Minijos upės maršrutas nuo 

Plungės – Žarėnų kelio tilto iki Plungės rajono ribos su Kretingos rajono savivaldybe, iš viso – 

73 km. Maršrutą galima skaidyti į kelias atkarpas, siūlant maršrutus, tinkančius 

pradedantiesiems, ekstremalams, šeimoms su vaikais, kelių dienų maršrutus su nakvyne kaimo 

turizmo sodybose. Taip pat galima kartu su Plungės rajonu siūlyti vienos dienos bendrą maršrutą 

Sruojos upe, kuri teka abiejų rajonų riba. Maršruto pradžia – Alsėdžių ežere, pabaiga – prie 

Mažeikių rajono ribos, atstumas – 20,5 km. 

 

 

 

3.2.1.1.12  Dviračių turizmo maršrutai 

 

Kadangi rajone nėra išvystytos dviračių turizmo infrastruktūros, todėl turėtų būti siūlomi 

tik tokie maršrutai, kur šiuo metu yra dviračiams skirti takai. Bendradarbiaujant su Varnių 

regioniniu parku galima būtų sudaryti dviračių maršrutą miško keliukais, kurie nei vienoje 

vietoje nesikirstų su intensyviais mašinų keliais, kaip šiuo metu yra siūlomuose Varnių 

regioninio parko dviračių maršrutuose. Bendras, tik dviračiams skirtas takų tinklas turėtų būti 

pateikiamas visuose rajono informaciniuose stenduose. VĮ „Telšių regiono keliams“ įgyvendinus 

planuojamus dviračių takų tiesimo projektus: Telšiai-Degaičiai, 2,3 km; nuo kelio Nr. 4603 

sankryžos su keliu Nr. 4615 iki Germanto ežero stovyklavietės, 1,9 km; nuo kelio Nr. 4603 

sankryžos su keliu Nr. 4606 iki Ilgio ežero pažintinio tako, 2,3 km, būtina šiuos takus iš karto 

įtraukti į maršrutus ir apie jų atsiradimą informuoti visuomenę. 

3.2.1.2 Renginiai 

3.2.1.2.1 Žemaitijos sostinės šventės išvystymas iki nacionalinės reikšmės renginio lygio 

 

Svarbiausias renginių, kaip turizmo produktų vystymo aspektas yra Žemaitijos sostinės 

šventės išvystymas iki nacionaliniu mastu gerai žinomo ir patrauklaus renginio. Toks šventės 

lygio pakėlimas dar labiau įtvirtintų Telšių, kaip unikalaus regiono Europoje sostinės, įvaizdį. 

Tam reikia ne tik rinkodaros, bet ir įvairesnės programos, kurios ašis būtų žemaitiškos tradicijos 

– kultūrinės ypatybės. Visų pirma – tai žemaitiška simbolika, dainos, kulinarinis paveldas, 

šokiai, tautodailė.  

Nagrinėjant dabartinę šventės programą pastebimas atlikėjų bei renginio vietinis lygmuo. 

Tuo tarpu šventė turėtų pasiūlyti visai Lietuvai įdomias idėjas, pasitelkiant ir šou elementus. 

3.2.1.2.2 Naujų renginių organizavimas 

 

Vidinio ir išorinio įvaizdžio tyrimas nustatė, kad „Telšiai – Žemaitijos sostinė“ yra 

dominuojanti įvaizdžio dalis, todėl reikėtų stiprinti ir vystyti šį įvaizdį papildomais sprendimais. 

Taip pat turėtų būti vystomas meniško miesto įvaizdis. Žemiau pateikiamos idėjos, kaip galima 

būtų pagyvinti rajono gyvenimą ir sudominti turistus. 
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Telšių gatvės meno renginio organizavimas. 

Telšiai, garsėjantys gatvės menu, galėtų vasaros sezono metu rengti gatvės meno 

renginius, plenerus, kurių metu gatvės menininkai demonstruotų savo sugebėjimus. Atskira 

erdvė apleistų gamyklų teritorijose arba laikinai pastatytoje sienoje šalia Masčio ežero pakrantės 

galėtų būti suteikta grafiti menininkams. 

Kadangi pastaruoju metu kultūriniuose sluoksniuose kyla susidomėjimas daile, tai galimi 

įvairūs piešimo, keramikos kursai. Esant galimybei, susitarus su VDA Telšių fakultetu, būtų 

galima parūpinti nemokamų piešimo priemonių ir molbertų, kuriais galėtų naudotis kiekvienas 

renginio dalyvis. Tokie renginiai dar labiau sustiprintų Telšių, kaip menų miesto, įvaizdį. 

Kiti kultūriniai renginiai: 

1) Masčio ežero pakrantė puikiai tiktų netradiciniam operos ar simfoninių orkestrų 

pasirodymams ant vandens;  

2) Šiuo metu visiškai neišnaudojamas Šatrijos kalnas, apipintas legendomis apie raganas, 

todėl šalia šio kalno galėtų būti organizuojamas raganų festivalis vaikams ir moksleiviams;  

3) Taip pat neišnaudojama Lietuvoje puikiai visiems žinoma Tado Blindos legenda. 

Tadas Blinda galėtų atsirasti ir Vilniuje, kituose miestuose, pavyzdžiui, parodose, renginiuose. 

Šiam herojui suteikus daugiau teigiamų savybių, jis galėtų tapti savotišku rajono ambasadoriumi 

pasaulyje, kaip Robinas Hudas, pvz.: Jungtinės Karalystės Donkasterio mieste yra Robino Hudo 

oro uostas, išvystytas itin stiprus prekės ženklas. 

4) Tado Blindos tematika turėtų plačiau atsispindėti ir Luokės miestelyje. Savivaldybė 

turėtų inicijuoti jaunimo grupę, kuri vystytų šias idėjas; 

5) Mieste ir jo apylinkėse galėtų būti rengiamos Žemaitijai istoriškai itin svarbaus Durbės 

mūšio inscenizacijos;  

6) Europoje ir visame pasaulyje nuo 2001 m. iš Berlyne sukurtų meškų skulptūrų „United 

Buddy Bears“ organizuojamos kelių mėnesių parodos. Kadangi Žemaitijos herbe yra meška, o 

Telšiai yra Žemaitijos sostinė, toks pasaulinio masto renginys galėtų būti surengtas ir Lietuvoje, 

o Telšiai taptų pirmuoju Lietuvos miestu, priėmusiu šį renginį; 

7) 2016 m. Telšiai bus Lietuvos kultūros sostinė. Atsižvelgiant į tai, turėtų būti daugiau 

dėmesio skiriama naujų kultūrinių renginių įvedimui į rinką, kurie ilgainiui galėtų tapti 

tradiciniais;  

8) 2017 m. švenčiant 600 Žemaičių krikšto pabaigos metines, sakraliniai renginiai turėtų 

sustiprinti Žemaitijos, kaip unikalaus regiono Europoje, įvaizdį.  

 

Taip pat siūlome galimus sporto renginius, kurie pritrauktų aktyvaus turizmo mėgėjus: 

1) Rajono savivaldybėje itin trūksta masinių sporto renginių, todėl turėtų būti pradėtos 

organizuoti pusmaratonio, maratono bėgimo ar dviračių varžybos po Telšių miestą ar Varnių 

regioninį parką;  

2) Masčio ežere žiemos metu reikėtų vystyti žiemos sporto pramogas (poledinės žūklės 

varžybos, ledo ritulys, dailusis čiuožimas);  

3) Masčio ežeras taip pat tinkamas irklavimo varžybų organizavimui. Įrengus tam 

tinkamą infrastruktūrą, galėtų vykti tarptautinės varžybos; 

4) Palaikyti idėjas kurti modernias vandens pramogas (pvz.: vandenlenčių parką), kurios 

šiuo metu sparčiai plinta užsienyje; 

5) Masčio ežere galėtų vykti vandens transporto priemonių varžybos; 

6) Išnaudojant aerodromo potencialą galėtų būti organizuojamos įvairios aviacijos 

varžybos virš Masčio ežero;  
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7) Kartu su kitomis Žemaitijos regionui priskiriamomis savivaldybėmis galima inicijuoti 

etnografinių Lietuvos regionų žaidynes Telšiuose. 

 

3.2.1.3 Ornitologinis, medžioklės, žvejybos, miško ir pievų gėrybių turizmas 
 

Didelių kaštų nereikalaujančiais, naujais turizmo produktais galėtų būti ornitologinis 

turizmas, kur turistams būtų galima siūlyti stebėti paukščius Varnių regioniniame parke ir kitose 

gausiai paukščių lankomose vietose. Didelis laukinių gyvūnų skaičius rajone galėtų pritraukti 

medžioklės turistus iš užsienio šalių, ežerai – žvejus, gausūs miškai bei pievos ir jų gėrybės – 

gamtos mylėtojus. Visi šie produktai šiuo metu nepateikiami Žemaitijos TIC svetainėje, nors 

užtektų nurodyti geriausias vietas, kur galima užsiimti viena ar kita veikla. Šie produktai 

praktiškai nereikalauja jokios infrastruktūros, tik informacijos pateikimo.  

 

3.2.1.4 Jodinėjimo turizmas 
 

Bendradarbiaujant su Telšių rajono savivaldybėje esančiais žirgynais ir įrengus minimalią 

infrastruktūrą savivaldybės pievose ir miško keliukuose, būtų galima propaguoti pasijodinėjimus 

po savivaldybės lankytinus objektus žemaičių nuo seno jodinėjamais žemaitukais. 

 

3.2.1.5 Kiti pasiūlymai 
 

3.2.1.5.1 Kurortinės teritorijos statuso siekimas 

 

Šiuo metu Telšių miestas, ypač Masčio ežero zona, beveik atitinka visus kurortinės 

teritorijos statusui gauti reikalingus reikalavimus. Pagrindinė problema, su kuria gali susidurti 

Telšių miestas, yra pramonės įmonių išmetami teršalai, triukšmingumo lygis bei Masčio ežero 

užterštumo lygis. Pašalinus šias kliūtis ir įrengus plano rengėjų siūlomą infrastruktūrą, galima 

tikėtis pritraukti dideles sveikatinimo paslaugas teikiančias įmones, kurios sukurtų naujas darbo 

vietas ir pritrauktų žymiai daugiau turistų, praleisiančių mieste ne po vieną, o žymiai daugiau 

naktų.  

   

3.2.1.5.2 Kooperacijos su verslu vystymas 

 

Telšių rajono savivaldybė turėtų glaudžiai bendradarbiauti su apgyvendinimo, maitinimo 

įstaigomis, renginių organizatoriais, aktyvaus poilsio turizmo inventoriaus nuomininkais. 

Bendradarbiavimas geriausiai pasireiškia per įvairių mokymų, patirties apsikeitimo renginių 

organizavimą, kurių metu pristatoma išsivysčiusių Vakarų Europos šalių turizmo industrijos 

patirtis, kaip reikia bendrauti su turistais ir kaip juos pritraukti bei kokią rinkodarą vykdyti. Taip 

pat būtų galima paskatinti vietos verslininkus įvairiomis mokestinėmis lengvatomis teikti 

platesnį spektrą paslaugų turizmui.  

Bendradarbiavimas taip pat pasireiškia per kooperuotas bendras savivaldybės, turizmo 

informacijos centro ir verslininkų turizmo skatinimo akcijas. Pavyzdžiui, galima sukurti bendrą 

nuolaidų sistemą atvykusiems su nakvyne į Telšius, tokią sistemą plačiai reklamuojant. 
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3.2.1.5.3 Bendradrabiavimo su kaimyninėmis savivaldybėmis vystymas 

 

Telšių rajono savivaldybė turėtų glaudžiai bendradarbiauti su kaimynėmis 

savivaldybėmis. Bendradarbiavimas vyksta per įvairių bendrų turizmo produktų ir paslaugų 

vystymą, bendrų turizmo srities projektų iniciavimą ir įgyvendinimą, patirties apsikeitimo 

renginių organizavimą ir kitas susijusias veiklas. Visų pirma rekomenduojamas 

bendradarbiavimas su Plungės rajono savivaldybe, kuri kartu su Telšių rajono savivaldybe pagal 

Nacionalinę turizmo plėtros 2014–2020 m. programą priskiriama Žemaitijos aukštumų regionui, 

įvardijamam pioritetiniu turizmo plėtros regionu, bei kultūros ir istorijos prasme artima 

Kretingos rajono savivaldybe, priskirtina prioritetiniam turizmo plėtros – Pajūrio regionui.  

 

Keletas galimų bendradarbiavimo veiklų pateikiamos žemiau esančioje lentelėje: 

 

Lent. 22. Galimos bendradarbiavimo veiklos su Kretingos ir Plungės rajono savivaldybėmis. 

Veikla Veiklos įgyvendinimo 

priemonės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

terminas (metai) 

1.Teminių 

turistinių 

maršrutų 

vystymas   

1. Bendradarbiauti, rengiant 

projektą pagal priemonę 

„Prioritetinių turizmo plėtros 

regionų e-rinkodara“ Nr. 

05.4.1-LVPA-K-808-02, 

viešinant sakralinius gamtos 

ir kultūros paveldo objektus 

bendromis e-rinkodaros 

priemonėmis: internetinė 

svetainė, turinio rinkodara, 

mobilioji rinkodara, išplėstoji 

realybė, rinkodara 

socialiniuose tinkluose, 

reklama paieškos sistemose, 

reklaminiai skydeliai, 

reklama el. paštu  ir kt. 

2. Kitų vietinio ir tarptautinio 

lygmens bendradarbiavimo 

projektų iniciavimas ir 

įgyvendinimas 

Telšių, Kretingos ir 

Plungės r. sav., šių 

savivaldybių 

turizmo 

informacijos centrai 

2016-2020  

2. Turizmo trasų 

ir turizmo 

maršrutų 

informacinės 

infrastruktūros 

plėtra 

1. Bendradarbiauti, rengiant 

projektą pagal priemonę 

„Savivaldybes jungiančių 

turizmo trasų ir turizmo 

maršrutų informacinės 

infrastruktūros plėtra“ Nr. 

05.4.1-LVPA-R-821. 

Telšių, Kretingos ir 

Plungės r. sav., šių 

savivaldybių 

turizmo 

informacijos centrai 

2017-2019 
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2. Kitų vietinio ir tarptautinio 

lygmens bendradarbiavimo 

projektų iniciavimas ir 

įgyvendinimas 

3. Bendro 

turistinio 

žemėlapio 

parengimas 

1.Vietinio ir tarptautinio 

lygmens bendradarbiavimo 

projektų iniciavimas ir 

įgyvendinimas 

Telšių, Kretingos ir 

Plungės r. sav., šių 

savivaldybių 

turizmo 

informacijos centrai 

2015-2020 

4. Žemaičių 

kulinario paveldo 

leidinio 

parengimas 

1.Vietinio ir tarptautinio 

lygmens bendradarbiavimo 

projektų iniciavimas ir 

įgyvendinimas 

Telšių, Kretingos ir 

Plungės r. sav., šių 

savivaldybių 

turizmo 

informacijos centrai 

2015-2020 
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4 Rinkodara 
 

Vadovaujantis turistinių išteklių analizėje apibrėžtais prioritetais, toliau siūlomos 

efektyviausios rinkodaros priemonės. Renkantis tikslines rinkodaros priemones, esminis 

kriterijus, lemiantis turizmo potencialą, yra turizmo produktų išskyrimas.  

 Taip pat svarbu, kad kiekvienoje turistinėje vietovėje būtų išskiriamas ne tik vienas 

pagrindinis, bet gretutiniai, jį papildantys, turizmo produktai. Be to, pagrindinis produktas turi 

būti plėtojamas per visas paslaugų grupes (maitinimas, transportas, apgyvendinimas, aplinka / 

infrastruktūra ir informacija).  

Atlikus Telšių rajono paslaugų, išteklių, esamos ir planuojamos infrastruktūros analizę, 

trumpą respondentų vidinio ir išorinio įvaizdžio vertinimą, galima įžvelgti besiformuojantį 

pagrindinį produktą – kultūrinį turizmą, ir jį papildančius – gamtinį bei renginių turizmą.  

Strateginiai Telšių rajono savivaldybės turizmo rinkodaros tikslai: 

Kultūrinis turizmas.  Istoriškai rajone stiprios šios sritys: architektūrinis paveldas, 

sakralinis paveldas, etnografija, amatai. Kadangi rajone nėra stiprios turistinės infrastruktūros, 

manoma, kad kultūriniam-istoriniam turizmui vystyti ir pristatyti reikėtų skirti itin daug dėmesio, 

juolab, kad tokios yra ir pasaulinės tendencijos. Pasitelkus kultūrą, tradicijas ir kūrybiškumą, 

įvairūs ištekliai gali būti panaudojami vietos tapatybei, mitui, išoriniam įvaizdžiui ar prekės 

ženklui kurti, socialiniam kapitalui, ekonominiam konkurencingumui stiprinti – iš esmės – 

visapusiškai vietos regeneracijai. Rinkodaros tikslas – stiprinti Telšių miesto, kaip atskiro 

istorinio Europos regiono sostinės įvaizdį, kokį turi Edinburgas Škotijoje ar Miunchenas 

Bavarijoje. Kūrybiškai pateikti tiek Lietuvos, tiek užsienio turistams regiono išskirtinumą, jo 

unikalią istoriją. Paversti išskirtinumą turistiniais produktais – tiek kūrybiniais, kaip meškos 

simbolio plėtojimas, Tado Blindos ar Šatrijos raganų mitų kūrimas, paskutinių Europoje pagonių 

idėjos komunikavimas, tiek susietų su esama kultūrine infrastruktūra. 

Gamtos turizmas. Telšių rajono savivaldybė yra viena iš išskirtinių savo gamta ir 

reljefu Lietuvoje, tačiau atlikus išorinio įvaizdžio analizę paaiškėjo, kad lankytojai 

nepakankamai sieja rajoną su gamta ir išskirtiniu reljefu. Rinkodaros tikslas – Telšių rajono 

įvaizdį, per Varnių regioninį parką, susieti su geromis emocijomis gamtoje, išskirtiniu gamtos 

grožiu. Piliakalnių tematikos vystymas, su jais susietų renginių, kūrybinių mitų plėtojimas turi 

papildyti pirminį rinkodaros tikslą – unikalaus regiono įvaizdžio formavimą. 

Renginių turizmas. Telšių rajono savivaldybėje vykstantis renginys – Žemaitijos 

sostinės šventė, kaip jau buvo teigiama 3 skyriuje, turėtų būti vystomas iki nacionalinės reikšmės 

renginio, kuriam būtų skiriamos įvairios rinkodaros priemonės, bet tam pradžioje turi paįvairėti ir 

kokybiškai sustiprėti pati renginio programa. Būtina stiprinti Žemaitijos sostinės šventės įvaizdį, 

kaip Žemaitijos istorinio regiono pagrindinę šventę, kurioje būtų gausu žemaitiškų tradicijų ir 

modernizuotų pristatymų istorine tematika. Kitas renginys – tarptautinis bliuzo festivalis „Bliuzo 

naktys“ turėtų būti glaudžiau siejamas su Telšių rajonu. Pasinaudojus šiuo renginiu galima 

informuoti visuomenę apie rajono turizmo galimybes. Masinio turizmo potencialo turi ir tokie 

unikalūs renginiai, kaip Baltų vienybės dienos minėjimas, bardų muzikos festivalis „Aš toks 

vienas“ ir Didysis Telšių turgus. Būtini ir nauji renginiai, vystantys Telšių, kaip meno miesto, 

įvaizdį. Rinkodaros tikslas – kiekvienam svarbiam rajono renginiui naudoti tinkamiausius  

komunikacijos kanalus. Renginių komunikacija turi stiprinti ir papildyti kultūrinio-istorinio 

įvaizdžio formavimą. 
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4.1 Tradicinė/klasikinė rinkodara 

4.1.1 Telšių krašto prekės ženklas, koncepcija/ideologija 
 

Rengiant Telšių rajono savivaldybės turizmo rinkodaros planą, kaip vieną pagrindinių 

priemonių krašto įvaizdžiui stiprinti, atpažįstamumui didinti ir turizmo rinkai formuoti, yra 

siūlomas sukurti Telšių krašto prekės ženklas, kurio rajonas iki šiol neturėjo (viešojoje 

komunikacijoje buvo naudojamas  Telšių miesto herbas ir Žemaitijos regiono herbas).   

 Prekės ženklas – tai simbolis, kuris komunikuoja prekės (šiuo atveju – turistinės 

vietos) išskirtinumą. Ilgalaike komunikacija vartotojams sukuriamos asociacijos ir tam tikri 

lūkesčiai siejami su prekės ženklu. Jei šios asociacijos ir lūkesčiai yra teigiami, tai teigiamai 

veikia ir vartojimą (šiuo atveju – turizmo centro populiarumą). Vartotojas žino, ko gali tikėtis iš 

tam tikro produkto ir jį iškart prisimena, kai iškyla poreikis. Stiprus prekės ženklas – viena iš 

pagrindinių veiksmingos rinkodaros siekiamybių. 

 Taigi, išanalizavus Telšių krašto stiprybes ir galimybes, pasitelkus ženklodaros bei 

grafikos ekspertus, siūlomas toks Telšių prekės ženklas, kuriame atsispindėtų žemaitiškumas 

(Telšių miesto užrašas būtinai turi būti parašytas žemaitiškai, o po juo esančiame šūkyje 

lietuviškoje tinklalapio svetainėje būtų parašyta žemaitiškai „Žemaitijos sostinė“. Svetainės 

versijose kitomis kalbomis tų šalių kalbomis, pvz. (ang. Capital of Samogitia). Šiuo ženklu tiek 

užsieniečiams, tiek ir lietuviams reikėtų parodyti, kad tai – atskiro Lietuvos regiono, Žemaitijos, 

sostinė. 

Šūkio – „Telšē - Žemaitėjės suostėnė“ idėja remiasi istorinio Lietuvos ir visos Europos 

regiono turtinga praeitimi, išsaugota kalba ir tradicijomis. Įvairovė traukia turistus, todėl 

Lietuvos turistams reikėtų pateikti būtent tokį šūkį. Užsienio turistams tai taip pat būtų naujas 

atradimas. Per prekės ženklą labiausiai būtų stiprinamas Telšių, kaip Žemaitijos sostinės, 

įvaizdis. 

 

4.1.2 Dalyvavimas turizmo parodoje „Adventur“  
 

Sukūrus naują ženklą bei šūkį reikėtų kuo plačiau jį iškomunikuoti, kad tai taptų naujo 

įvaizdžio formavimosi pradžia. Tarptautinė turizmo, laisvalaikio ir sporto paroda 

„ADVENTUR“ – puiki galimybė Telšių naują įvaizdį prisistatyti Lietuvos rinkai. Renginio 

dalyviai yra tikslinė grupė, aktyviai besidominti atostogų planavimu ir ieškanti įdomių potyrių 

bei naujų vietų. Todėl tai puiki proga patraukti dėmesį ir pakviesti kitas atostogas praleisti Telšių 

rajone. Paroda vyksta kiekvienų metų sausio ar vasario mėnesiais, todėl galima informuoti tiek iš 

anksto atostogas planuojančius, tiek pakviesti turistus apsilankyti regione ne sezono metu.  

 

4.1.3 Kelionių paketų/maršrutų pasiūlymai kelionių agentūroms 
 

Žemaitijos TIC turėtų daugiau bendradarbiauti su Lietuvos vietinio ir atvykstamojo 

turizmo bei užsienio kelionių agentūromis siūlydami maršrutus ir kelionių paketus. Turėtų būti 

pasiektas tikslas, kad daugumos vietinio turizmo agentūrų kelionių paketuose atsidurtų Telšių 

senamiestis, Biržuvėnų dvaras, Šatrijos kalnas, taip pat dalis plano rengėjų siūlomų bendrų 

Telšių ir Plungės maršrutų. Atvykstamojo turizmo agentūroms gali būti pasiūlytos geriausios 
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sąlygos, kad šios bent trumpam užvežtų užsienio turistus, vykstančius nuo pajūrio link Kryžių 

kalno. Susitarus su maitinimo įstaigomis, kelionių agentūroms būtų galima pasiūlyti pakoreguoti 

savo tvarkaraštį taip, kad pietūs vyktų Telšiuose ir Telšių maitinimo įstaigos galėtų priimti 

dideles užsienio turistų grupes bei patiekti jiems žemaitiškus patiekalus. Kelionių agentūroms 

galima pasiūlyti gauti naujienlaiškius apie naujienas Telšių rajone. 

 

4.1.4 Rinkodara tarptautiniame bliuzo festivalyje „Bliuzo naktys“  
 

Ypač pabrėžtina tarptautinio bliuzo festivalio „Bliuzo naktys“ svarba turizmui – tai jau 

tarptautiniu lygmeniu išpopuliarintas renginys. Šis renginys vadinamas lietuviškuoju 

„Woodstock”, kuriame vyrauja hipiška nuotaika ir muzika. 2015 m. liepos 4-5 d. vykusiame 

renginyje apsilankė apie 5 tūkst. žmonių, koncertavo apie 100 atlikėjų iš Lietuvos ir užsienio 

šalių. Renginio metu reikėtų daug dėmesio skirti lankytinų objektų, pramogų, maitinimo ir 

apgyvendinimo paslaugų Telšių rajone reklamai, tokiu būdu siekiant, kad atvykę turistai 

pasiliktų ilgesniam laikui, skleistų pozityvią informaciją savo aplinkoje. Galima susitarti su 

organizatoriais, kad jų tinklapyje atsirastų informacija ir apie Telšius. 

 

4.1.5 Dalyvavimas kituose renginiuose su Telšių rajono stendu 
 

Į festivalius, sportinius renginius dažnai pakviečiamos organizacijos ar verslininkai su 

savo paviljonais reklamai, dirbtuvėmis. Siūlydami užsiimti įdomia veikla, pasivaišinti ar 

išbandyti nemokamai, verslininkai susilaukia iš tiesų daug dėmesio. Ši reklamos priemonė yra 

labai veiksminga, nes žmonės tokių renginių metu palapinėse išnaudoja savo laisvą laiką. 

Tiesioginis kontaktas su prekės ženklu visada efektyvesnis, nes žmonės išbandytą veiklą 

atsimena daug ilgiau.  

Siūlomi renginiai, kuriose galėtų būti Telšių stendai. 

 Klaipėdos „Jūros šventė“; 

 Kauno Hanza dienos; 

 Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje; 

 Tulpių žydėjimo šventė Burbiškių dvare; 

 Žagarės vyšnių festivalis. 

 

4.1.6 Radijo reklama 
 

 Reklama radijuje leistų pasiekti tikslinę grupę – dirbančius žmones, važinėjančius 

automobiliais. Pokalbiai apie numatomus renginius skelbiami 7–8 val. iš ryto, kai žmonės 

važiuodami į darbą dažniausiai klausosi radijo ir yra imlesni informacijai. Siūloma prieš 

tarptautinį bliuzo festivalį „Bliuzo naktys“ priminti apie kitas Telšių rajono turistines galimybes, 

prieš „Žemaitijos sostinės šventę“ – pasakoti apie šventės programą. Rugsėjo mėnesį galėtų būti 

reklamuojamas Baltų vienybės dienos minėjimas. Galima idėja – kartą per savaitę padiskutuoti 

žemaitiškai visai Lietuvai apie Žemaitijos įdomybes. 

 

4.1.7 Vasarinis spaudos leidinys 
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Prieš kiekvieną vasarą galima išleisti nedidelį spalvingą leidinį-žurnalą su tos vasaros 

pasiūlymais turizmo, paslaugų srityje. Toks leidinys turėtų būti bendra savivaldybės, TIC‘o ir 

verslininkų iniciatyva. Tokių nedidelių žurnalų praktika populiari Vakarų Europos mažuose 

miesteliuose ir ji visiškai pasiteisina, nes pakelia regiono turizmo komunikaciją į kur kas 

aukštesnį lygmenį. Tokio leidinio sklaida gali būti labai įvairi: rajono renginiuose, kavinėse, 

viešbučiuose. Taip pat žurnalas galėtų pasiekti ir Klaipėdos, Palangos viešbučius, Kryžių kalno 

turizmo informacijos centrą. Itin svarbu, kad žurnalas turėtų ir el. versiją ir būtų pasiekiamas 

internetu. 

 

4.2 Elektroninė rinkodara 

4.2.1 Turinio formavimo priemonės 

4.2.1.1 Naujos interneto svetainės sukūrimas 
 

Sukūrus Telšių rajono prekės ženklą, turėtų būti sukurta nauja Telšių rajono TIC svetainė, 

kuri būtų moderni savo dizainu ir išdėstymu, suderinta su naujo prekės ženklo spalvomis bei 

būtų kuo kompleksiškiau pateikianti ne tik lankytinus gamtos ir kultūros paveldo objektus, bet ir 

kitus turistinius objektus. Svetainėje turėtų būti galimybė užsisakyti apgyvendinimo paslaugas, 

edukacines programas, bilietus autobusais ir traukiniais, peržiūrėti renginių kalendorių. 

Svetainėje turėtų būti integruotos privataus verslo paslaugos: kaimo sodybų pasiūlymai, kavinių 

pasiūlymai, nuomos punktai. Svetainėje turėtų būti galimybė filtruoti apgyvendinimo įstaigas 

pagal siūlomą kainą ir kitas sodybų teikiamas paslaugas (sporto aikštelės, pirtys ir t. t). Taip pat 

interneto svetainėje turėtų būti galimybė rasti skrydžius į Kauno, Klaipėdos ir Rygos oro uostus, 

nes šie oro uostai yra arčiausiai Telšių. Svetainės pagrindiniame puslapyje turėtų būti rodomi 

žmonių atsiliepimai apie Telšius, paimti iš socialinių tinklų ar kelionių portalų. Svetainėje galėtų 

būti galimybė 360 laipsnių kampu apžiūrėti svarbiausius Telšių rajonų lankytinus objektus. 

Svetainė turėtų sudaryti galimybę turistams prisiskambinti nemokamai per „skype“ programą. 

Kompleksinė interneto svetainė taptų įrankiu TIC‘o aktyvesnei veiklai, taip pat generuojanti ir 

pajamas. Svetainė turėtų būti suprojektuota taip, kad nebūtų vien tik pasyvia informacijos 

teikėja, bet taptų turistinio gyvenimo Telšių rajone virtualiu centru. Pagrindinė informacija turėtų 

būti pateikta anglų, lenkų vokiečių, rusų kalbomis. 

Naujoje TIC svetainėje galėtų atsirasti trumpi straipsniukai lenkų kalba apie Lenkijos 

paveldą rajone, hebrajų – apie žydų paveldą, suomių – apie Pavirvyčio dvaro sąsajas su Suomija. 

Tokie minimali informacija pamalonintų turistus iš šių šalių. 

Įvertinus 2.9 skyriuje pateiktą TIC svetainės unikalių lankytojų srauto didėjimo 

tendenciją, galima daryti išvadą, kad įdiegus visą kompleksą modernių elektroninės rinkodaros 

priemonių, unikalių vartotojų skaičius per keletą metų gali pasiekti 100 000 vartotojų per metus. 

Pasiekus 6 % numatyto augimo konversiją, galima teigti, kad turistų skaičius papildomai padidės 

3800 žmonių per du metus. 

Transliuojamas turinys: visa turizmo infrastruktūra, maršrutai, renginiai. 

Integracija su kitomis priemonėmis: į internetinę svetainę turi būti integruotos visos el. 

rinkodaros priemonės. 

Informacijos pateikimo dažnis: kiekvieną dieną. 
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4.2.1.2 Interaktyvaus žemėlapio sukūrimas 
 

Telšių rajonų turizmui propaguoti Lietuvos ir užsienio rinkose siūloma pasinaudoti 

tikslinės internetinės rinkodaros galimybėmis. Šiuo tikslu siūloma sukurti naują interaktyvų 

žemėlapį internete, kuris galėtų egzistuoti kaip atskira svetainė arba galėtų būti integruotas į 

esamą ar naujai sukurtą svetainę. Toks žemėlapis yra patogiausia priemonė turistui kaip 

įmanoma greičiau ir paprasčiau sužinoti apie rajone esančius lankytinus objektus, šalia teikiamas 

paslaugas, kitą gretutinę informaciją. Žemėlapis turėtų būti sukurtas taip, kad turistas ne tik 

galėtų pažiūrėti, kokie yra siūlomi maršrutai rajone, bet ir pats galėtų susidėlioti norimą 

maršrutą. Interaktyvus žemėlapis turėtų būti pritaikytas visiems mobiliems įrenginiams. Jame 

galėtų būti funkcijos, naudojamos tokiose įrenginiuose, pavyzdžiui, lankytinų vietų audiogidas. 

Telšių rajono savivaldybėje gausu turistinių objektų, tačiau trūksta sistemiškumo, kad 

juos visus pristatyti vienoje vietoje, kad turistas aplankytų ne tik kultūros paveldo objektą, bet ir 

sudalyvautų renginyje, nusipirktų žemaitiško meno dirbinių ir paragautų žemaitiškų patiekalų. 

Šiuo atveju interaktyvus žemėlapis susistemintų informaciją ir pateiktų optimaliausius 

pasiūlymus turistams. 

Transliuojamas turinys: lankytinos vietos, maršrutai, paslaugų infrastruktūra. 

Integracija su kitomis priemonėmis: internetinė svetainė, mobili aplikacija. 

Informacijos pateikimo dažnis: žemėlapis atnaujinamas kartą per mėnesį. 

4.2.1.3 Mobili aplikacija 
 

Telšių rajono savivaldybei užtektų kelių mobiliųjų aplikacijų, kuriose būtų pateikiama 

svarbiausia informacija: lankytinos vietos, maitinimo ir apgyvendinimo įstaigos, įdomiausi 

maršrutai ir t. t. Mobilios aplikacijos iš dalies atkartotų interaktyvų žemėlapį, tačiau jose atsirastų 

funkcijos, charakteringos tik aplikacijoms, pvz.: GPS funkcijų panaudojimas, nustatant 

artimiausią lankytiną vietą ar maitinimo įstaigą ir pan. 

Transliuojamas turinys: lankytinos vietos, maršrutai, paslaugų infrastruktūra. 

Integracija su kitomis priemonėmis: internetinė svetainė, „Facebook“. 

Informacijos pateikimo dažnis: atnaujinama kartą per mėnesį. 

4.2.1.4 Pranešimai spaudai, straipsniai internete 
 

Labai svarbūs regiono įvaizdžio formavimui yra pranešimai spaudai, užsakomieji 

straipsniai didžiuosiuose interneto portaluose. Straipsniai turėtų būti kūrybiški, ne tik sausai 

atpasakojantys turizmo galimybes, bet atskleidžiantys įvairias regiono legendas, istorijas. Taip 

pat svarbu informuoti visuomenę apie kultūrinio paveldo objektus, kurių žinomumas, kaip 

nustatė šio tyrimo apklausa, nėra pakankamas. Tokie straipsniai stiprina rajono, kaip turistinės 

teritorijos, įvaizdį, be to, interneto erdvėje jie išsilaiko labai ilgai ir gali būti lengvai randami ir 

po keleto metų. Tai gali nuolat generuoti turistų srautą iš didžiųjų miestų, nes savaitgaliniai 

turistai dažnai internete ieško aktyvios naujos veiklos. 

Transliuojamas turinys: stiprinamas rajono identitetas, aprašomas kultūrinis paveldas. 

Integracija su kitomis priemonėmis: nuorodos į straipsnius internetinėje svetainėje, 

socialiniuose tinkluose.  



 88 

Informacijos pateikimo dažnis: trys, keturi straipsniai per metus. Keli straipsniai turi 

pasirodyti prieš sezoną. 

4.2.1.5 Vaizdo siužetai  
 

Reklamuojant rajoną galima sukurti trumpus video siužetus, kurie informuotų apie naujas 

turizmo galimybes Telšių rajone. Trumpi filmukai gali būti naudojami demonstravimui 

televizijoje, rajono pristatymuose, parodose, Youtube portale, Telšių rajono turizmo informacijos 

centro tinklapyje ir kt. 

Taip pat rekomenduojama Telšių rajonui sukurti kanalą portale www.youtube.com, kur 

būtų galima talpinti šiuos video filmukus lietuvių ir anglų kalbomis. Tokioje paskyroje turėtų 

būti talpinama ir kita kokybiška medžiaga apie Telšius, sukurta kitų organizacijų ar privačia 

iniciatyva. Nuolat atnaujinant kanalą vis nauja medžiaga, įvairiais reportažais, galima būtų siekti 

kanalo prenumeratorių. 

Transliuojamas turinys: lankytinos vietos, kultūrinis paveldas, gamtos turizmas. 

Integracija su kitomis priemonėmis: internetinė svetainė, socialiniai tinklai. 

Informacijos pateikimo dažnis: pageidautina, kad paskyra atsinaujintų naujais siužetais 

kelis kartus per metus. 

4.2.1.6 Telšių kelionių tinklaraštis („Blog‘as“) 

 

Tai galėtų būti ant naujos tiklaraščių platformos sukurtas ir integruotas į esamą ar naują 

svetainę tinklaraštis arba tinklaraštis galėtų būti kuriamas pasitelkiant jau esamas tinklaraščių 

platformas, pvz.: www.travelblog.org. Šiame tinklaraštyje yra išskirtas Telšių miestas, bet 

puslapis apie Telšius tuščias. Bloge dažniausiai pildomi asmeniniai įspūdžiai, tad šiuo atveju į 

blogą gali būti keliami Lietuvos ar užsienio turistų atsiliepimai apie Telšių kraštą. Toks blogas 

nereikalauja dažnos priežiūros, bet turi įtakos paieškos rezultatams Google paieškos sistemoje. 

Transliuojamas turinys: Lietuvos ar užsienio turistų atsiliepimai apie Telšių kraštą. 

Integracija su kitomis priemonėmis: internetinė svetainė, socialiniai tinklai. 

Informacijos pateikimo dažnis: kartą per mėnesį. 

4.2.1.7 Turistų atsiliepimų monitoringas  
 

Žemaitijos TIC darbuotojai ar savivaldybės darbuotojai turėtų sekti žmonių atsiliepimus 

apie rajoną internetinėje erdvėje. Pasaulyje jau priimta, kad tiek privačios kompanijos, tiek 

regionai, kurie puoselėja savo prekės ženklą, vykdo informacijos apie save monitoringą. Taip 

galima greičiau ir geriau įsigilinti į esamas problemas, išlaikyti gerą įvaizdį, pakreipti jį tinkama 

linkme, kadangi, sakykim, turizmo srityje kas antras lankytojas gali pakeisti savo nuomonę apie 

numatomas keliones, atsižvelgiant į pasisakymus internetinėje erdvėje. Monitoringas 

priskiriamas prie el. rinkodaros, nes jo išvados nedelsiant turi atsispindėti regionui 

priklausančiuose socialinių tinklų paskyrose, tinklaraščiuose. Monitoringui vykdyti yra 

nemokamos programėlės. 

Transliuojamas turinys: esamo turinio korekcija, reagavimas į problemas. 

Integracija su kitomis priemonėmis: socialiniai tinklai. 

Informacijos pateikimo dažnis: kartą per mėnesį. 

http://www.youtube.com/
http://www.travelblog.org/
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4.2.1.8 Skatinimo akcijos internete 
 

Telšių TIC turėtų būti galimybė įsigyti internetu Telšių rajono turisto kortelę/pasą, kuri 

suteiktų nuolaidas apgyvendinimo, maitinimo įstaigose, muziejuose ir kt. Kortelės savininkui 

būtų siunčiami naujienlaiškiai, pasiūlymai. Kortelės galėtų būti skirtingo galiojimo laiko. 

TIC taip pat galėtų organizuoti akcijas, kurių metu žmonės galėtų už tam tikrus darbus 

laimėti suvenyrus ar pakvietimus į renginius. Taip pat didelį efektą turėtų nuotraukų iš lankytinų 

Telšių rajono savivaldybės objektų kolekcionavimas specialiame internetiniame albume, 

kuriame, surinkus visas nuotraukas, būtų galima laimėti pakvietimą savivaldybės įstaigų 

organizuojamus mokamus renginius.  

Transliuojamas turinys: skatinimo priemonės 

Integracija su kitomis priemonėmis: internetinė svetainė, socialiniai tinklai. 

Informacijos pateikimo dažnis: kartą per metus prieš sezoną. 

4.2.2 Turinio viešinimo priemonės 

4.2.2.1 Socialiniai tinklai, portalai 

 

Reikia numatyti mokamos reklamos facebook tinkle galimybes. Facebook tinkle tikslinei 

auditorijai gali būti reklamuojama nauja mobili aplikacija, internetinė svetainė, pavieniai 

renginiai, skatinimo akcijos.  

Šiuo metu esamas Telšių TIC puslapis socialiniame tinkle www.facebook.com yra 

nepakankamai populiarus, nes nėra palikta beveik jokių atsiliepimų apie Telšius, ta pati situacija 

yra ir portale www.tripadvisor.com. Telšių TIC darbuotojams reikėtų pirmiesiems parašyti 

atsiliepimus apie vieną ar kitą objektą. Ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama 

www.tripadvisor.com, kur TIC darbuotojai turėtų įvesti ir aprašyti pagrindinius Telšių rajono 

lankytinus objektus ir palikti pirmuosius komentarus. Kaip jau buvo minėta anksčiau, visi 

komentarai turėtų būti rodomi pirmame Telšių rajono turizmo informacijos centro internetiniame 

puslapyje. 

Taip pat būtų galima daugiau informacijos įdėti į portalą www.wikitravel.org bei anglų 

kalba aprašyti lankomiausius objektus www.wikipedia.org. Telšių TIC galėtų turėti paskyrą ir 

www.twiter.com, Google+, Linkedin socialiniuose tinkluose bei www.instagram.com, 

www.pinterest.com, www.flickr.com, tinkluose, kur būtų galima įkelti gražiausias Telšių rajono 

nuotraukas. 

Specializuotuose Lietuvos renginių portaluose galima vykdyti rajone vykstančių renginių 

rinkodarą. Kai kurie portalai dažnai nemokamai priima informaciją, pvz.: „nemiegok.lt“, 

„savaitgalis.lt“, „renginiai.kasvyksta.lt“. 

Transliuojamas turinys: numatomi renginiai, turistinės infrastruktūros naujienos, 

paslaugos, akcijos. 

Integracija su kitomis priemonėmis: internetinė svetainė. 

Informacijos pateikimo dažnis: facebook tinkle kiekvieną dieną, kituose pagal poreikį. 

4.2.2.2 Tikslinė elektroninė rinkodara užsienio rinkoms 
 

Atsižvelgiant į prioritetines užsienio rinkas Telšių rajono savivaldybė turėtų turėti 

paskyras ir populiariausiuose tų šalių socialiniuose tinkluose, renginių portaluose.  

http://www.facebook.com/
http://www.tripadvisor.com/
http://www.tripadvisor.com/
http://www.wikitravel.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.twiter.com/
http://www.instagram.com/
http://www.pinterest.com/
http://www.flickr.com/
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Šiuose portaluose galėtų būti patalpinti kiekvieno atskiro tautinio paveldo maršrutai. 

Rusijoje: Socialiniai tinklai „Facebook“, „Google+“, „Vkontakte“, „LiveJournal“. 

Lenkijoje: Socialiniai tinklai „Facebook“, „Google+“. Portalai „free-fun.pl“, 

portalion.com/imprezy, www.nk.pl. 

Latvijoje: www.draugiem.lv. 

Izraelyje: www.schtik.com. 

Baltarusijoje: renginių portalai afisha.relax.by/event/minsk/, afisha.sb.by/, 

tourout.ru/db/events/byc/ranspo/. 

Transliuojamas turinys:  tą rinką dominantys kultūrinio paveldo objetai, lankytinos 

vietos, numatomi renginiai. 

Integracija su kitomis priemonėmis: internetinėje svetainėje tos rinkos kalba. 

Informacijos pateikimo dažnis: kartą per mėnesį. 

4.2.2.3 Reklama Google paieškos sistemoje 
 

Vykstant 2016 m. Telšių - Lietuvos kultūros sostinės renginiams, turėtų būti numatytas 

biudžetas reklamai Google paieškos sistemoje. Kadangi tai išskirtinis įvykis rajono gyvenime, tai 

labai svarbu, kad tinkama komunikacija pasiektų visus kultūra besidominančius žmones. Vienas 

iš tikslingiausių kanalų internete yra reklama Google sistemoje. Taip pat galima reklama 

kasmetiniams renginiams, pvz.: Žemaitijos sostinės šventei. 

Transliuojamas turinys: renginiai. 

Integracija su kitomis priemonėmis: nuorodos į platesnį aprašymą socialiniuose 

tinkluose, internetinėje svetainėje. 

Informacijos pateikimo dažnis: mėnesis prieš svarbius renginius. 

4.2.2.4 Reklama Youtube portale 
 

Kadangi Youtube portalo populiarumas ir įtaka vis didėja, reikėtų numatyti tam tikrą 

biudžetą reklamai Youtube portale pagal parinktus raktinius žodžius, atsižvelgiant į tikslinę 

auditoriją, pvz.: turizmas, kultūrinis turizmas, menų miestas, Žemaitija, piliakalniai ir t.t. 

Transliuojamas turinys: lankytinos vietos, kultūrinis paveldas, gamtos turizmas, 

renginiai. 

Integracija su kitomis priemonėmis: internetinė svetainė, socialiniai tinklai. 

Informacijos pateikimo dažnis: prieš sezoną, prieš didžiuosius renginius. 

4.2.2.5 Infoterminalai 
 

Infoterminalai galėtų atsirasti ne tik prie turizmo informacijos centro, bet ir dar keliuose 

turistų pamėgtuose vietuose: prie Masčio tako, prie Katedros, kituose rajono miestuose. 

Infoterminalų turinys nebūtų atskirai kuriamas, jis atitiktų interaktyvų žemėlapį ar internetinę 

svetainę. 

Transliuojamas turinys: lankytinos vietos, kultūrinis paveldas, gamtos turizmas, 

renginiai. 

Integracija su kitomis priemonėmis: informacija iš internetinės svetainės, socialinių 

tinklų. 

Informacijos pateikimo dažnis: internetu informacija atnaujinama kiekvieną dieną. 

http://www.nk.pl/
http://www.draugiem.lv/
http://www.schtik.com/
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Tikslingai ir kompleksiškai naudojant elektroninės rinkodaros priemones, pasiekiami 

geriausi rezultatai. Labai svarbu, kad visas naujai kuriamas turinys būtų pritaikomas mobiliems 

įrenginiams. Prognozuojama, kad 2017 metais apie 90 % visų lankytojų ieškos informacijos 

mobiliais įrenginiais. 

 

 


