
 
Telšių kultūros centro modernizavimas, pritaikant visuomenės  poreikiams
PROJEKTO VERTĖ 2.407,1 tūkst. Eur
LAIKOTARPIS 2017-2021
Vykdomas
Projekto įgyvendinimo metu bus sutvarkyta Telšių kultūros centro pastato infrastruktūra ir įsigyta 
reikiama įranga bei baldai. Bus užtikrinta kultūros paslaugų įvairovė, kokybė ir prieinamumas. Telšių 
kultūros centro lankytojai gaus tinkamas ir kokybiškas kultūrines paslaugas.
 
Telšių miesto Pramonės gatvės rekonstravimas
PROJEKTO VERTĖ 1.722,9 tūkst. Eur
LAIKOTARPIS 2018-2020
Baigtas
Projekto įgyvendinimo metu rekonstruota Pramonės g. Telšių mieste (atkarpa nuo Sedos g. iki 
Geležinkelio g.) – 1,68 km, įdiegtos eismo saugumą gerinančias priemonės, įrengti lietaus nuotekų 
tinklai, gatvės apšvietimas, pėsčiųjų ir dviračių takai, automobilių stovėjimo aikštelė, autobusų 
apsisukimo aikštelė su keleivių laukimo paviljonu.

Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Telšių mieste palei Masčio ežerą nuo Muziejaus g. iki Parko g.
PROJEKTO VERTĖ 300,9 tūkst. Eur
LAIKOTARPIS 2018-2021
Baigtas
Projekto įgyvendinimo metu įrengtas naujas 1,26 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių takas palei Masčio 
ežerą nuo Muziejaus g. iki Parko g.
 
Telšių miesto darnaus judumo plano parengimas
PROJEKTO VERTĖ 41,7 tūkst. Eur
LAIKOTARPIS 2017-2018
Baigtas
Projekto įgyvendinimo metu parengtas Telšių miesto darnaus judumo planas. Atlikta esamos judumo 
situacijos mieste analizė, parengtas veiksmų planas iki 2020 metų bei parengti judumo mieste 
variantai iki 2030 m., atliktas ekonominis vertinimas.
 
Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Telšių mieste
PROJEKTO VERTĖ 67,1 tūkst. Eur
LAIKOTARPIS 2019-2021
Baigtas
Projekto įgyvendinimo metu įrengtos 2 viešai prieinamos elektromobilių prieigų stotelės Respublikos 
g. 30 ir Naujoji g. 5D. Kiekvienoje elektromobilių įkrovimo prieigoje įrengtos dvi elektromobilio 
įkrovimo vietos ir dvi automobilio stovėjimo vietos, apšvietimas ir stebėjimo kameros.
 
Darnaus judumo priemonių diegimas Telšių mieste
PROJEKTO VERTĖ 866,5 tūkst. Eur
LAIKOTARPIS 2020-2023
Vykdomas
Projekto įgyvendinimo metu bus įrengiami keleivių laukimo paviljonai, įrengiamos elektroninės 
švieslentės viešojo transporto stotelėse, informuojančios apie atvykstančius autobusus, laiką, 
maršrutus, rekonstruojama Telšių miesto Muziejaus gatvė, esantys šaligatviai, įrengiami pėsčiųjų ir 
dviračių takai, apšvietimas, paviršinių nuotekų tinklai, atliekama tilto rekonstrukcija, įrengiamos 
aikštelės.
 
Apleistos teritorijos tarp Karaliaus Mindaugo gatvės ir geležinkelio Šiauliai–Klaipėda, Telšių mieste, 
infrastruktūros rekonstravimas, sudarant palankias sąlygas pramonės ir verslo aplinkos plėtrai ir 
kūrimui
PROJEKTO VERTĖ 1.324,6 tūkst. Eur
LAIKOTARPIS 2016-2018
Baigtas
Įgyvendinant projektą rekonstruota 117.175 m2 apleista teritorija, esanti tarp Karaliaus Mindaugo 
gatvės ir geležinkelio Šiauliai – Klaipėda, Telšių mieste: rekonstruotos ir įrengtos gatvės bei pagrindai, 
įrengti šaligatviai, pėsčiųjų perėjos, automobilių stovėjimo aikštelės, pakloti lietaus nuotekų tinklai, 
įrengtas gatvių apšvietimas, nugriauti avarinės būklės pastatai. Tvarkomos teritorijos plote 
atnaujintos esamos ir įrengtos naujos vejos, iškirsti menkaverčiai krūmai ir medžiai, įrengti mažosios 
architektūros elementai. Įregistruoti 2 žemės sklypai komercinės paskirties, 2 - pramonės ir 
sandėliavimo, 1 - susisiekimo ir inžinerinių tinklų, 1 - susisiekimo ir inžinerinių tinklų (automobilių 
stovėjimo aikštelė), 3 - susisiekimo ir inžinerinių tinklų (gatvės). 
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