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1. URBANISTINĖ PLĖTRA 

 

1.1. Žemaitijos istorinio etnokultūrinio regiono sostinė 

 

Žemaitija ( lot. – Samogitia.) – teritoriškai apibrėžtas, savitas, istorinis, etninis, kultūrinis 

Lietuvos regionas (1.1 pav.) išsaugojęs pagarbą krašto istorijai, kultūrai, papročiams ir kalbai. 

Senasis istorinis Žemaitijos centras – Raseiniai. Čia 1758 m. susirinkę Žemaitijos 

Kunigaikštystės bajorai iškėlė reikalavimą Žemaitijoje įkurti daugiau teismų. 1764 m. Seimas į 

reikalavimą atsižvelgė ir leido Telšiuose įkurti antrą žemės teismą Žemaitijai padalinant 

Žemaitiją į dvi teismines reparticijas (lot. repartitio – atidalijimas). 1791 m. (Ketverių metų) ir 

1793 m. (Gardino) Respublikos seimų priimtos konstitucijos Žemaitijai patvirtino tris reparticijas 

su centrais Raseiniuose, Telšiuose ir Šiauliuose. Telšių reparticijai priskirta 11 Žemaitijos senųjų 

pavietų: Telšių, Viešvienų, Patumšalių, Platelių, Gondingos, Medingėnų, Žarėnų, Tverų, 

Šeduvos ir Palangos. Telšiuose įkuriamos raštinės, jungtinis žemės teismas kuris apjungė žemės, 

pilies ir pakamario teismų funkcijas. Numatyta Telšių Bernardinų vienuolyno bažnyčioje rengti 

pavieto bajorų seimelius, kurie sprendė kraštui svarbius klausimus ir rinko savivaldos atstovus į 

naujai įkurtą savivaldos organą – Civilinę karinę pavieto komisiją. Komisijos uždavinys buvo 

rūpintis žemės ūkiu, amatais, prekyba, mokyklomis, socialine globa, vykdyti centrinių valdžios 

institucijų nurodymus, tvarkyti šaukimus į armiją ir kt. 1795 m. kraštą okupavus carinei Rusijai 

Telšiai tapo Lietuvos (iki 1802 m.), vėliau Vilniaus (iki 1843 m.) ir pagaliau Kauno gubernijos 

apskrities miestu. Telšių apskritis apėmė 5306 km2, joje gyveno per 200 tūkst. gyventojų. Šis 

administracinis suskirstymas išliko iki 1915 m. Tiesa, 1819 m. nuo Vilniaus gubernijos Telšių 

apskrities teritorijos buvo atskirta ir prijungta prie  Kuršo gubernijos  Palanga ir jos apylinkės.  

1915 m. kraštą okupavus Kaizerinės Vokietijos kariuomenei  Lietuvos teritorija padalinta į 44 

mažas apskritis. Buvusioje Telšių apskrities teritorijoje įsteigtos trys: Kretingos, Sedos ir Telšių 

apskritys.  

1918 m. atkūrus Lietuvos valstybę, tų pačių metų gruodžio 17 d. Vidaus reikalų ministras 

išleido aplinkraštį kuriuo buvo atkurtos apskričių viršininkų institucijos, o 1919 m. liepos 1 d. 

Valstybės prezidento A. Smetonos ir Ministro pirmininko M. Sleževičiaus pasirašytame 

Apskričių sienų ir centrų įstatyme nustatytos 20 tuometinių apskričių ribos ir apskričių centrai.  

Telšių apskrities centru nurodyti Telšiai. 1926 m. balandžio 1 d. Popiežiaus Pijaus XI 

bule įsteigus Lietuvos bažnytinę provinciją Telšiai tapo ne tik apskrities, bet ir Telšių vyskupijos 

su Klaipėdos prelatūra (didesnioji Žemaitijos dalis) sostine. Miestas auga labai sparčiai. Čia 

veikia dvi aukštosios mokyklos (Pasaulinio garso žydų rabinų mokykla „Ješiva“ ( 1873 m.) ir 
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Telšių kunigų seminarija (1928 m.), moderni ir žinoma visoje Žemaitijoje Vysk. M.Valančiaus 

gimnazija, žydų mergaičių gimnazija, Mokytojų seminarija, teatras, Žemaičių muziejus „Alka“, 

spausdinamos knygos, veikia daugybė kultūros ir sporto  draugijų, simfoninis orkestras ir kt. 

Aktyviai tvarkomas miestas, pastatoma daug stilingų pastatu  Miestas tapo Žemaitijos švietimo ir 

kultūros centru. 1931 m., atsižvelgiant į labai išaugusią Telšių kaip Žemaitijos regiono lyderio 

reikšmę ir norint ją sustiprinti ir ugdyti, miestui suteikiamas prioritetinio (kaip Panevėžys, 

Šiauliai) miesto statusas.   

 

 

1.1 pav. Istorinės Lietuvos žemių ribos 

 

1940 m. Lietuvos Respubliką okupuoja Sovietų Sąjunga. Tuoj po karo, 1950 m. 

okupacinė valdžia įvykdo administracinę reformą, kuri panaikino apskritis, tame tarpe ir beveik 

160 metų gyvavusią Telšių apskritį. Kartu, siekiant naikinti tautos įdentitetą palaikančias 

istorijos, savitos kultūros, papročių ir kalbos šaknis panaikinamas ir prioritetinio miesto statusas. 

Telšiai sistemingai naikinant (uždaromos aukštosios mokyklos, Žemaičių dramos teatras, 
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kultūros draugijos) jo kultūrinį ir švietimo potencialą paverčiami eiliniu rajono centru. Vietoj 

apskričių, Rusijos pavyzdžiu, įkurtos sritys, rajonai ir apylinkės. 

1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę nutarta atkurti apskritis. Jas atkuriant 

vadovautasi urbanistiniais, ekonominiais, istoriniais, geopolitiniais ir administraciniais interesais. 

Šie kriterijai sudarė galimybę sukurti administracinį pagrindą teritoriškai diferencijuotai 

valstybės politikai vykdyti, pertvarkant šalies valdymą į regionus (Žemaitiją apima keturios 

apskritys: Klaipėdos, Telšių, Tauragės ir Šiaulių) ir organizuojant regioninį planavimą bei 

regionų ugdymą. Lietuvos Respublikos Seimas 1994 m. liepos 19 d. priėmė Lietuvos 

Respublikos Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą, kurio 5 straipsnyje 

patvirtintos apskritys, jų teritorijos ir centrai. Viena jų – Telšių apskritis su centru Telšiuose. 

Telšių apskričiai priskirtos: Plungės, Mažeikių, Telšių rajonų savivaldybės ir Rietavo 

savivaldybė (nuo 2000 m.). Telšiuose vėl atkuriama dabar Vysk. V. Borisevičiaus vardo 

seminarija, Telšių dailės technikumas pertvarkomas į Vilniaus dailės Akademijos Telšių menų 

fakultetą, veikia mažoji kunigų seminarija, įkuriamos Klaipėdos socialinių mokslų kolegijos 

Telšių filialas, Žemaitijos kolegija, veikia dvi gimnazijos: „Žemaitės“ gimnazija ir „Vincento 

Borisevičiaus katalikiškoje“ gimnazija, Žemaičių muziejus „Alka“, Žemaitijos kaimo muziejus, 

Varnių kunigų seminarija – dabar Žemaičių vyskupystės muziejus; Šv. Antano Paduviečio  

Katedra, Rainių koplyčia, Džiuginėnų dvaras. 

Nekilnojamoji kultūros vertybė - Telšių senamiestis (U32), pripažintas saugomu viešajam 

pažinimui ir naudojimui, taip pat archeologijos vertybe - Telšių senojo miesto vieta (A1397), 

pripažinta saugoma moksliniam pažinimui (LR Kultūros ministro įsakymas 2005-04-29 Nr. ĮV-

190; Žin., 2005, Nr. 58-2034). 2002 m. spalio 29 d. LR Seimo nutarimu Nr.IX-1154 

patvirtintame Lietuvos Respublikos Teritorijos Bendrajame plane Telšiams priskirta B - 

regioninių centrų kategorijai, kurie turi būti plėtojami artimiausioje ateityje. Vadovaujantis 

UNESCO bei  Europos Sąjungos nuostatomis išsaugoti, tausoti ir puoselėti  tautų ir atskirų 

vietovių savitumą  ir identitetą, atsižvelgiant į ryškiai stiprėjančias didžiųjų miestų 

administracinio stiprinimo tendencijas ir iš to išplaukiantį realų pavojų suskaldyti (Šiauliai ir 

Klaipėda) vientisą istorinį regioną,  Telšių rajono Bendrasis planas  siūlo stiprinti Telšių miesto, 

kaip Žemaitijos istorinio-etnokultūrinio regiono sostinės, reikšmę  Lietuvos Respublikos 

urbanistiniame karkase. 

Siekiant išsaugoti per ilgą laiką susiklosčiusias vertybes ir atstatant rajono reikšmę 

regione, rajono vystymo sprendiniai turėtų būti priimami atsižvelgiant į istorinę jo svarbą 

Lietuvos gyvenime. 
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1.2. Sprendinių priėmimo prielaidos 

 

Planuojant Telšių ‚rajono urbanistinį vystymąsi būtina vadovautis Nacionalinės darnaus 

vystymosi strategijos nuostatomis, jos prioritetais ir principais.  

Darnus vystymasis, kaip pagrindinė ilgalaikė visuomenės vystymosi ideologija, 

įteisintas 1992 metais įvykusiame Rio de Žaneire pasaulio viršūnių susitikime. „Nacionalinėje 

darnaus vystymosi strategijoje“ darnus vystymasis traktuojamas kaip kompromisas tarp 

aplinkosauginių, ekonominių ir socialinių visuomenės tikslų, sudarantis galimybes pasiekti 

visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms, neviršijant leistinų poveikio aplinkai ribų. 

Atsižvelgiant į šiuos principus urbanistinę sistemą siekiama optimizuoti sudarant 

palankiausias gyvenimo sąlygas ir optimalų balansą tarp urbanizuotų ir laisvų erdvių, saugant 

vertingą kraštovaizdį. Pagrindiniai optimalios gyvenamųjų vietovių sistemos bruožai yra: 

1) tolygus gyvenamųjų vietovių tinklas;  

2) išvystyti hierarchiniai ryšiai tarp skirtingo rango gyvenamųjų vietovių; 

3) optimalus gyvenamųjų vietovių teritorinis balansas. 

 Telšių rajone planuojant naujas urbanistines struktūras, būtina išsaugoti gamtinį karkasą, 

parengiant jo aprašymą ir vertybių nustatymą detaliuosiuose planuose bei tikslinant jų ribas. 

Gyvenamųjų vietovių plėtra savivaldybės teritorijos bendrajame plane pažymima prisilaikant 

sąlyginių gyvenamųjų vietovių ribų (miestelių ir kaimų). Naujiems nenumatytiems urbanizacijos 

arealams, būtina rengti specialiuosius planus ir strateginius poveikio aplinkai vertinimo 

dokumentus. Pavienės ūkininkų sodybos žemės ūkio paskirties žemėje (išskyrus esančias 

saugomose teritorijose) galima kurti tik parengus šiai teritorijai žemėtvarkos specialiuosius 

planus, jei sodyba planuojama statyti  ne senos buvusios sodybos vietoje. Keičiant žemės paskirtį 

iš žemės ūkio į kitą – būtina suplanuoti inžinerinę bei socialinę infrastruktūrą, nustatant bendro 

naudojimo komunikacijų, visuomeninių erdvių ir socialinių objektų poreikius ir finansinius 

įrengimo šaltinius. Telšių rajono savivaldybės teritorijai būdingas tankus ir tolygiai išsidėsčiusių 

gyvenamųjų vietovių tinklas, o tai gera prielaida plėtotis darniai gyvenamųjų vietovių sistemai, 

nenumatytų urbanizacijos arealų atsiradimas žemės ūkio paskirties žemėje ne prie esamų 

gyvenamųjų vietovių - nepageidautinas. 

Siekiant konkretizuoti dešimčiai metų bendrą Telšių savivaldybės teritorijos erdvinės 

struktūros perspektyvinę kompoziciją, vadovautasi patvirtintu Lietuvos Respublikos teritorijos 

bendruoju planu ir rengiamu Telšių apskrities teritorijos bendruoju planu, kurio sprendiniai bus 

tik ateityje. Šiuo metu Telšių apskrities teritorijos prioritetais laikytina: tausojantis miškų ūkis, 
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rekreacija bei konservacija, transportas. Apskrities regionas turi išreikštą nacionalinės reikšmės 

rekreacinio naudojimo prioritetą.  

 Antras pagal dydį Telšių savivaldybės miestas – Varniai, susiklosčius palankioms 

aplinkybėms galėtų tapti naujos savivaldybės centru po 2016 metų.  

Telšių rajono savivaldybės teritorijų vystymosi perspektyva bus glaudžiai susijusi, visų 

pirma, su regiono ir šalies plėtra, įtakojama Europos Sąjungos formavimosi procesų bei šalies 

darnaus (tvaraus) vystymosi principų laikymusi. Pagal Telšių rajono strateginį plėtros planą, 

2004-2020 metams, Telšių rajono socialinės-ekonominės plėtros prioritetai: 

1) palankios pramonei ir verslui aplinkos kūrimas; 

2)  turizmo sektoriaus plėtra, panaudojant kultūros paveldo ir gamtos rekreacinius 

išteklius; 

3) saugios socialinės ir palankios žmogaus sveikatai aplinkos  kūrimas; 

4) daugiapakopės švietimo sistemos plėtra. 

Telšių rajono savivaldybės teritorijos plėtrą įtakojantys infrastruktūros plėtros veiksniai: 

Telšių apskritį kerta dvi 1A ir AC kategorijos urbanistinės integracijos ašys: 

1.  Ašis Šiauliai - Telšiai –Plungė- Kretinga- Palanga, kertanti Telšių rajoną vakarų-rytų 

kryptimi, sutampanti su magistraliniu keliu A11.  

2.  Ašis Laukuva - Varniai- Telšiai-Seda, kertanti Telšių rajoną pietų-šiaurės kryptimi ir 

sutampanti su krašto keliais 160 ir 161. 

Telšių apskrities teritorijos Bendrajam planui parengus sprendinius, įvardintos 

integracijos ašys ir jų klasifikacija bus patikslinta, bei suderinta su Telšių rajono teritorijos 

Bendruoju planu, jo sprendiniais. 

 
1.3. Urbanistinių centrų vystymas 

 

Septintajame dešimtmetyje Lietuvoje buvo parengta vieningos gyvenamųjų vietovių 

sistemos koncepcija. Miestų teritorijų plėtra ir gyventojų skaičiaus augimas šiuo laikotarpiu vyko 

dėl vykdomos šalies industrializacijos politikos, naujų kaimo gyvenviečių kūrimo, žymaus 

skirtumo tarp gyvenimo sąlygų mieste ir kaime, imigracijos procesų ir kt. 1990-2003 m. 

laikotarpis išskiriamas kaip gyvenamųjų vietovių ypatingų politinių, ekonominių ir socialinių 

pokyčių nulemtas gyventojų skaičiaus pasiskirstymo periodas. Atstatę žemės nuosavybės teisę 

dalis miesto gyventojų išvyko į kaimus gyventi ir ūkininkauti. Dalis miestų gyventojų statėsi 

gyvenamuosius namus priemiesčių rajonuose, išsiregistruodami iš miestų, dalis gyventojų išvyko 

iš Lietuvos dirbti į kitas šalis, o dalis kitataučių grįžo gyventi į savas šalis.  
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Dabartiniu laikotarpiu, nedidėjant miestų gyventojų skaičiui urbanizuotų teritorijų 

plėtra vyks ne dėl kiekybinių gyventojų skaičiaus pokyčių, o daugiausia dėl prognozuojamo 

gyvenimo kokybės gerėjimo, o atskirais atvejais ir dėl ūkinės gamybinės veiklos plėtros 

poreikių. Priklausomai nuo miestų dydžio, jų ūkinės veiklos pobūdžio, gamtinės situacijos 

miestų viduje bei gretimose teritorijose ir turimų teritorinių rezervų miestų plėtra vyks skirtingai. 

a kategorija – Telšių miestas (B) 

Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos Bendrąjį planą Telšių 

miestas yra priskirtas B kategorijai – esamas nepakankamo 

potencialo, plėtojamas regioninis centras, tai yra aukščiau nei 

trečio lygmens – pagrindiniai savivaldybės centrai nepriklausomai 

nuo jų kategorijų (a, b, c, d). Telšių rajono savivaldybės teritorijos 

Bendrajame plane turi atitikti aukštesnio lygmens teritorijų 

planavimo dokumentų nuostatus, t.y. Lietuvos Respublikos 

teritorijos Bendrąjį planą ir Telšių apskrities Bendrąjį planą. 

Telšių miestas yra faktinis rajono ir Žemaitijos, kaip etninio 

vieneto istorinis, kultūrinis centras, vykdantis ir vietinio centro 

funkcijas gretimoms gyvenamosioms vietovėms. Į Telšių miesto 

teritoriją tikslinga įjungti ir su miestu funkciškai susijusias 

gyvenamąsias vietoves (Degaičius, Rainius, Ryškėnus, 

Džiuginėnai), bendrai išsprendžiant inžinerinius tinklus ir kitas 

komunikacijas. Todėl seniūnijų centrus reikia perkelti iš Degaičių į 

Eigirdžius, o iš Ryškėnų į Žarėnus. Iš Gadūnavo seniūnijos centrą 

reikia perkelti į Buožėnus. 

b kategorija – Varnių miestas 

Šio miesto teritoriją konsoliduoti su artimiausiomis kitomis 

gyvenamosiomis vietovėmis, kurių prijungimo racionalumą 

patikslinti rengiant Varnių miesto bendrąjį planą. b kategorijos 

centras turi galimybę plėtoti pramonę ir verslą, taip pat pagrindines 

gyventojų kultūrinio – buitinio aptarnavimo įstaigas bei įmones.  

c kategorijos centrai (iš viso 5): 

 Žarėnai, 

 Nevarėnai, 

 Tryškiai, 

 Upyna, 
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 Luokė. 

c kategorijos centrams priskiriami jau susiformavę miesteliai ir 

kompaktiško užstatymo kaimai, turintys pakankamas aptarnavimo 

zonas (dažniausiai – seniūnijų teritorijas) ir gerus ryšius su šiuose 

teritorijose esančiomis gyvenamosiomis vietovėmis. Visų c 

kategorijos centrų teritorijas siūloma konsoliduoti su gretimomis 

vietovėmis. Bendrojo plano koncepcijos rengimo stadijoje 

apjungiamų teritorijų ribos suprantamos kaip sąlyginės užstatytų ir 

numatytų užstatymui teritorijų ribos arba centralizuotų inžinerinių 

sistemų veiklos ribos. Centrų teritorijos tikslinamos rengiant jų 

teritorijų bendruosius, detaliuosius ar specialiuosius planus. 

Vietiniai b ir c kategorijų centrai atrinkti remiantis turimu socialiniu ekonominiu 

potencialu; tradicine vietovių reikšme, kurią patvirtino Telšių rajono savivaldybės gyventojų 

apklausa; tolygia centrų sklaida rajono teritorijoje ir priimtinu jų pasiekiamumu aplinkinių 

vietovių gyventojams. 

Papildomieji vietiniai centrai – d kategorija  

Jie kuriami mažesnių kaimų, kurių socialinis ekonominis potencialas 

yra silpnesnis, tačiau jų sklaida dėl patogios padėties teritorijoje 

gyventojams, atlieka žemės ūkio aptarnavimo ir paslaugų funkcijas, 

skatina centralizuotų inžinerinių sistemų plėtrą. 

Siūlomi d kategorijos centrai: 

Buožėnai, 

Eigirdžiai, 

Viešvėnai. 

e kategorijos vietovės 

Tvarkytini ir remtini vienkiemiai, smulkūs kaimai, kuriuose plėtojami 

tradiciniai amatai, paslaugos, pramogos, verslas, ypatingai turizmas. 

Zonos, kuriose skatintinas e kategorijų vietovių formavimasis kol kas 

nėra nustatytos. 

Nekategorizuotos vietovės 

Tankiai apgyvendintos vienkiemių ir smulkių kaimų teritorijos, kurios 

neturi plėtros potencialo. Šių vietovių raidą lems žemės rinka, gyventojų 

demografiniai procesai (natūralus prieaugis, senėjimas). 

Nekategorizuotoms vietovėms priskiriami stambūs kaimai. Pažymėtina 
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tai, kad sparčiausiai gyventojų skaičius mažėja smulkesnėse 

nekategorizuotose gyvenvietėse, turinčiose iki 50 gyventojų.  

Telšių rajono Taryba pritarė urbanistinio karkaso schemai pavaizduotai 1.2 pav 

 

 

1.2 pav. Telšių rajono vietovių hierarchija 

 

Telšių rajonas tai aiškiai išreikštas potencialus rekreacinis rajonas, kuris pasižymi 

gausiais turistiniais ištekliais, gamtos ir kultūros paveldu, investicijomis, nukreiptomis turizmo 

infrastruktūrai vystyti ir plėtoti. Siekiant patenkinti Telšių rajono gyventojų poreikį poilsiui, 
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reikėtų kurti ir atskirą kaimo turizmo vietovių sistemą rekreacinėse vietovėse. Šią vietovių 

struktūrą sudarytų: 

� turizmo baziniai centrai; 

� kaimo turizmo sodybos vienkiemiuose, mažuose kaimuose vienai ar kelioms 

šeimoms; 

� vasarvietės miestų gyventojams. Iš dalies pavienės ir suburtos vasarvietės į vietovę, 

aprūpintą minimalia kokybiška inžinerine įranga, paslaugų (produktų) tiekimo 

galimybe; 

� tranzitiniai pakelių moteliai. 

Vietiniams b, c (Varniai, Žarėnai, Nevarėnai, Tryškiai, Upyna, Luokė) kategorijų 

centrams teikiamas kokybinės ir kiekybinės plėtros prioritetas. Kokybinę plėtrą turėtų inicijuoti 

ir vykdyti rajono savivaldybės Taryba, administracija ir jos bei valstybės tarnybos. 

Savivaldybės institucinės investicijos ir išlaidos, tarp jų „plyno lauko“ investicijos, 

sudarys prielaidas sudominti ir pritraukti privačius investuotojus, įkursiančius parduotuves, 

paslaugų ir pramogų įmones, viešbučius, bankų skyrius, turgų, o taip pat pramonės ir verslo 

įmones. 

d kategorijos centrams (Buožinai, Eigirdžiai, Viešvėnai) nustatomas palaikomasis 

režimas atsižvelgiant į gyventojų skaičiaus kitimą ir savivaldybės galimybes juos remti. 

e kategorijos vietovėms suteikiama ribota parama pagal savivaldybės galimybes. Tai 

rekreacijai skirtos vietovės, tarp jų ir naujai besiformuojančios, skirtos antram būstui ir 

laisvalaikio poilsiui. Skatinama plėtoti aplinką, ją prižiūrėti, užtikrinant aukštesnę nei dabartinė 

aplinkos kokybę, tausojant gamtą ir taikant modernias švarias technologijas.  

Minimalus vietinių centrų privalomo institucinio aprūpinimo įstaigų sąrašas: mokykla, 

medicinos ir priešmokyklinės įstaigos, globos ir rūpybos tarnybos, gaisrinė, policija, greitoji 

medicininė pagalba, įvairios techninės komunalinės ūkio tarnybos. 

Vietinių b ir c centrų plėtroje privalomąją savivaldybės dalį sudaro: 

1. Socialinis būstas, kurio dalis bendroje rajono būsto struktūroje turėtų sudaryti 5-10 %. 

Šis būstas skiriamas ne vien socialiai remtiniems žmonėms, bet ir tiems vyresnio 

amžiaus vienišiems gyventojams, kurių būstas kaimuose, vienkiemiuose yra 

nesaugus, sunkiai parduodamas ir kuriems reikalinga parama bei globa. 

2. Aukštos kokybės būstas, kuris būtų finansuojamas privačių specialistų, kurių darbu 

suinteresuoti vietiniai centrai – lėšomis ir kurio statybai savivaldybė teiktų paramą, 

pagalbą ir pan. 
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3. Inžineriniai tinklai, gatvės, atliekų surinkimo sistemų, jų plėtra, modernizavimas, 

naudojimas ir priežiūra. 

4. Viešojo transporto sistema vystymas, jos aptarnavimo lygio ir kokybės užtikrinimas. 

5. Galimiems investitoriams (pramonė, transportas, sandėliavimas, medicinos, prekybos 

ir kt. paslaugos) parengta pasiūlos investuoti sistema, kurią sudarytų iš anksto 

paruošti objektai (sklypai, pastatai) ir aiškiai apibrėžtos sąlygos bei reikalavimai ir t.t. 

Bendrojo plano sprendiniai formuojant Telšių rajono urbanistinį karkasą bus 

įgyvendinami, rengiant teritorijų planavimo dokumentus, kurie bus skirtingi, priklausomai nuo 

gyvenamųjų vietovių kategorijų. 

b kategorijos centrui - Varniams, rengtinas bendrasis planas. Sprendinių ribos yra 

apjungtos gyvenamųjų vietovių teritorijos ir brėžiniuose pažymėtos kaip sąlyginio užstatymo 

ribos, atsižvelgta ir į komunikacinių koridorių aptarnavimo zonų ribas. 

Bendrieji planai rengiami pagal nustatytus reikalavimus. Pagrindiniai tikslai: nustatyti ir 

rezervuoti teritorijas gyvenamajai, pramonės ir kitoms paskirtims, funkciškai ir teritoriškai 

apjungti užstatytas teritorijas. 

c kategorijos miesteliams Žarėnai, Nevarėnai, Tryškiai, Upyna, Luokė  parengti - 

detalųjį planą, rezervuojant teritorijas gyvenamajai, komercinei statybai, viešosios paskirties 

erdvėms, inžinerinei bei susisiekimo infrastruktūrai ir kitiems plėtros tikslams. 

Parengti specialiuosius planus: 

1) e kategorijos gyvenamųjų vietovių zonų, turizmo, pramogų, vasarviečių, vaikų 

vasaros poilsio stovyklų tinklo; 

2) žvyrkelių asfaltavimo; 

3) viešųjų poilsiaviečių tinklo; 

4) socialinio būsto plėtros; 

5) turizmo infrastruktūros (viešbučiai, kempingai, moteliai); 

6)  žemėtvarkos projektus ir žemėvaldų planus – esant poreikiui atskirose vietovėse 

planuoti žemės reformos baigiamuosius darbus, žemės naudmenų sudėties pakeitimą, 

žemės paėmimą visuomenės poreikiams, žemės sklypų pertvarkymą ar ribų 

pakeitimą; 

7) žemės konsolidacijos projektus (I – II zonų ūkiams su nekompaktiškomis 

žemėvaldomis). 
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2. SOCIALINĖ – EKONOMINĖ APLINKA 

 

2.1. Bendrieji rajono vystymosi veiksniai ir prielaidos 

 

Telšių rajone strateginiame plėtros plane išskirti šie pagrindiniai prioritetai: 

1) palankios pramonei ir verslui aplinkos kūrimas; 

2) turizmo sektoriaus plėtra, panaudojant kultūros paveldo ir gamtos rekreacinius 

išteklius; 

3) saugios socialinės aplinkos ir palankios žmogaus sveikatai aplinkos kūrimas; 

4) daugiapakopės švietimo sistemos formavimas. 

Šiems prioritetams priskirtų tikslų pasiekimas ženkliai įtakos socialinę – ekonominę 

padėtį Telšių rajono savivaldybėje. Šiuo metu savivaldybei būdingos problemos yra aktualios 

daugumai Lietuvos rajonų. Telšių rajono savivaldybėje 2006 m. gyventojų skaičius siekė 55,69 

tūkst. arba 6,02% mažiau nei 1996 m. Nemaža dalis savivaldybės gyventojų išvyko dirbti į 

užsienį, kiti, baigę mokslus, pasilieka gyventi ir dirbti didesniuose šalies miestuose. Dėl 

mažesnių savirealizacijos galimybių, jaunimas vis rečiau lieka gyventi rajone, čia stebimas 

visuomenės senėjimo procesas, daugėja kaimų, kuriuose nebelieka gyventojų, čia ženkliai 

mažesnė darbingo amžiaus asmenų dalis. Rajone dažnai aktualesnės ir kitos socialinės 

problemos, kaip kad skurdas, alkoholizmas, sergamumas psichikos ligomis ir pan. Tam yra ir 

kitų fundamentalių priežasčių: rajone menkiau tenkinami gyventojų kultūriniai, asmens sveikatos 

priežiūros, socialinės rūpybos poreikiai. Vis dar didelė dalis rajono gyventojų yra priklausomi 

nuo žemės ūkio veiklų, o jų gaunamas darbo užmokestis atsilieka nuo mieste gyvenančių. 

Gyventojų apsirūpinimo būstu rodikliai Telšių rajono savivaldybėje nedaug skiriasi nuo 

šalies duomenų, tačiau yra beveik dvigubai prastesni nei ES. Silpna daugiabučių namų savininkų 

ir jų bendrijų veikla, menkos būsto atnaujinimo pastangos neigiamai įtakoja būsto kokybę. Be to, 

skirtingai nuo didžiųjų šalies miestų, gyvenamoji daugiabučių namų statyba Telšių rajono 

savivaldybėje pastarąjį dešimtmetį praktiškai nevyko, tik šiuo metu yra statomas pirmas 

daugiabutis. Savivaldybės dalis būsto fonde siekia tik apie 3%. Maža socialinio būsto dalis riboja 

savivaldybės galimybes juo aprūpinti remtinas šeimas. 

Tačiau yra ir teigiamų poslinkių. Pastaraisiais metais augant šalies ūkiui, ekonominis 

pakilimas neaplenkė ir Telšių rajono savivaldybės: įmonės didina apyvartas, investuoja į plėtrą, 

auga gyventojų pajamos, nedarbo lygis sumažėjo iki žemiausio lygio, mažėja socialinių išmokų 

skaičius. Nuolatinė emigracija į užsienį ar kitus Lietuvos miestus privedė prie situacijos, kai 
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pagrindiniu įmonių plėtros stabdžiu tampa kvalifikuotų darbuotojų trūkumas. Rajone kuriasi 

kaimo turizmo sodybos, steigiasi ekologiniai ūkiai, po truputį gausėja turistų srautai. 

Pagrindinės prielaidos, leisiančios efektyviai įgyvendinti siūlomą aktyvios plėtros 

koncepciją, yra šios: 

1.  Gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencijos sustabdymas, gimstamumo didėjimas. 

2.  Gyventojų išsilavinimo rodiklių gerinimas, kvalifikuotos darbo jėgos 

pakankamumas. 

3.  Gerų sąlygų verslo plėtrai sudarymas, investicijų skatinimas, modernias ir 

šiuolaikines technologijas naudojančių įmonių, gaminančių aukštos pridėtinės vertės 

gaminius, kūrimasis Telšių rajono savivaldybėje. 

4.  Numatytų vystyti rajono gyvenviečių institucinio aprūpinimo gerinimas. 

5.  Švietimo, kultūros, asmens sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos paslaugų 

kokybės ir prieinamumo visiems rajono gyventojams gerinimas. 

6.  Gyvenimo kokybės gerinimas rajono gyvenvietėse, inžinerinės infrastruktūros 

sutvarkymas ir modernizavimas.  

7.  Turizmo paslaugų plėtra. 

 

2.2. Verslas ir investicijos 

 

Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tikslas ekonomikos srityje – 

užtikrinti rajono ekonominį augimą, sudaryti sąlygas investicijų pritraukimui, naujų įmonių 

steigimuisi bei esamų bendrovių plėtrai, taip pat gyventojų pajamų didinimui. 

Telšių rajono savivaldybės ekonominei būklei įvertinti galima naudoti įvairius rodiklius: 

bendrąjį vidaus produktą, tenkantį vienam gyventojui, jų gaunamą darbo užmokestį bei jo 

tendencijas pastaruoju metu, taip pat tiesioginių užsienio investicijų dydį, palyginti šalies ir 

rajono verslo subjektų ir gyventojų santykį, darbo jėgos pasiskirstymą pagal ekonominės veiklos 

rūšis ir pan. Atlikus rajono esamos būklės analizę, galima konstatuoti, kad savivaldybėje vyrauja 

šakos, kurios nepasižymi didele pridėtine verte: medienos apdirbimas, tekstilės ir maisto 

perdirbimo pramonė; kaip ir visoje Lietuvoje, pastaraisiais metais sparčiai vystosi statyba. 

Tiesioginių užsienio investicijų mastas rajone yra mažas. Darbo užmokestis Telšių rajono 

savivaldybėje pastaraisiais metais didėja, tačiau jis sudaro tik apie 85% šalies vidurkio, be to, 

santykinai didesnė dalis rajono gyventojų vis dar priklausomi nuo žemės ūkio sektoriaus bei 

įvairių pašalpų ar kitų asmenų išlaikymo. Pažymėtina, kad viena iš didelės emigracijos 

priežasčių yra gyventojų nepasitenkinimas gaunamu darbo užmokesčiu, todėl tik sukūrus geras 
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sąlygas verslo plėtrai bei investicijų pritraukimui, galima tikėtis pristabdyti šią vieną 

skaudžiausių socialinių problemų. 

 

Siekiant minėtų tikslų, siūlomi šie sprendiniai: 

1.  Sudaryti sąlygas naujų įmonių steigimuisi ne tik Telšiuose, bet ir numatytose plėtoti 

b ir c kategorijų gyvenvietėse: Varniuose, Žarėnuose, Nevarėnuose, Tryškiuose, 

Luokėje Upynoje. Tam reikia numatyti teritorijas su reikalinga inžinerine 

infrastruktūra, kuriose bus vystoma pramonė, parengti detaliuosius sklypų planus.  

2.  Naujai besikuriančioms įmonėms siūlytina numatyti mokestines lengvatas (pvz. 

nekilnojamojo turto mokesčio tarifo sumažinimas). 

3.  Dėl vis dar mažesnio darbo užmokesčio bei kitų gamybos, energijos ir t. t. kaštų, 

Lietuva, o tuo pačiu ir Telšių rajono savivaldybė, yra patraukli užsienio 

investuotojams, norintiems čia plėtoti savo verslą. Todėl yra būtina potencialius 

investuotojus nuolat informuoti apie galimą verslo kūrimą, įmonės steigimą ar 

bendradarbiavimą su vietos įmonėmis ir pan. Tam savivaldybės deleguotiems 

asmenims bei vietos verslininkams reikėtų dalyvauti informacinėse mugėse bei 

paties jas rengti, užmegzti kontaktus su užsienio savivaldos institucijomis, verslo 

subjektais ar jų asociacijomis. 

4.  Atsižvelgiant į nacionalines ūkio raidos strategijas bei tikėtinai perspektyviausias 

ūkio šakas, reikia numatyti ekonomines sritis, kurios bus skatinamos ateityje. 

Didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas aukštas technologijas bei didesnę pridėtinę 

vertę kuriančioms įmonėms, gaminančioms galutinį produktą. Reikėtų skatinti ir 

informacinių technologijų įmonių kūrimąsi, kuriančių produktus esamiems ar 

būsimiems ūkio subjektams (pvz., verslo valdymo sistemas, gamybos valdymo, 

automatizavimo, apskaitos sistemas ir pan.) bei juos aptarnaujančių. 

5.  Informuoti verslo subjektus apie Europos Sąjungos paramos lėšas, kurios bus skirtos 

Lietuvai 2007 – 2013 m., supažindinti juos su projektinės dokumentacijos rengimu, 

projekto lėšų įsisavinimu. Veiksmų programose bei išskirtuose prioritetuose 

numatytos lėšos turi tapti finansine paspirtimi įmonėms, siekiančioms atnaujinti bei 

modernizuoti materialinę įrangą, tobulinti gamybos procesus, diegti aplinkosaugines 

priemones, kelti darbuotojų kvalifikaciją ir pan. 

6.  Savivaldybė turėtų aktyviai dalyvauti teikiant paraiškas bei įgyvendinant viešuosius 

infrastruktūros projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, 

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei kitų programų 



TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 

SPRENDINIAI 

 VGTU Teritorijų planavimo institutas 17 

lėšų. Šių projektų įgyvendinimas duos teigiamą naudą ir vietos verslo subjektams, 

nes nemaža dalis darbų konkursų metu atitenka privačiam sektoriui (pvz., statybos 

darbai, materialaus turto įsigijimas, įvairių paslaugų pirkimas ir kt.). 

7.  Šiuo metu viena iš pagrindinių problemų, su kuria susiduria dauguma Telšių rajono 

savivaldybės įmonių, yra darbuotojų trūkumas. Kita vertus, reikia atsižvelgti į tai, 

kad nemaža dalis darbingo amžiaus asmenų neturi darbo todėl, kad jų turimas 

išsilavinimas ar kvalifikacija nėra paklausi. Todėl savivaldybėje reikia sukurti 

efektyvią informavimo apie laisvas darbo vietas, paklausiausias profesijas ar 

kvalifikacijos įgijimą, sistemą. Turi būti sukurta struktūra, apimanti savivaldybės, 

seniūnijos, darbo biržos bei verslininkų atstovus. Šią sritį kuruojantys specialistai 

turėtų jei ne pastoviai, tai bent periodiškai darbuotis išskirtuose b ir c kategorijų 

centruose bei kitose didesnėse rajono gyvenvietėse. 

8.  Vystantis ekonomikai, mažės gyventojų, gaunančių pajamas iš žemės ūkio veiklų, 

dalis, o tai ypač atsilieps kaimo gyvenvietėms. Siekiant iš anksto užkirsti kelią 

galimų neigiamų socialinių pasekmių plitimui (pvz., nedarbo lygio augimui, asmens 

gaunamų pajamų mažėjimui, priklausomybei nuo socialinių pašalpų, alkoholizmo 

plitimui), kvalifikacijos ar profesijos suteikimo programos turėtų būti prieinamos 

kaip galima didesnei daliai kaimo gyventojų (pvz., mokymo programas rengiant ir 

didesnėse rajono gyvenvietėse, organizuojant transportą žmonių pavežimui ar 

suteikiant kompensacijas kelionėms ir pan.). 

9.  Siekiant mažinti aplinkos taršą, skatinti įmones diegti aplinkosaugines priemones, 

informuoti apie galimas paramos lėšas šioms priemonėms diegti (tiek ES, tiek 

nacionalines programas), numatyti lėšų reikiamos dokumentacijos pasirengimo 

išlaidų kompensavimui. 

10.  Skatinti įmones mažinti energijos sąnaudas, reikalingas vienam santykiniam 

produkcijos vienetui pagaminti, nes pagal šį rodiklį atsiliekama nuo ES šalių.  

11.  Žemės ūkio srityje būtina ūkių konsolidacija bei stambėjimas, nes maži ūkiai yra 

nekonkurencingi, dažnai negali įgyvendinti didesnių investicinių projektų, kredito 

įstaigos jiems nenoriai teikia paskolas. 

12.  Rajono ūkininkus būtina supažindinti su Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. 

programos priemonių projekte numatytomis kryptimis ir skatinti juos pasinaudoti 

teikiama finansine parama, teikiant konsultacijas dėl privalomos dokumentacijos 

teikimo, pildymo, verslo planų rengimo. Dėl vyraujančių ne itin derlingų žemių, 

rajone prioritetas turėtų būti skiriamas gyvulininkystei.  
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13.  Rajono ūkininkai taip pat turėtų aktyviai naudotis Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 

2013 m. programos priemonių projekte išskirta kryptimi „Gyvenimo kokybė kaimo 

vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“, kuri numato didinti užimtumą kaimo 

vietovėse remiant žemės ūkio veiklos įvairinimą, paslaugų ir ne žemės ūkio veiklos 

sektorių plėtrą, skatinti netradicinius kaimo verslus, amatus, plėtoti kaimo turizmą. 

14.  Augant visuomenės dėmesiui ekologiškai produkcijai, skatinti ekologinių ūkių 

kūrimąsi.  

15.  Skatinti žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmones įsidiegti technologijas, kurios 

efektyviai prisidėtų prie žemės ūkio ir maisto produktų kokybės gerinimo, aukštos 

pridėtinės vertės produktų kūrimo. Tai sudarytų sąlygas įmonėms didesnę dalį 

produkcijos eksportuoti. 

 

2.3. Būstas 

 

Telšių rajono savivaldybėje vienam gyventojui tenkančių gyvenamojo ploto kiekis – 22,4 

kv. m yra beveik dvigubai mažesnis nei ES vidurkis, siekiantis 40 m2. Praktiškai nevykstant 

daugiabučių namų statybai, šio rodiklio pagerėjimas yra gana abejotinas. Šiuo metu būsto fondo 

plėtra faktiškai vyksta tik statant individualius namus. Sparčiai vykusi butų privatizacija, 

neskiriant pakankamai dėmesio tinkamos institucinės ir teisinės namų priežiūros ir 

eksploatavimo sistemos sukūrimui, įtakojo su būsto priežiūra susijusių problemų atsiradimą: 

prastėja namų būklė, neskiriamas dėmesys jų atnaujinimui, ypač daugiabučių namų bendro 

naudojimo patalpoms, menkas pastatų energetinis efektyvumas, dideli šilumos nuostoliai. Telšių 

rajono savivaldybėje 97% viso būsto yra privatus, o tai apsunkina savivaldybės galimybes juo 

aprūpinti remtinas šeimas.  

Siekiant spręsti būsto gerinimo problemas, siūlomi šie sprendiniai:  

1.  Skatinti daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimąsi, teikiant gyventojams 

teisinę ir praktinę informaciją jų kūrimo klausimais. 

2.  Daugiabučių namų savininkų bendrijas aktyviai informuoti apie valstybės teikiamą 

paramą daugiabučiams namams modernizuoti, keliamus reikalavimus, būtiną 

parengti dokumentaciją. 

3.  Skatinti būsto atnaujinimą, energetinio efektyvumo didinimą. Siekiant, kad kuo 

daugiau namų būtų kompleksiškai renovuota, bendrijoms, siekiančioms gauti lėšų 

daugiabučių namų modernizavimui, kompensuoti dalį projektinės dokumentacijos 

(energetinio audito, investicijų projekto) pasirengimo išlaidų. 
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4.  Siekiant gerinti gyvenimo kokybę, gyvenamosiose vietovėse tvarkyti viešąją 

infrastruktūrą: kelius, šaligatvius, apšvietimą, parkus, įrengti poilsio ir laisvalaikio 

praleidimo zonas, žaidimų aikšteles vaikams, sporto aikštynus, augintinių 

vedžiojimo aikšteles, tiesti dviračių takus ir pan. Numatytos lėšos, atsižvelgiant į 

būtinumą, turėtų būti skirtos ne tik Telšių miestui, bet ir numatytuose vystyti b ir c 

kategorijų centruose bei kitose rajono gyvenvietėse.  

5.  Auganti šalies ekonomika, didėjančios gyventojų pajamos didins gyvenamojo būsto 

poreikį, todėl būtina išskirti teritorijas daugiabučių, individualių namų statybai. 

 

2.4. Švietimas 

 

Telšių rajono savivaldybės pagrindinis tikslas švietimo sektoriuje – kurti visiems 

prieinamą, efektyviai veikiančią ikimokyklinio, bendrojo lavinimo ir papildomo ugdymo 

sistemą. Valstybinėje švietimo strategijoje 2003–2012 m. numatyta, kad švietimas turi „padėti 

asmeniui įgyti profesinę kvalifikaciją, atitinkančią šiuolaikinį technologijų, kultūros bei 

asmeninių gebėjimų lygį, ir sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą – nuolat tenkinti pažinimo 

poreikius, siekti naujų kompetencijų ir kvalifikacijų, reikalingų jo profesinei karjerai ir gyvenimo 

įprasminimui“. Išsilavinusi visuomenė užtikrins darnią šalies plėtrą, didins jos 

konkurencingumą. 

Šiuo metu Telšių rajono savivaldybėje švietimo srityje yra keletas problemų. Didžiausią 

iš jų, tai mažėjantis vaikų skaičius. Tai yra natūrali per pastaruosius 15 metų ženkliai 

sumažėjusio gimstamumo pasekmė. Mokinių skaičiaus mažėjimas didžiausią grėsmę kelia 

pagrindinėms kaimo mokykloms – dalį jų gali tekti reorganizuoti į vidurinių mokyklų skyrius. 

Aktualus ir mokytojų trūkumo klausimas – savivaldybės bendrojo lavinimo mokykloms 

labiausiai reikia matematikos, informatiko, anglų kalbos specialistų. Palyginus nedidelis 

atlyginimas nevilioja rinktis mokytojo specialybės, be to, pedagogai ne visada noriai važiuoja 

dirbti į kaimiškas mokyklas. Papildomai įvertinus tai, kad beveik trečdalis mokytojų yra vyresni 

nei 50 metų, mokytojų trūkumo problema artimiausiu metu gali tapti itin aktuali, dėl ko gali 

ženkliai nukentėti ugdymo kokybė. 

Siekiant gerinti ugdymo kokybę bei vaikų mokymosi rezultatus, yra būtina rekonstruoti 

rajono mokyklas. Pastatams reikalingas remontas, būtina keisti susidėvėjusias inžinerines 

sistemas, seni langai, neapšiltintos sienos ne tik dažnai neužtikrina reikiamos temperatūros, dėl 

ko žiemos metu padidėja vaikų sergamumas, bet ir netaupo šildymui skiriamų lėšų. Mokyklos 

reiktų atnaujinti ir mokymo priemones, didinti kompiuterių skaičių. 
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Svarbų vaidmenį ugdymo procese užima neformalus vaikų ugdymas, kuris didina 

švietimo kokybę, skatina asmenybės tobulėjimą bei padeda vaikams įgyti reikiamas 

kompetencijas. Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų lankymo galimybes dažniausiai lemia 

vaiko gyvenamoji vieta: mokiniai renkasi tas neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, kurios yra 

arčiau namų. Šiuo požiūriu geriausias sąlygas lankyti neformalaus ugdymo užsiėmimus turi 

Telšių ir Luokės moksleiviai. 

Siekiant švietimo strategijoje numatytų tikslų bei norint visiems Telšių rajono 

savivaldybės vaikams užtikrinti kokybišką išsilavinimą, siūlytini šie sprendiniai: 

1.  Renovuoti bendrojo lavinimo mokyklas, gerinti jų energetinį efektyvumą (Nevarėnų 

vidurinėje mokykloje, Pavandenės ir Kaunatavos pagrindinėse mokyklose). Ugdymo 

sąlygos mokyklose turi atitikti higienos normų keliamus reikalavimus. Darbams 

atlikti turi būti naudojamos Valstybės investicijų programos, Bendrojo lavinimo ir 

profesinių mokyklų rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis 2006–2008 

metų programos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Europos ekonominės erdvės ir 

Norvegijos finansinių mechanizmų ar kitų fondų bei savivaldybės lėšos. 

2.  Ir ateityje mažėjant mokinių skaičiui, svarstyti pagrindinių kaimo mokyklų, su 

mažiausiu mokinių skaičiumi (Viekšnalių, Kuršų, Ryškėnų) reorganizavimą, padarant 

jas artimiausiai esančių mokyklų skyriais. Nuo 2007 m. rugsėjo mėn. Degaičių 

pagrindinė tapo Ateities vidurinės mokyklos skyriumi, Gedrimų  pagrindinė mokykla 

– Džiugo vidurinės mokyklos skyriumi, Lieplaukės pagrindinė mokykla – Atžalyno 

vidurinės mokyklos skyriumi.  

3.  Svarstyti lopšelių – darželių įsteigimą Luokėje ir Tryškiuose. 

4.  Atnaujinti mokymo priemones rajono mokyklose. 

5.  Didinti kompiuterių skaičių mokyklose, gerinti mokinių kompiuterinio raštingumo 

rodiklius. 

6.  Siekiant pritraukti mokytojus dirbti miesto ar rajono mokyklose, siūlyti jiems 

motyvuojančius priedus (pvz. siūlant nemokamus kvalifikacijos kėlimo kursus, 

aprūpinant juos gyvenamuoju plotu ir pan.). 

7.  Kelti savivaldybės pedagogų profesinę kvalifikaciją. 

8.  Siekiant didinti vaikų saviraiškos bei kompetencijų įgijimo galimybes, siūlomuose 

vystyti b ir c kategorijų centruose plėsti neformalaus vaikų ugdymo, papildomų 

užsiėmimų veiklų spektrą. Sąlygos lankyti tokius užsiėmimus turi būti vienodos 

visiems mokiniams, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. 
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9.  Didinti vaikų užimtumą ne pamokų metu, jų atostogų laikotarpiu, gerinti jų 

laisvalaikio praleidimo galimybes organizuojant vasaros stovyklas, kitas edukacines 

programas. 

10.  Bendradarbiaujant su medicinos įstaigomis, policija ar kitomis institucijomis, 

organizuoti rajono vaikams mokomuosius kursus, informuojančius apie įvairių 

neigiamų socialinių reiškinių (alkoholizmo, rūkymo, narkomanijos, nusikalstamumo, 

nekultūringo vairavimo ir pan.) žalą individui bei visuomenei.  

11.  Tobulinti mokinių pavežimo į mokyklas sistemą, sudaryti sąlygas pavežti vaikus, 

lankančius neformalaus, papildomo ugdymo užsiėmimus. 

12.  Siekiant gerinti mokinių sveikatingumo rodiklius, rekonstruoti stadionus, sporto 

aikštynus, įsigyti kūno kultūros pamokoms reikalingo inventoriaus.  

13.  Propaguoti mokinių tarpe sveikos gyvensenos, racionalaus maitinimosi įpročius. 

14.  Norint mažinti mokinių sergamumą laikysenos sutrikimų, stuburo iškrypimo ligomis, 

būtina atnaujinti mokyklinius suolus ir kėdes. 

15.  Skatinti mokyklų bendradarbiavimą su rajono bibliotekomis, kultūros centrais, 

kitomis įstaigomis, kartu įgyvendinant įvairias programas bei siekiant didinti vaikų 

užimtumą ne pamokų metu.  

16.  Kurti rajone profesinio orientavimo sistemą, kuri padėtų mokiniams, atsižvelgiant į 

paklausiausias specialybes, išsirinkti jų žinias bei asmenybę geriausiai atitinkančią 

studijų kryptį. 

17.  Plėtoti rajono bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimą su savivaldybėje 

esančiais profesinio mokymo centrais, kitomis mokymo įstaigomis.  

18.  Skatinti rajono gyventojus mokytis „visą gyvenimą“, informuoti juos apie nuotolinių 

aukštojo mokslo studijų galimybes, siekiant nuolat kelti jų kvalifikaciją, kuri atitiktų 

šiandienos darbo rinkos poreikius. 

 

2.5. Kultūra ir sportas 

 

Pagrindinės Telšių rajono kultūros centrų veiklos kryptys yra mėgėjų meninės kūrybos 

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

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

meninis lavinimas bei kultūros renginių organizavimas. Rajone veikia beveik 100 meno 

kolektyvų, kurie per metus surengia apie 250 įvairaus pobūdžio renginių. Kasmet organizuojama 

ir nemažai jau tradiciniais tapusių koncertų, festivalių, kitų konkursų. Pagrindinės problemos 
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kultūros srityje yra susijusios su nepakankamu kultūros centrų finansavimu, prasta materialine 

baze, rekonstrukcijos reikalaujančia infrastruktūra, o taip pat kvalifikuotų, kultūrinį išsilavinimą 

turinčių darbuotojų trūkumu, menkais atlyginimais. 

Gilias tradicijas turintis Telšių Žemaitės dramos teatras – vienas seniausių Lietuvoje, 

žinomas, kaip daugiausiai nominacijų  pelnęs mėgėjų teatras, garsus už Lietuvos ribų. Telšių 

rajono savivaldybėje veikiantys muziejai nėra itin gausiai lankomi. 

Didelę reikšmę rajono bendruomenės kultūriniam gyvenimui turi bibliotekos, kurios 

kaimo vietovėse dažnai tampa pagrindine įstaiga, vykdančia kultūros sklaidą. Bibliotekos 

organizuoja daug švietėjiškų renginių, susitikimų su garsiais žmonėmis, čia diegiamos 

informacinės technologijos. Kuriasi nauja, žiniomis pagrįsta visuomenė, keičiasi žmonių požiūris 

į darbą, mokslą, karjerą bei auga rajono bendruomenės reikalavimai bibliotekoms. Rajone 

funkcionuojančią centralizuotą bibliotekų sistemą sudaro Telšių rajono savivaldybės Karolinos 

Praniauskaitės viešoji biblioteka bei 30 jos filialų, iš jų 3 mieste bei 27 kaime. Telšių rajone 60 

proc. bibliotekų yra gyvenviečių centre, netoli nuo masinių žmonių susibūrimo vietų: mokyklų, 

seniūnijų ar parduotuvių. Tokia situacija atitinka gyventojų poreikius, todėl rajone nėra 

nestacionarinio tipo bibliotekų. Rajono bibliotekoms trūksta finansavimo fondams atnaujinti, o 

tai neigiamai įtakoja skaitytojų skaičių bei įstaigų lankomumą. Menkais fondais ypač pasižymi 

rajono bibliotekos. Taip pat daugumai rajono bibliotekų pastatų būtinas remontas, reikia keisti 

pasenusias šildymo sistemas, kitas inžinerines sistemas. 

Vienas iš svarbiausių sporto ir kūno kultūros uždavinių – žmogaus sveikatos stiprinimas. 

Kiekviena fizine veikla ne tik skatinamas poreikis judėti, teikiama žinių, įtvirtinami mokėjimai ir 

įgūdžiai, bet ir žadinamos teigiamos emocijos, ugdomos dorovinės nuostatos ir dorovingas 

elgesys, teigiami charakterio bruožai. Žmonių sportavimas didele dalimi priklauso nuo esamos 

infrastruktūros, veikiančių sporto klubų. Geriausias sąlygas lankyti sporto įstaigas ir juose 

veikiančius būrelius turi Telšių miesto gyventojai. 

Pagrindiniai siūlytini sprendiniai kultūros ir sporto srityje: 

1.  Siekiant kelti kultūrinio gyvenimo lygį rajone, būtina išlaikyti esamą kultūros centrų 

tinklą (svarstyti Viešvėnų ir Vembūtų filialo sujungimą į vieną, paliekant filialą 

Viešvėnuose), ypač stiprinant išskirtuose b ir c kategorijų centruose esančių įstaigų 

veiklą. Stiprinti c kategorijos centro – Žarėnų – filialo veiklą. 

2.  Siekiant skatinti konkurenciją tarp kultūros centrų, siūloma išlaikyti rajone esančius 

atskirą juridinį statusą turinčius kultūros centrus, svarstant tik Ryškėnų seniūnijos 

kultūros centro prijungimą prie Telšių rajono savivaldybės kultūros centro. 
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3.  Teritoriniu požiūriu Telšių rajono savivaldybės kultūros centro Kaunatavos, Upynos 

ir Kirklių filialus tikslinga prijungti prie Luokės seniūnijos kultūros centro. 

4.  Kultūros centruose atlikti rekonstrukcijos darbus, įrengti modernias šildymo 

sistemas, siekiant užtikrinti geras meno kolektyvų darbo ir veiklos sąlygas. Tam 

turėtų būti naudojamos Valstybės investicijų, Kultūros centrų modernizavimo 

programos bei kitos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kitų tarptautinių 

programų lėšos. 

5.  Siekiant kelti renginių kokybę, didinti jų įvairovę, pasikviesti žinomų atlikėjų, meno 

kolektyvų iš kitų rajonų, būtina atnaujinti kultūros centrų materialinę bazę: 

įgarsinimo ir apšvietimo sistemas, scenos, kitą renginiams organizuoti reikalingą 

įrangą. 

6.  Skatinti jaunimo, bendruomenių aktyvumą vietos kultūriniame gyvenime, plėtoti 

bendradarbiavimą su kitais rajono ar Lietuvos kultūros centrais, mokyklomis, 

kitomis viešosiomis įstaigomis.  

7.  Siekiant didinti kultūros centrų gaunamas pajamas už teikiamas paslaugas, didinti 

įvairių pramoginių mokamų renginių skaičių, kurie yra labiausiai mėgstami ir 

lankomi gyventojų. 

8.  Išlaikyti tradiciniais jau tapusių renginių skaičių bei propaguoti naujus, pabrėžiančius 

krašto etnografinį ir kultūrinį savitumą. 

9.  Kelti kultūros darbuotojų profesinę kvalifikaciją. 

10.  Atlikti rajono bibliotekų remonto, šildymo sistemų rekonstrukcijos darbus, ypatingai 

išskiriant prasčiausios būklės Ryškėnų, Gedrimų, Janapolės, Kaunatavo, Kuršų, 

Ūbiškės, Viekšnalių, Vembūtų filialus. 

11.  Didinti rajono bibliotekų knygų fondus, gerinti jų atnaujinimo procentą, ypač b ir c 

kategorijų centruose esančiuose filialuose.  

12.  Didinti kompiuterizuotų vietų, turinčių interneto prieigą, skaičių. Viešosios interneto 

prieigos taškai turėtų būti įrengti c kategorijų centrų – Žarėnų ir Tryškių – 

bibliotekose, siūlytina kompiuterizuotas darbo vietas, turinčias interneto prieigą, 

steigti ir kituose filialuose  

13.  Įrengtose kompiuterių skaityklose, tame tarpe ir turinčiose interneto prieigą, kelti 

vietos gyventojų kompiuterinio raštingumo lygį, organizuoti jiems įvairius kursus ir 

pan. 
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14.  Bibliotekose ir toliau organizuoti įvairius švietėjiškus, kitus kultūrinius renginius, 

knygų pristatymus, susitikimus su rašytojais bei kitais žinomais visuomenės 

žmonėmis. 

15.  Kelti bibliotekos darbuotojų profesinę kvalifikaciją, organizuoti jiems mokymus 

dirbti su informacinėmis technologijomis, kurie vėliau būtų perduodami įstaigų 

lankytojams. 

16.  Stengtis atnaujinti muziejų materialinę bazę, ieškoti būdų gyventojus sudominti 

rengiamomis parodomis, plėsti jų spektrą, keistis kolekcijomis su kitais Lietuvos 

muziejais. 

17.  Atnaujinti esamus stadionus, sporto aikštynus, kitą laisvalaikio praleidimo 

infrastruktūrą. 

18.  Organizuoti įvairius sporto renginius, varžybas tarp rajono mokyklų. 

19.  Organizuoti rajone gyvenančių mokinių, lankančių Telšių sporto mokyklą, pavežimą 

namo. 

20.  Plėsti sporto būrelių spektrą rajono mokyklose, didinti mokinių bei visų rajono 

gyventojų susidomėjimą kūno kultūros veiklomis. 

 

2.6. Sveikatos apsauga 

 

Telšių rajono savivaldybės tikslas sveikatos apsaugos srityje – gerinti rajono 

bendruomenės sveikatą, socialinę integraciją, atnaujinti ir pertvarkyti sveikatos apsaugos ir 

socialinės rūpybos infrastruktūrą, gerinti bendruomenės žinias apie sveiką gyvenseną. 

Telšių rajono savivaldybėje pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia trys 

viešosios įstaigos: VšĮ Telšių pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC), VšĮ Varnių PSPC, 

VšĮ Luokės PSPC ir šešios privačios sveikatos priežiūros įstaigos: UAB „Telšių sveikata“, UAB 

„Telšių vaistinė“, L.M. Šilgalienės įmonė „Sveikata“, A.Kojelės ir I.Miškinienės individualios 

įmonės bei UAB„ Žemaitijos psichikos sveikatos centras“, teikiantis tik psichikos sveikatos 

priežiūros paslaugas. VšĮ PSPC aptarnauja tris ambulatorijas (Nevarėnuose, Tryškiuose ir 

Žarėnuose) ir 15 kaimo bendruomenės medicinos punktų. Ambulatorijos ir kaimo medicinos 

punktai aptarnauja aplinkinių kaimų gyventojus. Kaimo medicinos punktuose dirbantys 

medicinos felčeriai savo aptarnaujamose kaimo apylinkėse vykdo gyventojų sveikatos priežiūrą, 

teikia skubią medicininę pagalbą, atlieka gydytojų paskyrimus, nėščių moterų, vaikų ir paauglių 

profilaktines apžiūras, skiepijimus, prekiauja būtinojo asortimento vaistais bei medicinos 

pagalbos ir slaugos priemonėmis. 
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Pagal 10000 gyventojų tenkantį gydytojų skaičių Telšių rajono savivaldybė beveik 2 

kartus atsilieka nuo šalies vidurkio. Kokybiškam kaimo gyventojų aptarnavimui trūksta šeimos 

gydytojų, jų trūkumas neleidžia pirmines sveikatos priežiūros paslaugas priartinti prie kaimo 

gyventojų. Tačiau tikimybė, kad smulkiose rajono gyvenvietėse bus pakankamai bendrosios 

praktikos gydytojų, pilnai užtikrinančių pirminės sveikatos priežiūrą, yra maža. Privačiai pradėti 

veiklą kaimo gyvenvietėje yra sudėtinga, nes išsilaikymui reikėtų turėti apie 1500 – 2000 

prirašytų gyventojų ir vienam užtikrinti aptarnavimą 24 val. per parą, nes taip numato teisės 

aktai. Sveikatos priežiūros įstaigoms trūksta ir odontologų. 

Siekiant gerinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, yra būtina 

atnaujinti pasenusią medicininę įrangą, o taip pat renovuoti ambulatorijų bei medicinos punktų 

kabinetus.  

Apsilankymų poliklinikose ir ambulatorijose skaičius rajone pastaraisiais metais auga, 

tačiau Telšių rajono gyventojai vidutiniškai rečiau lankosi gydymo įstaigose nei šalies piliečiai. 

Gyventojų sergamumo rodikliai taip pat yra mažesni nei Lietuvos, be to, pastaraisiais metais jie 

mažėja. Siekiant išvengti neigiamų socialinių padarinių, būtina mažinti gyventojų sergamumą 

priklausomybės ir psichikos ligomis. 

Rajono ligoninėse – Telšių apskrities ligoninėje ir Varnių PSPC sudėtyje esančios 

slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje – yra virš 300 lovų, jų skaičius pastaraisiais metais 

pagal Ligonių kasų reikalavimus sumažintas iki optimalaus. Susirūpinimą kelia personalas: 

ateityje gali trūkti siauros srities gydytojų specialistų, nes dauguma darbuotojų yra arba greit bus 

pensinio amžiaus, o įdarbinti jaunus specialistus yra gana sudėtinga. 

Siekiant gerinti Telšių rajono savivaldybės gyventojų sveikatingumo rodiklius bei 

teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, siūlytini šie sprendiniai: 

1.  Ieškoti lėšų PSPC, ambulatorijų bei medicinos punktų medicininės įrangos 

atnaujinimui (iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Europos ekonominės erdvės ir 

Norvegijos finansinių mechanizmų programos bei kitų fondų).  

2.  Siekiant didinti kokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą rajono 

gyventojams, gerinti b ir c kategorijų centruose esančių įstaigų, t.y. Varnių PSPC, 

Luokės PSPC bei Žarėnų, Nevarėnų ir Tryškių, Upynos ambulatorijų materialinę 

bazę. 

3.  Renovuoti medicinos punktų ir ambulatorijų patalpas (aktualiausia problema yra 

Tryškių, Žarėnų ir Nevarėnų ambulatorijose, Lieplaukės, Kaunatavos, Ubiškės, 

Gedrimų, Baltininkų, Ubiškės, Ryškėnų, Kaunatavos ir Vembutų kaimo medicinos 

punktuose). 
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4.  Siekiant išlaikyti medicinines paslaugas kaip įmanoma arčiau gyventojų, siūlytina 

išlaikyti esamą asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklą, svarstant nebent mažai 

gyventojų aptarnaujančių medicinos punktų reorganizavimą, jų aptarnaujamus 

gyventojus nukreipiant į artimiausiai esančias ambulatorijas ar PSPC. Pabalvės 

medicinos punktą siūloma perkelti į Tryškių ambulatoriją.  

5.  Imtis veiksmų didinti Teritorinės ligonių kasos nustatytą kvotą (100/per metus) 

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos centre, nes šiuo metu susidaro 

pacientų eilės. 

6.  Spręsti bendrosios praktikos gydytojų, odontologų, gydytojų specialistų trūkumo 

klausimą, ypač kaimo vietovėse, siūlant jiems transporto kompensacijas, aprūpinant 

gyvenamuoju plotu ir pan. 

7.  Gerinant pacientų registraciją, rajono sveikatos priežiūros įstaigose kurti elektroninės 

registracijos sistemą, elektroninę paciento medicininę kortelę. 

8.  Rengti mokomuosius – konsultacinius seminarus, kursus sveikos gyvensenos, ligų 

profilaktikos, narkotikų, alkoholio ir tabako poveikio sveikatai klausimais, 

organizuojant juos tiek mokiniams bendrojo lavinimo mokyklose, tiek likusiai 

visuomenės daliai. 

9.  Parengti programas, mažinančias gyventojų, sergančių priklausomybės, psichikos 

ligomis, skaičių. Šių programų efektyvus įgyvendinimas ypač aktualus kaimo 

gyvenvietėse.   

 

2.7. Socialinė rūpyba 

 

Vienas pagrindinių socialinės paramos ir rūpybos tikslų yra padėti tenkinti 

būtiniausius poreikius tiems žmonėms, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos, o 

gebėjimas pasirūpinti savimi dėl objektyvių, nuo jų nepriklausančių priežasčių yra 

ribotas. Telšių rajono savivaldybės tikslai socialinės rūpybos srityje – atnaujinti ir pertvarkyti 

sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos infrastruktūrą, vykdyti žmonių su negalia reabilitaciją ir 

neįgaliųjų integraciją į visuomenę. 

Telšių rajono savivaldybėje socialines paslaugas teikia 4 biudžetinės įstaigos: Telšių 

socialinių paslaugų centras, Telšių rajono vaikų su negalia centras, Telšių rajono senelių globos 

namai bei Krizių centras.  

Telšių socialinių paslaugų centras teikia socialines paslaugas rizikos šeimose, specialaus 

transporto paslaugas, aprūpina neįgaliuosius kompensacine technika, organizuoja gyvenamojo 
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būsto bei aplinkos pritaikymą asmenims, turintiems fizinę arba kompleksinę negalią, rūpinasi 

pabėgėlių socialine integracija, teikia paslaugas Nakvynės namuose. Telšių senelių globos 

namuose gyvena Telšių rajono pensinio amžiaus žmonės, invalidai be psichikos sutrikimų, 

kuriems reikalinga globa ir slauga, kadangi dėl negalios ar senatvės jie negali gyventi 

savarankiškai. Telšių vaikų su negalia centras vykdo neįgaliųjų integraciją į visuomenę, ugdo ir 

palaiko jų socialinius įgūdžius, lavina jų kasdieninio apsitarnavimo, darbinio užimtumo, 

sociokultūrinius ir kitus įgūdžius. Pagrindiniai Krizių centro veiklos tikslai – organizuoti bei 

vykdyti psichinės sveikatos priežiūrą bei teikti skubią, socialinę, psichologinę, psichoterapinę, 

teisinę pagalbą vaikams, jaunimui, suaugusiesiems ir jų šeimoms ekstra pavojingų krizinių 

išgyvenimų metu, esant kitoms psichologinėms krizėms bei išgyvenant psichologines problemas.  

Socialinių paslaugų spektras Telšių rajone yra gana gerai išplėtotas, tačiau galima daryti 

išvadą, kad skiriasi šių paslaugų prieinamumas miesto ir rajono gyventojams. Kaimo vietovėse 

gyvena vyresnio amžiaus žmonės, čia aktualesnės įvairios socialinės problemos, dažnesni smurto 

prieš vaikus, moteris atvejai. Socialinių paslaugų teikimui rajone trūksta darbuotojų bei 

transporto. 

Siekiant efektyvesnės socialinės rūpybos sistemos veiklos, siūlomi šie sprendiniai: 

1.  Plėtoti nestacionarių, namuose teikiamų socialinių paslaugų spektrą bei apimtį, 

didinant socialinių darbuotojų skaičių, juos kvalifikuotai apmokius bei suteikus 

reikiamus įgūdžius. 

2.  Socialinės paslaugos dažniau yra teikiamos kaimo gyventojams, todėl, siekiant 

didinti paslaugų prieinamumą bei operatyvumą, būtina šias paslaugas plėtoti b ir c 

kategorijų centruose. Įvertinus paslaugų apimtį, svarstytinas socialines paslaugas 

teikiančių įstaigų filialų steigimas šiose gyvenvietėse. 

3.  Sprendžiant nepakankamo vaikų užimtumo, socialinės atskirties mažinimo, smurto 

šeimoje, ugdymo, globos bei nusikalstamumo mažinimo problemas, b ir c kategorijų 

centruose plėtoti vaikų ir jaunimo dienos užimtumo ir laikinosios priežiūros 

paslaugas. 

4.  Vaikams iš socialinės rizikos šeimų organizuoti vasaros stovyklas. 

5.  Vykdyti socialinės reabilitacijos ir integracijos į visuomenę programą 

nepilnamečiams asmenims, padariusiems nusikaltimą. 

6.  Siekiant ekonominio efektyvumo, vaikų ir jaunimo dienos centrai b ir c kategorijų 

centruose galėtų būti steigiami kartu su suaugusiems, senyvo amžiaus, neįgaliesiems, 

smurtą patyrusiems asmenims skirtais dienos centrais, kuriuose būtų teikiama įvairi 

socialinė, psichologinė pagalba, vykdomos socialinės atskirties mažinimo, socialinių 
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įgūdžių ugdymo, laikino užimtumo suteikimo, bedarbių ir neįgaliųjų integracijos į 

darbo rinką, informavimo apie laisvas darbo vietas bei kitos programos. 

7.  Parengti nekvalifikuotų, neįgaliųjų, asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų integracijos 

į visuomenę bei darbo rinką programas. 

8.  Didėjant psichologinės pagalbos telefonu apimtims, būtina Telšių krizių centre steigti 

papildomus psichologų, socialinių darbuotojų etatus.  

 

2.8. Turizmas 

 

Turizmo sektoriaus plėtra yra akcentuojama eilėje valstybės strategijų bei programų. 

Tinkamai organizuotas, turizmas gali tapti viena iš svarbiausių ūkio šakų. Turizmo paslaugų 

vystymas, panaudojant kultūros paveldo ir gamtos rekreacinius išteklius, yra išskirtas ir Telšių 

rajono strateginiame plane. 

Telšių rajonas pasižymi natūraliu kraštovaizdžiu, jame yra turistams potencialiai 

patrauklių bei lankytinų objektų, tačiau jie dažniausiai nėra tinkamai pritaikyti. Telšių apskrities 

turizmo informacijos centro vykdyto anketinio į centrą besikreipiančių asmenų tyrimo 

duomenimis, Telšių rajone esančios lankytinos vietovės yra nepakankamai pritaikytos lankymui, 

trūksta juos pristatančios informacijos. Rajone nėra išplėtotas ir kaimo turizmo sodybų tinklas. 

Siekiant plėtoti turizmo paslaugas, didinti turistų skaičių rajone, siūlytini šie sprendiniai: 

1.  Rengti ir teikti viešosios turizmo infrastruktūros, nekilnojamojo kultūros paveldo 

objektų pritaikymo turizmo reikmėms investicijų projektus, finansavimui iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių 

mechanizmų bei kitų programų gauti. 

2.  Prie pagrindinių į rajoną vedančių ar kertančių kelių (Šiauliai – Palanga, Nr. A11, 

Telšiai – Varniai – Laukuva, Nr. 160, Telšiai – Seda, Nr. 161, Užventis – Tryškiai 

Viekšniai, Nr. 194), autobuso, geležinkelio stočių bei kitose lankytojų mėgstamose 

teritorijose įrengti rajono turizmo informacinius stendus. 

3.  Prie pagrindinių lankytinų objektų sutvarkyti privažiavimus, automobilių stovėjimo 

aikšteles, informacinius stendus, šiukšlines. 

4.  Įdiegti elektroninę rajone veikiančių viešbučių kambarių, kaimo sodybų, siūlomų 

maršrutų bei gidų paslaugų rezervavimo sistemą. 

5.  Įrengti bei išplėsti dviračių, pėsčiųjų trasas Germanto, Žąsūgalo kraštovaizdžio 

draustiniuose, Girgždūtės, Šatrijos kraštovaizdžio istoriniuose draustiniuose, Varnių 
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regioniniame parke. Trasose įrengti atitinkamą infrastruktūrą: poilsio aikšteles, 

suolus, informacines nuorodas, objektus pristatančius lenteles ir pan. 

6.  Dviračius trasas jungti į planuojamas nacionalines dviračių tinklo trasas, eisiančias 

per rajono teritoriją, kurios eitų už valstybinių kelių juostos. 

7.  Vystyti vandens turizmo paslaugas, plėtoti valčių, baidarių nuomos punktus, 

geriausiai tam tinka didieji Telšių rajono ežerai: Lūkstas, Tausalas, Germantas. 

Siūlytina vystyti baidarių maršrutus Virvytės upe, įrengiant stovyklavietes ir 

poilsines.  

8.  Parengti automobilių maršrutus po Telšių rajoną. 

9.  Parengti Telšių rajono savivaldybėje esančio sakralinio architektūros paveldo 

lankymo programą. 

10.  Sutvarkyti poilsiavietes, stovyklavietes prie didžiųjų rajono ežerų, įrengti 

paplūdimius, laužavietes, šiukšlines, kitą reikalingą infrastruktūrą. 

11.  Prie Lūksto ežero įrengti kempingą, atlikti jo klasifikavimą ir įvertinti žvaigždutėmis. 

12.  Pritaikyti Biržuvėnų dvarą viešosioms turizmo reikmėms. 

13.  Skatinti kaimo turizmo sodybų steigimąsi, išnaudojant Lūksto, Tausalo, Germanto ir 

kitus ežerus bei aplink juos esančias teritorijas. 
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3. RAJONO GAMTINIS KARKASAS, REKREACIJOS PLĖTRA 

 

3.1. Įvadas 

 

Gamtinis karkasas (GK) yra itin svarbi teritorinė daugiafunkcijinė sistema užtikrinanti 

bendrą teritorijos kraštovaizdžio stabilumą, gyvybingumą, bei jame vykstančių migracinių ryšių 

nepertraukiamumą. Gamtinės aplinkos stabilumo užtikrinimas palaikant, formuojant ar gausinant 

gamtinio karkaso elementų kokybę teritorijoje savo ruožtu garantuoja didesnį teritorijos ūkinį 

potencialą, bei geresnę žmonių (gyventojų) gyvenamosios aplinkos kokybę.  

 

3.2. Gamtinio karkaso apsaugos sprendiniai 

 

Telšių savivaldybės teritorijoje lokalizuotas gamtinis karkasas (GK) yra neatsiejama 

Lietuvos teritoriją dengiančio gamtinio karkaso dalis formuojanti natūralaus ekologinio 

kompensavimo teritorijų tinklą, kuris užtikrins kraštovaizdžio geoekologinę pusiausvyrą ir 

gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, sudarys prielaidas išsaugoti biologinę įvairovę, natūralų 

kraštovaizdį ir gamtinius rekreacinius išteklius. Bendrai, Telšių rajono GK yra neatsiejama 

Lietuvos GK dalis formuojanti tiek rajono tiek bendrai Respublikos bendrąją erdvinę koncepciją. 

Telšių rajono teritorijoje lokalizuotos GK dalys bendrai užima apie 68% ploto. Jos persidengia 

su įvairaus apsaugos režimo konservacinėmis, miškų ir žemės ūkio paskirties, o taip pat 

daugelyje vietų ir su antropogeniškai aktyviomis (urbanizuotomis) teritorijomis. Pastarosios 

sankirtos, aplinkosauginiu požiūriu yra problemiškiausios GK dalys. Telšių rajono savivaldybės 

teritorijos GK sistema skaidoma į šias dalis: 

1. Geoekologinės takoskyros (geosistemų įeigų sritys „langai“)(A) – teritorijos 

jungiančios ypatinga ekologine svarba bei jautrumu pasižyminčias vietoves: upių aukštupius, 

vandenskyras, aukštumų ežerynus, kalvynus, pelkynus, karstinių procesų paveiktas ir veikiamas 

teritorijas, bei požeminių vandenų intensyvaus maitinimo plotus. Jos palaiko bendrąją gamtinio 

kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą. Puslankiu Telšių rajono pietrytine – pietine - pietvakarine 

dalimi Biržulio dubumą apjuosiantis Žemaičių aukštumų vandenskyrinis masyvas (Luokės - 

Viekšnalių – Pavandenės – Kęsų – Razmų – Bauželių – Žarėnų plote) formuoja nacionalinės 

svarbos geoekologinę takoskyrą. Pastaroji gamtinio karkaso dalis apima 35% rajono teritorijos, 

arba 51,4% visų GK metafunkcinių dalių užimamo ploto. iš jų, atsižvelgiant į kraštovaizdžio 

formavimo kryptis, 21% teritorijoje išlaikomas ir saugomas esamas natūralus kraštovaizdžio 
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pobūdis. 59% teritorijos palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio natūralumas. Likusioje 

20% užimančioje teritorijos dalyje grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys 

elementai. 

2. Geosistemų vidinio stabilizavimo arealai (B) – teritorijos užimančios tarpinę padėtį 

tarp geoekologinių takoskyrų ir migracijos koridorių, galinčios pakeisti šoninius migracijos 

srautus (šoninį nuotėkį), taip pat reikšmingos biologinės įvairovės požiūriu: želdinių masyvai bei 

grupės, natūralios pievos, pelkės, bei kiti vertingi stambiųjų geosistemų ekotopai. Šios teritorijos 

kompensuoja neigiamą ekologinę įtaką gamtinėms sistemoms. Telšių rajono Šiaurės vakarinėje 

(Gedrimų, Pamarkijos, Juodinkių, Kalnėnų, Gaudikaičių, Pasvaigės miškų ir apymiškių bei 

Balėnėlių – Kantenių – Skaudučių plotuose ), šiaurės rytinėje (Nerimdaičių – Pavirvyčio – 

Laukstėnų – Kiršių - Tryškių – Pušinavos – Mickiškės – Leitėnų miškų ir apymiškių plotuose) 

dalyje lokalizuoti regioninės reikšmės vidinio stabilizavimo arealai kartu su mikroregioninės 

reikšmės arealais lokalizuotais pietinėje (Stervo ir Biržulio apyežerio pelkių ir miškų masyvų 

plotuose) bei į rytus nuo Telšių (Pervainių – Byvainių – Sūrupio – Smaikos – Biržuvėnų – 

Skliasčių miškų ir apymiškių plotuose) rajono dalyje apima 27% jo teritorijos, arba 39,7% viso 

gamtinio karkaso užimamo ploto ir formuoja 3 skirtingų tvarkymo krypčių arealus. Pirmieji 

užima 52% visų vidinio stabilizavimo arealų apimamo ploto. Jie reikalauja minimalaus 

įsikišimo, t.y. natūralaus kraštovaizdžio pobūdžio saugojimo ir išlaikymo. Kitos kraštovaizdžio 

formavimo krypties arealai, kuriems būtinas esamo kraštovaizdžio natūralumo palaikymas ir 

stiprinimas, užima 35% nuo viso vidinio stabilizavimo arealų ploto. Likusiems arealams, kurie 

sudaro 3%, būtinas esamo kraštovaizdžio natūralumo palaikymas ir stiprinimas. 

3. Migraciniai koridoriai (C) – slėniai, raguvynai bei dubakloniai, kuriais vyksta 

intensyvi medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita ir augalų bei gyvūnų 

rūšių migracija. Didžiausių Telšių rajono teritorija tekančių upių (Minijos aukštupio ir Virvytės) 

slėniai formuoja regioninės reikšmės migracijos koridorius, kurie kartu su mikroregioninės 

reikšmės migracijos koridoriais (Pateklos, Sruojos, Upynos slėniai) apima 6% rajono, arba 8,8% 

viso gamtinio karkaso užimamų teritorijų. Iš jų 12% teritorijų būtinas esamo kraštovaizdžio 

natūralumo palaikymas ir stiprinimas. Likusiems 88%, teritorijos priskirtina kitai kraštovaizdžio 

tvarkymo krypčiai, pagal kurią būtinas natūralumą atstatančių kraštovaizdžio elementų 

grąžinimas ir gausinimas.  

Telšių rajono teritorijoje nustatyti šie kraštovaizdžio apsaugos, formavimo bei ūkinio 

naudojimo pobūdį nusakantys gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo tipai (brėž. Telšių raj. 

Gamtinio karkaso teritorijų tvarkymas): 
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1) išlaikomas ir saugomas esamas natūralus kraštovaizdžio pobūdis (A3; B3: C3 ); 

2) palaikomas ir didinamas esamas kraštovaizdžio natūralumas (A2; B2: C2); 

3) grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai (A1; B1: C1). 

Patikimo geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijos arba pirmasis 

kraštovaizdžio formavimo tipas (A3; B3: C3) taikomas ištisiniais miško masyvais apaugusiose 

gamtinio karkaso teritorijose, išsaugojusiose natūralų kraštovaizdžio pobūdį bei ekologinio 

kompensavimo potencialą. Šios teritorijos – tai šalies gamtinio karkaso „aukso fondas“, kurios 

perspektyva susijusi su racionalaus subalansuoto miškų ūkio tvarkymu, miškų regeneracinio 

potencialo išsaugojimu, rekreacinio naudojimo reguliavimu bei nustatyto režimo užtikrinimu 

šiose zonose įsteigtoms ypač saugomoms teritorijoms. 

Pagrindinė šių teritorijų naudojimo kryptis yra tausojantis miškų ūkis vykdant atvejinius, 

sanitarinius ir netaikant plynų kirtimų. Taip pat veikla susijusi su racionaliu šalutinių miško 

išteklių panaudojimu. Poilsinis turizmas rekreaciniu požiūriu atraktyviose vietose, bei 

medžioklė, derinant naudojimo pobūdį su konkrečių teritorijų naudojimo reglamentu. Mišku 

neapaugusiose teritorijos dalyse, ekologinio - tausojančio žemės dirbimo sistemos diegimas. 

Smulkiasklypė daržininkystė, sodininkystė, bei kiti alternatyvūs verslai būdingi Žemaitijos 

etnografiniam regionui. 

Riboto geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijos arba antrasis kraštovaizdžio 

formavimo tipas (A2; B2: C2) lokalizuotas mišrios žemės naudmenų mozaikos teritorijose, 

kuriose kaitaliojasi miškų ir žemės ūkio naudmenos, taip pat smarkiai pakeistos arba pažeistos 

gamtinės struktūros miškuose. Šių teritorijų tvarkymas yra kur kas sudėtingesnis, nes reikalingas 

tiek esamų funkcijų suderinimas, tiek atkuriamosios priemonės gamtinės struktūros galioms 

stiprinti (teritorijų apmiškinimas). 

Svarbiausia šių teritorijų naudojimo kryptis yra  vidutinio stambumo ir smulkus ūkis su 

ganyklinės žemdirbystės (pieno ūkiai ir galvijų auginimas), daržininkystės, sodininkystės 

specializacijomis. Esami ūkiai palaipsniui turėtų būti orientuojami į ekologinius ar pereinamojo 

tipo (tvaraus ūkininkavimo) ūkius. Dalis dirbamų žemių laipsniškai verčiamos į pievas ir 

ganyklas. Didinama stambių dirbamų laukų masyvų sąskaida įveisiant apsaugines želdinių 

grupes bei juostas, formuojant dirbtines pelkes (biogeninių medžiagų kaupimo baseinus). 

Galimas miškingumo didinimas mažiau našių, taip pat didelio drėgnumo (su silpnai 

funkcionuojančia ar nefunkcionuojančia sausinimo sistema) žemių sąskaita, apželdinant ir 

savaiminės renatūralizacijos keliu, jai tai pagerintų ekologines ir estetines kraštovaizdžio 

savybes.  
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Silpno geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijos arba trečiasis kraštovaizdžio 

formavimo tipas (A1; B1: C1) taikytinas žmogaus veiklos, pirmiausia agrarinėse, žymiai 

pakeistose gamtinio karkaso teritorijose. Šios zonos susiformavo dėl netolygaus žemės 

naudojimo, pažeidžiant ekologinę pusiausvyrą, nesilaikant racionalios gamtonaudos reikalavimų. 

Tai intensyvaus ūkininkavimo rezultatas, ypač skaudžiai palietęs dalį geoekologinių takoskyrų 

bei daugumos migracijos koridorių užimamas teritorijas. Šiose zonose kraštovaizdžio 

formavimas susijęs su natūralios gamtinės aplinkos atkūrimu ir nauju ekologizuoto požiūrio 

taikymu naudojimą teritorijų.  

Šio tipo teritorijose būtinas orientavimasis ir laipsniškas perėjimas prie vidutinio 

stambumo tvaraus ūkio su pašarų gamybos, gyvulininkystės, augalininkystė bei sodininkystės 

specializacijomis. Skatintinas ekologinių ūkių kūrimas. Šiose teritorijose būtinas žemėnaudos 

sąskaidos didinimas įveisiant įvairaus dydžio želdinių juostas bei grupes ar masyvus, taip pat 

dirbtinių pelkių ir vandens telkinių formavimas. Būtų tikslingas teritorijos miškingumo 

didinimas dirbtinai apželdant ir savaiminės renatūralizacijos keliu, naudojamų mažai našių ir 

nenaudojamų žemių sąskaita, jei tai pagerintų ekologines ir nepakenktų estetinėms 

kraštovaizdžio savybėms. Šiai zonai būtini didžiausi žemėnaudos struktūros pakeitimai ir 

žemės dirbimo sistemos perorientavimo mastai. 

 
3.3. Telšių rajono rekreacijos ir turizmo plėtojimo sprendiniai 

 

Telšių rajono teritorija, būdama gamtiniu – kultūriniu požiūriu palyginti heterogeniška, 

sudaro sąlygas formuotis skirtingo potencialo rekreacinėms teritorijoms (rekreaciniams 

arealams).  Rekreacinių teritorijų naudojimo pobūdis, kryptys ir tvarkymas bei diferencijavimas į 

atskiras priklauso nuo šių pagrindinių veiksnių:  

� gamtinės aplinkos išteklių turtingumo,  

� kultūros paveldo turtingumo,  

� esamo rekreacinės infrastruktūros išvystymo lygio,  

� vietos gyventojų ekonominių galimybių,  

� aplinkos sveikumo,  

� aplinkos ekologinio atsparumo,  

� socialinės aplinkos saugumo,  

� rekreacinio aptarnavimo tradicijų.  

Rajono teritorijai siūlomi šie sprendiniai. 
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1. Remiantis aukščiau išvardintais veiksniais Telšių rajono teritorijoje išskirti 2 

rekreacinių išteklių arealai (brėž. „Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo 

plėtojimas“). Jų ribas didžiausia dalimi koreguoja gamtinės aplinkos įvairovė ir raiškumas, bei 

kultūrinės aplinkos turtingumas. Skirtingas įvairių veiksnių raiškos pobūdis ir stiprumas 

teritorijoje, sąlygoja nevienodą rekreacinių arealų patrauklumą (potencialą). Išskirti rekreaciniai 

arealai atitinka dvejas plėtros potencialo kategorijas: didelio, ir mažo potencialo rekreaciniai 

arealai, kurie atitinkamai sudaro regioninės ir lokalios svarbos rekreacinių sistemų dalis: 

� Telšių – Varnių (Nr.1) didelio potencialo rekreacinis arealas, 

� Nevarėnų – Tryškių – Upynos (Nr.2) mažo potencialo rekreacinis arealas. 

 
Kiekvienas iš išvardintų Telšių rajono teritorijoje lokalizuotų rekreacinių arealų yra 

Lietuvos Respublikos teritorijos rekreacinių arealų sistemos dalis (3.1. lentelė).   

 

3.1 lentelė. Telšių rajono rekreaciniai arealai 
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1. Telšių – Varnių 
II P2 - r2 - e2 - t2 

2,1,4, 
5,3 

2. Nevarėnų – Tryškių – 
Upynos 

V P3 - r3 - e3 - t3 5, 1,2,4 

 

INDEKSŲ PAAIŠKINIMAS 
 
Pagrindinius rekreacinės aplinkos išteklius sudaro: 

• gamtinė aplinka, tinkanti poilsiui (miškai, vandens telkiniai, raiškus reljefas,  vaizdingas 
gamtovaizdis, kiti gamtos ištekliai) bei sveikatos ir darbingumo atstatymui (terapinio pobūdžio 
gamtinės aplinkos klimatinės savybės, mineraliniai vandenys ir purvas); 
• rekreacijos reikmėms tinkantis kultūros paveldas (vertingą kultūros paveldą turintys miestai, 
miesteliai ir kaimų gyvenvietės bei vietovės, kultūros atžvilgiu vertingi pavieniai objektai bei 
gyvosios kultūros reiškiniai ir pavyzdžiai).   

 
Rekreacinio arealo potencialas: 
 I – l. didelis; II – didelis;  III – vidutiniškas; IV – gana mažas; V - mažas 
Rekreacijos perspektyvinės plėtros lygmuo: 

P1 – aukštas (galimybė plėtoti nacionalinės reikšmės rekreacines sistemas); 
P2 – vidutinis (galimybė plėtoti regioninės reikšmės rekreacines sistemas) 
P3 – žemas (galimybė formuoti lokalinės reikšmės rekreacines sistemas arba kurti pavienius 
vietinės svarbos rekreacinius objektus) 
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Vystytinos rekreacijos rūšys*: 
1 – poilsis gamtoje; 2 – pažintinė rekreacija; 3 – sportinė rekreacija; 4 – pramoginė rekreacija; 5 – 
verslinė rekreacija; 6 – gydomoji rekreacija (Rekomenduojamos rekreacijos rūšys aukščiau 
esančioje lentelėje surašytos pagal svarbą rekreaciniame areale; prioritetinės specializacijos 
kryptys paryškintos pusjuodžiu šriftu.) 
 

 **   Rekreacinėse teritorijose įgyvendinama šių rūšių rekreacija: 
 bendroji rekreacija -  tai bendro pobūdžio, jėgas atstatantis žmogaus poilsis gamtoje, 

nekeliantis papildomų tikslų ; 
 pažintinė rekreacija – tai kelionės bei poilsis gamtinėje ar kultūrinėje aplinkoje norint pažinti 

šią aplinką, jos istoriją, prigimtį, savybes, išplėsti kultūros akiratį; 
 sportinė rekreacija – tai aktyvi veikla bei poilsis gamtinėje ar dirbtinėje aplinkoje, siekiant 

kultūros tikslų, skirta fiziniam lavinimuisi; 
 pramoginė rekreacija – tai poilsis gamtoje ar tam tikslui pritaikytoje dirbtinėje aplinkoje, 

dalyvaujant įvairaus pobūdžio pramogose; 
 verslinė rekreacija – tai poilsis gamtoje renkant miško gėrybes, medžiojant, žūklaujant; 
 gydomoji rekreacija – tai poilsis kurortinėje aplinkoje norint atstatyti ar pagerinti sveikatą.   

 
Rekreacinės plėtros socialinės ekonominės galimybės:  
 Esamos rekreacinės infrastruktūros išvystymo lygis: 

- aukštas – (suformuotya kokybiška infrastruktūra) r1; 
- vidutinis – (tobulintina infrastruktūra)   r2; 
- žemas – (neišvystyta infrastruktūra)  r3. 

 
Vietos gyventojų ekonominės galimybės: 
  

- didelės (vietos gyventojai ekonominiu atžvilgiu patys pajėgūs plėtoti rekreacinę veiklą ir kurti 
bei tobulinti rekreacinę infrastruktūrą, be paramos iš šalies) – e1; 

- vidutiniškos (vietos gyventojų ekonominis pajėgumas plėtoti rekreacinę veiklą vidutiniškas: jie 
gali kurti rekreacinę infrastruktūrą esant papildančiai galimybes išorinei paramai) – e2; 

- nedidelės (vietos gyventojai nepajėgūs patys plėtoti rekreacinę veiklą, reikalingas visas 
ekonominis palaikymas iš šalies) - e3. 

 
Rekreacinio aptarnavimo tradicijos: 

- raiškios(gyvuoja būdingi papročiai ir vietinės tradicijos) t1; 
- vidutiniško raiškumo (tradicijos ir papročiai iš dalies prarasti, tačiau gali būti dirbtinai 

atkurti ) t2; 
- neraiškios (tradicijos ir papročiai nuskurdinti arba neišryškėję) t3. 

 

2. Nustatyti Telšių rajono teritorijos rekreacinių išteklių arealų potencialo svarbiausi 

ypatumai lemiantys jų realaus rekreacinio naudojimo perspektyvą. Brėžinyje pateikiama arealų 

rekreacinio patrauklumo kategorijos (didelis ir mažas), numatomi plėtros lygmenys (regioninis, 

lokalinis) bei tikslinė specializacija pagal vystytinas prioritetines ir šalutines rekreacijos rūšis 

(brėž. „Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimas“). 

3. Rekreacijos plėtros teritorinėje sistemoje svarbią vietą užima rekreacijos aptarnavimo 

centrai. Telšių rajono teritorijoje rekreacijos aptarnavimo centrai diferencijuojami pagal reikšmę 

(regioninės ir vietinės svarbos). Kaip regioninės svarbos rekreacijos aptarnavimo centrai yra 

išskirti Telšiai ir Varniai. Lokalių rekreacijos aptarnavimo centrų sistemą sudaro visa eilė Telšių 

rajono gyvenamųjų vietovių rajono savivaldybės bendrojo plano infrastruktūros plėtros dalyje 
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atitinkančių c ir d kategorijos urbanistinio karkaso centrus, bei kai kurias kitas gyvenamąsias 

vietoves (Tryškiai, Žarėnai, Gedrimai, Luokė, Lieplaukė, Pavandenė (brėž. „Rekreacijos, 

turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimas“)). Pagal perspektyvinę rekreacijos aptarnavimo 

centrų specializaciją Telšių rajono teritorijoje gyvenamosios vietovės diferencijuojamos į: 

� bendrojo turizmo -  teikiamos bendrosios specialių papildomų tikslų nekeliančias 

paslaugas (maitinimas, apgyvendinimas);  

� pažintinio turizmo – teikiamas platesnis, su vietos gamtine ir kultūrine aplinka 

suderintų paslaugų spektras (maitinimas, apgyvendinimas, informacija apie vietos 

gamtine ir kultūrine aplinka, ekskursijų organizavimas); 

� poilsinio turizmo (poilsio gamtoje) – teikiamos bendrosios ir kai kurios 

specializuoto paslaugos (maitinimas, apgyvendinimas, poilsio ir pramogų 

organizavimas, poilsiui ir pramogoms skirto inventoriaus nuoma). 

4. Didžioji dalis Telšių rajone numatytų vystyti rekreacinio aptarnavimo centrų yra 

polifunkcinio pobūdžio, jungia 2 – 3 rekreacinės specializacijos kryptis. (brėž. „Rekreacijos, 

turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimas“). Rekreacinių specializacijų svarba tiek vietinės, 

tiek regioninės reikšmės rekreacijos aptarnavimo centruose gali būti labai nevienoda. Tai 

atsispindi jų ženklinime. Brėžinyje apskritimo viršutinė pusė nurodo pagrindinę vystytiną 

gyvenvietės rekreacijos aptarnavimo kryptį, apatinė – šalutines ar galimas alternatyvias 

rekreacijos aptarnavimo kryptis. 

5. Telšių rajono teritorijos dalyse (šiaurinė) kur gausu rekreacinių išteklių tikslinga 

orientuotis į poilsinės ir pažintinės rekreacijos vystymą, minėtų rekreacijos krypčių poreikiams 

pritaikant ir vystant esamas gyvenamąsias vietoves. Pirmiausia būtina orientuotis į tas vietoves, 

kurios yra greta pagrindinių, didelį rekreacinį potencialą turinčių objektų (saugomos teritorijos ar 

jų dalys) bei šalia tarptautinių, nacionalinių, regioninių ir lokalių turistinių trasų (Varniai, 

Pavandenė, Luokė, Žarėnai, Lieplaukė, Gedrimai ir kt.). 

6. Padidintą dėmesį reikėtų skirti pažintinio turizmo, kuris apima tiek gamtinį tiek 

kultūrinį Telšių rajono teritorijos (Telšių krašto) pažinimo aspektus, plėtrai ir vystymui (pėsčiųjų, 

dviračių ir auto turistinių trasų apjungiančių didžiausios vertės gamtinius ir kultūrinius Telšių 

rajono objektus, įrengimui bei populiarinimui), nes ši rekreacijos forma vaidina svarbiausią 

vaidmenį stiprinant vietos žmogaus tautinį identitetą ir reprezentuoja rajono teritoriją 

respublikiniu ir tarptautiniu mastu. Tam būtinas racionalus esamų gamtinių ir kultūrinių išteklių 

panaudojimas. 
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7. Pažintinio turizmo sistema plėtotina pirmiausiai siekiant atskleisti Telšių krašto kaip 

Žemaitijos etnografinio regiono dalies gamtinius bei kultūrinius savitumus. Taip pat būtina 

išryškinti ir eksponuoti rajono teritorijos gamtinės ir kultūrinės aplinkos tipiškus ar unikalius 

objektus pasižyminčius savitais bruožus. Į Telšių rajono pažintinio turizmo sistemą įtraukiami, 

tvarkomi ir eksponuojami šie pažintinę vertę turintys gamtiniai bei kultūriniai objektai, jų grupės 

bei kompleksai ar reiškiniai: 

� Lietuvos valstybingumo istoriją atspindintys faktai, vietovės, paminklai ir kt.; 

� tipiški bei unikalūs gamtiniai bei kultūriniai objektai ar kraštovaizdžio kompleksai; 

� gyvosios etnokultūros bei moderniosios kultūros židiniai, faktai bei reiškiniai; 

� saugomo gamtos ir kultūros paveldo apsaugos ir tvarkymo būdai. 

8. Be bendrųjų tranzitinių turistinių judėjimo kelių, dažniausiai atitinkančių svarbiausius 

autotransporto judėjimo kelius, pažintinio turizmo sistemą Telšių rajone formuoja prioritetinių 

nacionalinės svarbos specializuoto pažintinio turizmo trasų sistemos („Rekreacijos, turizmo, 

gamtos ir kultūros paveldo plėtojimas“), kurios dalys (kai kurios turistinių trasų atkarpos) 

patenka į Telšių rajono teritoriją: 

� dalis nacionalinio reprezentacinio kultūrinio turizmo maršruto „Lietuvos istorijos ir 

kultūros vėrinys“; 

� dalis regioninio gamtinio - kultūrinio pobūdžio valstybinio parko „Žemaitijos parkų 

žiedas”. 

9. Greta nacionalinės ir regioninės svarbos turistinių trasų, kurių dalys patenka į Telšių 

rajono teritoriją, pateikiama savarankiška regioninės ir vietinės svarbos pažintinė turistų 

judėjimo kelių sistema: 

� „Žemaičių žemė“ Telšių rajono pažintinė turistinė trasa, skirtas Žemaičių aukštumų 

centrinės dalies su tipingomis dubumomis, gamtinių ir kultūrinių savitumų bei 

vertybių reprezentavimui ir pažinimui; 

�  „Telšių rajono vandens keliai“ (Virvytė ir Minijos aukštupys) skirtas vandens 

(baidarių ir valčių) turizmo vystymui, paupių bei paežerių gamtinių bei kultūrinių 

vertybių pažinimui. 

10. Gamtinių rekreacinių išteklių gausa Telšių rajone kuria ypač palankias sąlygas 

poilsinio turizmo (poilsio gamtoje) vystymuisi, todėl didelį dėmėsi butų tikslinga skirti esamos 

poilsinės rekreacijos infrastruktūros atnaujinimui, gerinimui, bei jų plėtrai tam perspektyviuose 

Telšių rajono teritorijos dalyse.  
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11. Konservaciniu (įvairovės apsaugos) atžvilgiu vertingiausi kraštovaizdžio kompleksai 

Telšių rajone, kuriems reikalingas ypatingas dėmesys, yra: 

� unikalus Varnių apylinkių ežerynas; 

� ypač vaizdingų stambiai kalvotųjų moreninių aukštumų, apaugusių įvairaus 

pobūdžio miškais kompleksas; 

� raižytas Žemaičių aukštumų centrinės dalies kalvynas; 

� raiškūs Virvytės ir jos intakų slėniai; 

� vertingų kultūros paveldo objektų sankaupos arealai. 

12. Ypač saugomų teritorijų sistema (draustiniai, valstybiniai parkai) Telšių rajone apima 

21,20% teritorijos. Tai beveik du kartus viršija Lietuvos Respublikos vidurkį. Tolimesnėje 

integruoto gamtos ir kultūros paveldo apsaugoje Telšių rajone numatomos šios ypač saugomų 

teritorijų tinklo optimizavimo bei papildymo kryptys:  

� Germanto regioninio parko (Germanto kraštovaizdžio draustinio, Buožėnų bei 

Vilkaičių geomorfologinių draustinių pagrindu) įsteigimas;   

� Plinkšių regioninio parko (Plikšių miško biosferos poligono pagrindu) įsteigimas;    

� nedidelių rezervatinių apyrubių, skirtų miško tipų etalonų išsaugojimui, tinklo 

sukūrimas; 

� botaninių bei zoologinių draustinių tinklo optimizavimas ES direktyvų pagrindu; 

� specializuotų kultūrinių draustinių tinklo suformavimas; 

� savivaldybės draustinių steigimas gamtiniu ir kultūrinių požiūriu vertingose 

teritorijose. 
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4. ŽEMĖS NAUDOJIMAS 

 

4.1. Planuojamos veiklos prioritetai 

 

 Prioritetine žemės naudotojų veikla Telšių rajono teritorijoje išlieka žemės ūkis ir miškų 

ūkis. Kitai veiklai žemės plotus numatoma panaudoti esant poreikiui plėsti užstatymui 

reikalingus plotus, eksploatuoti naudingąsias iškasenas, saugoti gamtos ir kultūros paveldo 

kompleksus bei objektus. Šioms veiklos sritims reikalingų žemės plotų tarpusavio proporcijų 

dinamika parodyta 4.1 lentelėje. 

 

4.1 lentelė. Telšių rajono žemės plotų tarpusavio proporcijų dinamika 

Metai Pagrindinė tikslinė 
žemės naudojimo 
paskirtis 2001 01 01 2006 01 01 

Pokyčiai 
per 5 
metus 

Prognozė 
2016 

metais 

Pokyčiai 
per 10 
metų 

Žemės ūkio 64,6 65,5 +0,9 61,9 -3,6 

Miškų ūkio 28,3 27,6 -0,7 31,0 +3,4 

Vandens ūkio 2,0 1,8 -0,2 1,8 - 

Konservacinė 0,7 0,7 - 0,7 - 

Kita 4,4 4,4 - 4,6 +0,2 

Iš viso 100 100 x 100 x 
*Pastaba: priskirta tik valstybinėje žemėje esančios upės, ežerai ir tvenkiniai. 

  

 Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo laikotarpiu Telšių rajone numatomi žemės 

plotai: žemės ūkio paskirties žemės – apie 89 tūkst. ha, miškų ūkio paskirties žemės – 44,7 tūkst. 

ha, vandens ūkio paskirties žemės – 2,6 tūkst. ha, konservacinės paskirties žemės –  1,0  tūkst. ha 

ir kitos paskirties žemės – apie 6,6 tūkst. ha. 

Bendrojo plano Žemės naudojimo ir reglamentų brėžinyje pagrindinės tikslinės žemės 

naudojimo paskirties pakeitimai pažymėti tik didesniems žemės plotams. Kita esamo žemės 

naudojimo transformacija bus sprendžiama teisės aktų nustatyta tvarka išduodant leidimus 

miško įveisimui ar rengiant detaliuosius planus ir jų pagrindu pakeičiant pagrindinę tikslinę 

žemės naudojimo paskirtį. Patvirtinus bendrojo plano sprendinius, pagrindinė tikslinė žemės 

naudojimo paskirtis iš žemės ūkio į kitą paskirtį galės būti keičiama:  

1. Kompaktiškai užstatytose gyvenvietėse ir žemės sklypuose, įeinančiuose į miestų bei 

kitų perspektyvių gyvenviečių įtakos, taip pat į Urbanistinės integracijos ašies zoną – pagal 

parengtus detaliuosius planus. Jeigu išduodant planavimo sąlygas nustatomas poreikis turėti 

specialųjį planą inžinerinės infrastruktūros objektų ir komunikacijų išdėstymui, prieš rengiant 

detalųjį planą turi būti parengtas specialusis planas. 
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2. Esamose sodybose, suformavus namų valdų žemės sklypus – visoje savivaldybės 

teritorijoje. 

3. Žemės sklypuose, suformuotuose prie esamų ūkinės-komercinės paskirties pastatų – 

visoje savivaldybės teritorijoje. 

4. Žemės sklypuose, suformuotuose ūkinės-komercinės ne žemės ūkio paskirties pastatų 

statybai – vietose, kur tai numato specialieji planai ir jų pagrindu parengti detalieji planai. 

 Miškų ūkio paskirties žemės didėjimas numatytas dėl miško įveisimo, gavus leidimą, 

arba apleistų žemės ūkio naudmenų ir kitų naudmenų savaiminio apaugimo mišku. 

 Kitos paskirties žemės plotų didėjimas numatytas dėl Telšių ir Varnių miestų bei 

perspektyvių vietinės reikšmės centrų (c ir d kategorijų gyvenamųjų vietovių) plėtros, ūkinės-

komercinės paskirties pastatų statybos, naudingųjų iškasenų telkinių eksploatavimo, vietinės 

reikšmės kelių tinklo sutvarkymo, juos išjungiant iš žemės ūkio ar miškų ūkio paskirties žemės. 

Tuo atveju jei naudingų iškasenų telkinys buvo išžvalgytas ir įrašytas į naudingųjų 

iškasenų telkinių kadastrą, laikotarpyje po bendrojo plano parengimo ir patvirtinimo, 

atsižvelgiant į išžvalgymo rezultatus į bendrąjį planą turi būti įnešami pataisymai su sąlyga, kad 

nėra prieštaros su bendrajame plane numatytu atskiru rajono teritorijas dalių naudojimo režimu. 

 Bendrojo plano brėžiniuose pažymėtos kitos paskirties naudojimui skirtos teritorijos turi 

teritorijų, rezervuojamų visuomenės poreikiams, statusą. Įgyvendinant bendrojo plano 

sprendinius, šioms teritorijoms turi būti rengiami specialieji planai (esant reikalui) ir detalieji 

planai arba statinių techniniai projektai (visais atvejais). Po to žemė, numatyta valstybinės 

reikšmės automobilių kelių, kitų statinių ar valstybinės svarbos objektų statybai, gali būti paimta 

visuomenės poreikiams iš savininkų ir panaudota suplanuotiems tikslams įgyvendinti.  

 

4.2. Teritorijos funkcinis zonavimas 

 

4.2.1. Zonavimo pagrindai 

 Bendrajame plane, planuojant detalesnį teritorijos tvarkymą, siekiama geresnio žemės 

gamtinių ir ūkinio savybių panaudojimo, taip pat natūralių kraštovaizdžio apsaugos. Teritorijos 

funkcinio zonavimo pagrindas: 

 1) esamos būklės įvertinimas racionalaus žemės naudojimo ir aplinkosaugos požiūriu; 

2) dirvožemių tipų, granuliometrinės sudėties ir melioracinės būklės analizė; 

3) miškotvarkos duomenų analizė; 

 4) urbanistinės plėtros poveikio ir gyvenamosios, visuomeninės, ūkinės paskirties statinių 

racionalaus išdėstymo poreikis; 

 5) gamtinio karkaso formavimo ypatumų įvertinimas. 
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4.2.2. Bendrasis teritorijos zonavimas 

 Žemės naudojimo ir reglamentų brėžinyje rajono savivaldybės teritorija suskirstyta pagal 

vyraujančią pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį. Bendrojo plano sprendiniai pagrįsti 

šiomis nuostatomis: 

1. Bendrajame plane nurodytos urbanistinės plėtros teritorijos, kurių naudojimas ne žemės 

ūkio ar miškų ūkio veiklai galimas tik  jose parengus detaliuosius planus.  

2. Bendrajame plane numatyta keisti žemės plotų pagrindinė tikslinė žemės naudojimo 

paskirtis, turi būti įrašomą išduodant planavimo sąlygas šių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų 

planų rengimui. 

3. Bendrajame plane nenumatomi keisti žemės plotai turi būti naudojami pagal teritorijų 

planavimo dokumentuose nustatytą pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo 

būdą ir pobūdį; šios sąlygos įrašytos žemės sklypų Nekilnojamojo turto kadastro duomenyse. 

 

4.2.3. Žemės ūkio paskirties žemės funkcinis zonavimas 

 

Žemės naudojimo ir reglamentų brėžinyje žemės ūkio veiklos prioritetą turinčios 

agrarinės (kartu su jose įsiterpusiais miškais) teritorijos suskirstytos į šias zonas: 

 I zona - Perspektyvių gyvenamųjų vietovių įtakos arealų zona (plano brėžinyje pažymėta 

I-Už). Jai priskiriamos teritorijos aplink šias vietoves: Telšių ir Varnių miestus; Degaičių, 

Rainių, Eigirdžių, Buožėnų, Luokės, Nevarėnų, Tryškių, Dūseikių, Upynos, Kaunatavos, 

Pavandenės, Janapolės, Viešvėnų ir Žarėnų miestelius bei stambius kaimus. Šių zonų plėtra 

numatyta kompaktiškai užstatant gyvenamųjų vietovių centrus bei leidžiant rengti detaliuosius 

planus gyvenamajai statybai ir kitai paskirčiai suplanuotų zonų ribose. Šios zonos arealuose 

prioritetas teikiamas gyvenamųjų vietovių plėtrai ir individualiai statybai. Gyvenamųjų ir kitų 

pastatų statybai galima rengti detaliuosius planus, tačiau prieš tai, planavimo sąlygas išduodančių 

institucijų reikalavimu, turi būti rengiami specialieji planai inžinerinės infrastruktūros objektų 

išdėstymui. Specialieji planai šioje zonoje nereikalingi, jeigu detalusis planas rengiamas žemės 

sklype, esančiame prie gero kelio ir elektros linijos, arba pagal detalųjį planą suformuoti žemės 

sklypai ribojasi su esamos namų valdos žemės sklypu. Žemės ūkio veikla šioje zonoje turi būti 

plėtojama orientuojant ūkinius subjektus kurti nedidelio ploto, bet intensyvios gamybos ūkius, 

kurie specializuotųsi miestų ir miestelių gyventojų poreikių tenkinimui.  Galimas pagrindinės 

tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio paskirties 

(IV grupės miškuose) į kitą paskirtį, neviršijant specialiaisiais planais nustatytų proporcijų tarp 

žemės ūkio paskirties žemės plotų, gyvenamosios statybos ir rekreacinės – komercinės paskirties 

pastatų statybos.    
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Teritorijose, galimose panaudoti intensyviai ir ekstensyviai rekreacijai. būtina parengti 

specialiuosius planus Rekreacinei infrastruktūrai sukurti, o jų pagrindu vietose, kuriose numatyta 

rekreacinės paskirties  pastatų ir gyvenamųjų namų statybos zonos, – rengti detaliuosius planus. 

Rekreacinių vietovių zonų planavimas ir tvarkymas turi būti vykdomas vadovaujantis Aplinkos 

ministro 2004 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. D1-35 patvirtintais Rekreacinių teritorijų naudojimo, 

planavimo ir apsaugos nuostatais. Zonos arealuose tikslinga statyti (savivaldybės ir žemės 

savininkų lėšomis) poilsio namus, turizmo ir sporto šakų statinius, stovyklavietes, prekybos 

įmones, kitus paslaugų ir pramogų statinius.  

Teritorija prie Telšių miesto, apimanti Judrėnų ir Vabalių kaimus, išskirta į I-Uža pozonį 

- Telšių miesto įtakos zonos dalis su vyraujančiu žemės naudojimu, žemės ūkio veiklai. Šioje 

teritorijoje prioritetas teikiamas ūkininkų sodybų statybai ir intensyviam ūkininkavimui. 

II zona - Regioninio parko zona (II-RP). Šiai zonai priskirta Varnių regioninio parko 

teritorija, kurioje ūkinę veiklą reglamentuoja parko nuostatai. Zonos pagrindinės funkcijos – 

vertingų gamtinių kompleksų ir objektų apsauga ir tausojantis naudojimas. Joje numatomas 

statybų ribojimas bei  atitinkamas tvarkymo režimas pagal regioninio parko planavimo schemą ir 

kitus specialiojo planavimo dokumentus. Zonoje ūkinę veiklą reglamentuoja parko nuostatai, 

Vyriausybės patvirtintos Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos ir individualūs 

apsaugos reglamentai. Zonos pagrindinės funkcijos – vertingų gamtinių kompleksų ir objektų 

apsauga ir tausojantis naudojimas. Vykdant projektavimo,  teritorijų planavimo ir tvarkymo 

darbus Varnių regioninio parko teritorijoje, Germanto, Plikšių ir Minijos kraštovaizdžio 

draustinių bei kitų draustinių teritorijose numatomi sprendiniai turi būti tikslinami pagal šių 

saugomų teritorijų specialiojo planavimo dokumentus, teritorijoms nustatytus individualius 

apsaugos reglamentus.  Vadovaujantis parko planavimo schemos sprendiniais, ūkinio prioriteto 

teritorijose galima ekstensyvi miškų ūkio ir žemės ūkio veikla, rekreacinėse teritorijose – 

intensyvi ir ekstensyvi rekreacinė veikla.   

Varnių miestas ir Luokės gyvenvietė turi būti tvarkomi pagal parengtus ir patvirtintus 

bendruosius bei detaliuosius planus, kurių sprendiniai turi būti suderinti su Varnių regioninio 

parko tvarkymo plano sprendiniais. Varnių regioniniame parke, taip pat valstybiniuose 

draustiniuose esančių gyvenamųjų vietovių plėtra turi būti suderinta su šių saugomų teritorijų 

planavimo schemų sprendiniais. Gyvenamoji statyba galima regioninio parko planavimo 

schemoje nurodytose vietose, daugiausia – esamose ar buvusiose sodybose, taip pat rekreacinio 

funkcinio prioriteto zonose išskirtose rekreacinėse urbanizuojamose kraštovaizdžio tvarkymo 

zonose. Rekomenduojamas tausojamasis ir ekologinis ūkininkavimas. 

III zona – Intensyvaus žemės ūkio zona su prioritetine gyvulininkystės – augalininkystės  

specializacija vidutinės ūkinės vertės žemėse (III-Vg-a). Į šią zoną įeina lygesnio reljefo 
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teritorijos su didesniais nusausintų žemių bei pievų plotais rytinėje ir centrinėje rajono dalyse, 

daugiausia Tryškių, Upynos ir Luokės seniūnijose. Atsižvelgiant į dirvožemius ir reljefą, šiame 

rajone valstybės rėmimo priemonėmis turi būti skatinama mišrios gyvulininkystės – 

augalininkystės specializacijos ūkių plėtra, taip pat – prekinės žemės ūkio produkcijos (pieno, 

mėsinių ir veislinių galvijų, avių, rapsų, bulvių) auginimas. Tikslinga plėsti ūkius iki 

rekomenduojamo dydžio – ne mažiau 40 – 100 ha žemės ūkio naudmenų. Žemės naudojimo 

paskirties keitimas galimas detaliųjų planų pagrindu, kurie galimi rengti esamoms sodyboms 

arba kai pagal detalųjį planą suformuoti žemės sklypai ribojasi su esamos namų valdos žemės 

sklypu.  

IV zona - Intensyvaus žemės ūkio zona su prioritetine galvijininkystės – augalininkystės  

specializacija patenkinamos ūkinės vertės žemėse (IV-Pgl-a). Į šią zoną įeina teritorijos su 

smėlio ir priesmėlio dirvožemiais, taip pat kalvoto ir banguoto reljefo teritorijos Gadūnavo ir 

Degaičių seniūnijose, nepriskirtos ekologiškai jautriam gamtiniam karkasui. Atsižvelgiant į 

dirvožemius, šioje zonoje turėtų vyrauti mišrios specializacijos ūkiai, auginantys rugius, bulves 

ir pašarinius grūdus bei vystantys pienininkystę ir kiaulininkystę. Ūkio dydį daugiausia nulems 

gamtinės – teritorinės sąlygos. Žemės naudojimo paskirties keitimas galimas detaliųjų planų 

pagrindu, kurie galimi rengti esamoms sodyboms arba kai pagal detalųjį planą suformuoti žemės 

sklypai ribojasi su esamos namų valdos žemės sklypu.  

V zona - Tausojamojo ūkininkavimo zona vidutinės ūkinės vertės žemėse (V-TVgl). Jai 

priskirtos gamtinio karkaso teritorijos su žemės ūkio veiklai įsavintais plotais bei juose 

įsiterpusiais miškais rytinėje rajono dalyje, Tryškių, Luokės ir Varnių seniūnijose. Atsižvelgiant į 

mažai palankių ūkininkauti žemės plotų išsidėstymą, reikalingą priešerozinių priemonių taikymą   

ir specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, šioje zonoje pagrindine veikla laikytinas 

tausojamasis ir ekologinis ūkininkavimas. Valstybės rėmimo priemonėmis turėtų būti skatinama 

pieno – mėsos galvijininkystės specializacija. Tikslinga plėsti ūkius iki rekomenduojamo 

gyvulininkystės specializacijos ūkių dydžio – ne mažiau kaip 40 ha žemės ūkio 

naudmenų.Vyraujanti žemės ūkio naudmenų rūšis – pievos ir ganyklos; jos turi būti geros 

agrarinės būklės, tinkamai prižiūrimos ir naudojamos pašarų gamybai. Dalis menkaverčių žemės 

plotų rekomenduojama apsodinti mišku.  

VI zona - Tausojamojo ūkininkavimo zona patenkinamos ūkinės vertės žemėse (VI-

TPgl).   Jai priskiriama vakarinė rajono teritorijos dalis, esanti Varnių, Žarėnų, Ryškėnų ir 

Gadūnavo seniūnijose. Didžioji teritorijos dalis pasižymi kalvotu ir daubotu reljefu, miškinga, su 

lengvos granuliometrinės sudėties arba sunkesniais, bet nuardytais dirvožemiais. Zonoje 

numatoma žemės ūkio veikla, derinant auginamus pasėlius prie dirvožemių savybių ir laikantis 

tausojamajam arba ekologiniam ūkininkavimui nustatytų reikalavimų. Tausojantis žemės ūkis 
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numatomas teritorijose, kur žemdirbystė ribojama šių reikalavimų: saugoti dirvožemius nuo 

vandens ir vėjo erozijos, saugoti požeminius vandenis, saugoti paviršinius vandenis nuo 

užterštumo, laikytis nustatytos pasėlių struktūros ar nustatytų trąšų ir chemikalų normų. 

Vyraujanti ūkių specializacija turėtų būti pieno – mėsos galvijininkystė  ir avininkystė. 

Didžiausius plotus nuardytose kalvose turėtų užimti daugiamečių žolių, pievų ir ganyklų plotai 

su laiku atnaujinamais kultūriniais žolynais. Žemės ūkio veiklos subjektų pajamas palaikys ES 

fondų ir valstybės biudžeto mokamos tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenas ir pasėlius 

mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, o ekologinę produkciją auginančiuose ūkiuose – 

parama ekologinių ūkių kūrimui. Mišku apsodinti tikslinga tik smulkius, nepatogius 

mechanizuotai įdirbti žemės sklypus, neturinčius gero privažiavimo. 

VII zona -  Urbanistinės-ūkinės integracijos ašių zona (VII – Užpg). Zonai priskiriamos 

teritorija abipus  magistralinio kelio A 11 Šiauliai - Palanga.  Šioje teritorijoje, sutinkamai su 

Telšių  apskrities bendrojo (generalinio) plano koncepcija, prioritetas teikiamas  ūkinei – 

pramoninei (ne žemės ūkio) veiklai. Teritorijoje gali būti vystomas intensyvus žemės ūkis, 

tačiau, esant poreikiui, turi būti rengiami specialieji planai inžinerinės infrastruktūros objektų 

išdėstymui ir, jų pagrindu, - detalieji planai, numatantys žemės sklypų formavimą pramoninės, 

ūkinės – komercinės paskirties, kitiems ne žemės ūkio paskirties statiniams, taip pat ir 

gyvenamiesiems namams. Specialieji planai nereikalingi, jeigu detalusis planas rengiamas žemės 

sklype, esančiame prie gero kelio ir elektros linijos, arba ribojasi su esamos namų valdos žemės 

sklypu.   

Miškų įveisimas draudžiamas kai kuriuose draustiniuose bei daugelyje Natura 2000 

teritorijų. Išduodant leidimus miško įveisimui ne miško žemėje, turi būti vadovaujamasi 

specialiaisiais teritorijų planavimo dokumentais (miškų išdėstymo žemėtvarkos schema ir kt.), 

teikiant prioritetą miškų įveisimui gamtinio karkaso teritorijose. Miškų įveisimo sąlygos turi 

atitikti Saugomų teritorijų įstatymą, apsaugos reglamentus, Specialiųjų žemės ir miško 

naudojimo sąlygų reikalavimus, o Natura 2000 teritorijose – Bendrųjų buveinių nuostatus ar 

Paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatus. 

 Siekiant užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę įvairovę ir Žemės įstatyme nustatytų 

ekologiškai vertingų miškų bei medžių ir krūmų želdinių išsaugojimą, tikslingą, įgyvendinant 

Želdynų įstatymo nuostatas, atlikti tokių želdynų inventorizaciją arba juos pažymėti rengiant 

žemėtvarkos planavimo dokumentus. 

Visose II – VI zonose gyvenamoji statyba numatoma koncentruoti perspektyviose 

gyvenvietėse, pagal joms parengtus detaliuosius planus. Kitose teritorijose detaliųjų planų 

rengimas gyvenamajai statybai numatomas pagal nustatytus reglamentus. - kompaktiško 

užstatymo gyvenvietėse ir prie esamų sodybų. Išskaidyta individuali statyba galima  nustatyta 
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tvarka parinktose vietose ūkininkų sodybų  bei žemės ūkio veiklai reikalingų gamybinių pastatų 

statybai.      

Teritorijose, kuriose, numatomas intensyvus žemės ūkis, žemės ūkio gamybos 

specializavimas vyks atsižvelgiant į dirvožemių savybes, produkcijos perdirbimo įmonių 

išsidėstymą ir ekonomines sąlygas. Nusausinti pelkėtų dirvožemių plotai naudotini pašarų 

gamybai, aprūpinant ūkius, auginančius galvijus, žaliaisiais ir stambiaisiais pašarais.  

Teritorijose su rekomenduojama intensyvia žemės ūkio veikla gamyba bus efektyvi tik 

pasiekus atitinkamus jos pajėgumus ir sustambinus ūkių žemėvaldas. Perspektyvių ūkių dydžiai 

priklauso nuo jų verslo planuose numatytų gamybos apimčių. Esant tradiciniam ūkininkavimui, 

siektinas ūkininko ūkio dydis turi būti ne mažesnis nei rekomenduojamas: augalininkystės 

specializacijos ūkiuose, taip pat kiaulių auginimui specializuotuose ūkiuose – 100 ha žemės ūkio 

naudmenų, mišrios gyvulininkystės – augalininkystės specializacijos ūkiuose – 40 ha žemės ūkio 

naudmenų. 

  

4.3. Bioprodukcinio ūkio plėtra 

 

4.3.1. Žemės ūkio vystymas 

 Bendrajame plane žemės ūkio vystymui sudaromos sąlygos: 

1. Nustatytos žemės ūkio paskirties žemės perspektyvinės ribos. Šiais bendrojo plano 

sprendiniais (Žemės naudojimo ir reglamentų brėžinyje) privalo vadovautis kitų žemesnio 

lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengėjai. 

2. Numatomas orientacinis žemės plotas žemės ūkio veiklai: iš 71,7 tūkst. ha žemės ūkio 

naudmenų liks apie 65 tūkst. ha (pagal 2003 m. žemės ūkio surašymo duomenis apskaityta 60,0 

tūkst. ha žemės ūkio naudmenų, 2006 m. deklaruota 59,8 tūkst. ha žemės ūkio naudmenų). Iš 

apleistų 11,9 tūkst. ha žemės ūkio naudmenų  5,2  tūkst. ha bus grąžinta žemės ūkio veiklai, 

įsavinant melioracinėms priemonėms, apie 0,3 tūkst. ha bus panaudota ne žemės ūkio ir miškų 

ūkio veiklai ir apie 6 tūkst. ha bus apsodinta mišku arba savaime apaugs miškais, medžių ir 

krūmų augalija bei pavirs pelkėmis. 

 3. Nustatytos rekomenduojamos žemės ūkio veiklos zonos (funkcinės zonos), 

atsižvelgiant į geriausią dirvožemių savybių panaudojimą, žemės ūkio gamybos efektyvumą ir 

gamtos išteklių apsaugą. Rekomenduojama intensyvios žemės ūkio veiklos zonose plėtoti 

prekinę žemės ūkio gamyba ir siekti ūkio dydžio, ne mažesnio nei numatyta žemės ūkio ministro 

2003 m. liepos 1 d. įsakymu Nr.3D-269 patvirtintose rekomendacijose. Rekomenduojami 

minimalūs racionalios žemėvaldos plotai tam tikros specializacijos ūkiams (tradicinio 

ūkininkavimo mišrios augalininkystės-gyvulininkystės specializacijos ūkiuose – 40 ha žemės 
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ūkio naudmenų, kiaulininkystės specializacijos arba vien augalininkystės specializacijos ūkiuose 

– 100 ha žemės ūkio naudmenų). Rekomenduojamą žemės naudojimą tikslinga skatinti valstybės 

paramos priemonėmis (kai tai numato šių priemonių įgyvendinimo sąlygos), jas diferencijuojant 

taip, kad prioritetas teikti paramą taikytinas veiklai, atitinkančiai zonos ypatumams (jeigu to 

nedraudžia ES reglamentai ir direktyvos). Prioritetinės valstybės paramos priemonės turėtų būti:  

 1) vidutinės ūkinės vertės žemėse – investicijos į žemės ūkio valdas, jaunųjų ūkininkų 

įsikūrimas, ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos, žemės ūkio vandentvarka, 

žemės sklypų perskirstymas;  

 2) kalvotose teritorijose bei žemėse, įeinančiose į saugomų teritorijų ribas, priklausomai 

nuo jų naudojimo intensyvumo: ekologinio ūkininkavimo programa, kraštovaizdžio tvarkymo 

programa, vietovės su aplinkosaugos apribojimais, standartų laikymasis (Nitratų direktyva). 

 Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui žemės ūkio paskirties žemėje reikalinga rengti 

kaimo plėtros žemėtvarkos projektus (jų atmainą – atskirų  seniūnijų kompleksinius žemės ūkio 

ir kaimo plėtros projektus) ir žemės konsolidacijos projektus. Pagrindiniai šių žemėtvarkos 

teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, turintys ilgalaikes pasekmes ir būtini spręsti 

įvertinant svarbiausius žemės ūkio gamybos plėtrą bei kaimo kraštovaizdžio formavimą 

įtakojančius veiksnius: 

 1. Vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymas. 

2. Stambiųjų ūkių centrų išdėstymas bei gamybos apimčių juose nustatymas. 

3. Sausinimo sistemų remonto ar rekonstrukcijos poreikio nustatymas. 

4. Miško želdinių detalesnio išdėstymo ir jų funkcijų nustatymas. 

 5. Žemės ūkio naudmenų laukų masyvų, tinkamų naudoti tam tikroms augalų grupėms, 

formavimas. 

6. Žemės gerinimo priemonių suplanavimas. 

7. Natūralių kraštovaizdžių, dirvožemio ir vandens apsaugos priemonių suplanavimas. 

 

4.3.2. Miškų ūkio vystymas 

 Miškų ūkio veiklą numatoma vystyti miškų ūkio paskirties žemėje, taip pat miškuose, 

esančiuose žemės ūkio paskirties žemėje. Bendrą miškų plotą numatoma padidinti nuo 43,1 

tūkst. ha 2006 m. iki 50,0 tūkst. ha 2015 - 2020 metais. 

 Miškų ūkis Telšių rajone turi būti plėtojamas laikantis Lietuvos miškų ūkio politikos 

nuostatų, iš kurių pažymėtinos: 

 1) miško išteklių išsaugojimas ir gausinimas; 

 2) racionalus, tolygus ir nepertraukiamas miško išteklių naudojimas bei miškų 

produktyvumo didinimas ir auginamos medienos kokybės gerinimas; 
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3) miškų ūkio ekonominio efektyvumo didinimas; 

4) miško ekosistemų tvarumo užtikrinimas; 

5) biologinės įvairovės išsaugojimas bei miškų sveikatingumo gerinimas; 

6) visuomenės bendrųjų su miškais susijusių reikmių tenkinimas; 

 7) valstybinio ir privataus miškų ūkio plėtra bendrosios kaimo plėtros kontekste. 

 Bendrojo plano sprendinius įgyvendinantys bei miškų ūkio paskirties žemės ir miškų 

naudojimą planuojantys dokumentai – miškų tvarkymo schemos ir vidinės miškotvarkos 

projektai. Jų rengimas, tikslinimas ir įgyvendinimas numatomas teisės aktų nustatyta tvarka. 

  

4.4. Teritorijos naudojimo reglamentai 

  

 Žmogaus ūkinės ir kitos veiklos, susijusios su žemės (teritorijos) naudojimu 

reglamentavimas pagal bendrąjį planą pasireiškia privalomų sąlygų nustatymu specialiesiems ir  

detaliesiems planams. Išduodama planavimo sąlygas, bendrojo plano organizatorius 

(savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius) turi  nustatyti sąlygas derinti 

teritorijų planavimo dokumentą su bendrojo plano sprendiniais, užfiksuotais savivaldybės 

tarybos nutarime dėl bendrojo plano patvirtinimo. Be to, turi būti vadovaujamasi įstatymų ir 

Vyriausybės nutarimų nuostatomis. Svarbiausios privalomo ir rekomendacinio pobūdžio 

planavimo sąlygos: 

 1. Žemės ūkio paskirties žemėje esančios žemės ūkio naudmenos ir žemė su veikiančiais 

melioracijos įrenginiais turi būti saugoma nuo jų ploto sumažėjimo vadovaujantis Žemės 

įstatymo 22 straipsnio nuostata: ,,Ariamoji žemė, kurios dirvožemio našumas didesnis už 

vidutinį šalyje taip pat žemė, kurioje yra eksploatuojamos  melioracijos sistemos, turi būti 

naudojama taip, kad nesumažėtų jų plotas, išskyrus ekologiškai nuskurdintose gamtinio karkaso 

teritorijose, ir nepablogėtų dirvožemio savybės“. Gamtinio karkaso teritorijos pažymėtos žemės 

naudojimo ir reglamentų brėžinyje, tačiau kurios iš jų yra nuskurdintos, gali būti nustatyta tik 

pagal Aplinkos ministerijos parengtus teisės aktus, atitinkamais skaičiavimais įrodžius, jog šiose 

teritorijose miškų ir kitų natūralių biocenozių plotas neužtikrina vietovės ekologinio stabilumo.  

 2. Gamtinio karkaso teritorijose ūkinė veikla ribojama vadovaujantis Saugomų teritorijų 

įstatymo 22 straipsnio 6 dalies nuostatomis: ,,Gamtinio karkaso rekreacinės, miškų ūkio ir 

agrarinės paskirties teritorijose draudžiama statyti pramonės įmones, kurioms reikalingi taršos 

integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, ir gyvenamuosius kvartalus. Leidžiama  tokia 

veikla, kuri užtikrina kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir ekosistemų stabilumą, atkuria 

pažeistas ekosistemas, yra vykdoma pagal teritorijų planavimo dokumentus“. Vadovaujantis 

Aplinkos ministro 2007 02 14 įsakymu Nr. D1-96 patvirtintais Gamtinio karkaso nuostatais, 



TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 

SPRENDINIAI 

 VGTU Teritorijų planavimo institutas 48 

gyvenamasis kvartalas gamtinio karkaso teritorijose – tai 3 ar daugiau gyvenamųjų namų ar 

ūkininkų sodybų, atstumas tarp kurių ne didesnis kaip 150 m. Pažeistos gamtinio karkaso 

teritorijos – tai moksliškai pagrįstos ir teritorijų planavimo dokumentais nustatytos teritorijos, 

praradusios natūralią kraštovaizdžio struktūrą ir/arba vertingiausius gamtinius elementus, jų dalis 

ir nebegalinčios atlikti ekologinio kompensavimo funkcijų. 

Siekiant suderinti aplinkosauginius ir racionalaus žemės naudojimo reikalavimus, visose 

zonose išskirti jų pozoniai, arba teritorijos dalys, priskirtos gamtiniam karkasui. Šiuose 

pozoniuose rekomenduojamas tausojamasis ūkininkavimas ir ekologinės įvairovės didinimas: 

įveisiant mišką žemės ūkiui mažiau tinkamuose plotuose, formuojant smulkesnius pasėlių plotus, 

didinant daugiamečių ir kitų žiemojančių augalų plotus, derinant gyvulininkystės ir 

augalininkystės specializuotas ūkio šakas.  

 3. Rekomendacijos kraštovaizdžio tvarkymui, nepažeidžiant gamtinio karkaso formavimo 

principų, pateiktos Kraštovaizdžio tvarkymo zonų brėžinyje. Rajono teritorijoje galimas statybas 

pagal Bendrojo plano sprendinius apibrėžia Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentai, o 

kraštovaizdžio tvarkymo reglamentų brėžinys yra reikalingas rengiant planavimo sąlygas 

melioracijos darbams, miško želdinių išdėstymui, statinių išdėstymo tankumui ir kt.  

Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinyje nustatytose funkcinėse zonose 

reglamentuojama veikla pateikta 4.2 lentelėje. 

4.2 lentelė. Žemės naudojimo funkciniai prioritetai ir veiklos reglamentavimas  

Zonos Nr. Funkciniai prioritetai Reglamentuojama veikla 

III-Vg-a, 
IV-Pgl-a 

Intensyvi žemės ūkio veikla teritorijose su 
vidutinės ir  patenkinamos ūkinės vertės 
dirvožemiais 
Iš jų esančiose: 

- saugomose teritorijose 
 

           - gamtinio karkaso teritorijose 
 
 

Skatinama mišrios specializacijos ūkiai, derinantys 
gyvulių auginimą su prekinės augalininkystės 
produkcijos gamyba. 
Veiklą reglamentuoja Saugomų teritorijų 
planavimo dokumentai. 
Skatinamas specializuotas ūkininkavimas, arba 
miško įveisimas nepalankiuose ūkininkauti žemės 
sklypuose. 

V-TVgl, 
VI-TPgl, 

II-RP 

Ekstensyvi žemės ūkio veikla teritorijose su 
vidutinės ir patenkinamos ūkinės vertės 
dirvožemiais 
Iš jų esančiose: 

- saugomose teritorijose 
 

- gamtinio karkaso teritorijose 

Skatinamas pašarinių žemės ūkio augalų auginimas 
ir gyvulininkystės specializacijos ūkių plėtra  
Veiklą reglamentuoja Saugomų teritorijų 
planavimo dokumentai. 
Skatinamas specializuotas ūkininkavimas, arba 
miško įveisimas nepalankiuose ūkininkauti žemės 
sklypuose. 

I-Už, VII - 
Užpg 

Urbanizuotinų ir kitai paskirčiai naudotinų 
teritorijų plėtra ir priemiestinis ūkininkavimas, 
taip pat pramonės plėtra prie magistralinio 
kelio Šiauliai - Palanga 
 

Leidžiama žemės ūkio veiklos konversija į kitą 
veiklą, pakeitus pagrindinę tikslinę žemės 
naudojimo paskirtį į  kitą paskirtį, įstatymų ir kitų 
teisės aktų nustatyta tvarka. Leidžiama rekreacinės, 
ūkinės-komercinės ir kitos paskirties pastatų, taip 
pat gyvena-mųjų namų statyba pagal detaliuosius 
planus. Skatinamas specializuotas ūkininkavimas 

I-Uža Priemiestinis ūkininkavimas 

Leidžiama ūkininkų sodybų ir kitų pastatų, 
numatytų pagal specialiuosius ir detaliuosius 
planus, statyba. Skatinama intensyvi žemės ūkio 
veikla ir specializuotas ūkininkavimas. 



TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 

SPRENDINIAI 

 VGTU Teritorijų planavimo institutas 49 

4.5. Gyvenamųjų vietovių ir urbanizuotų teritorijų plėtra 

 

Bendrajame plane numatytos teritorijos gyvenamųjų vietovių plėtrai, taip pat rekreacijai 

rezervuojamos teritorijos – jose turi būti leidžiama  rengti detaliuosius planus, numatančius 

gyvenamąją statybą, taip pat rekreacinę ir kitą statybą. Kitose žemės ūkio paskirties teritorijose 

galima tik ūkininkų sodybų ir kitų žemės ūkio statinių statyba teisės aktų nustatyta tvarka. 

Detaliuosius planus gyvenamųjų namų statybai galima rengti:  

1. Miestuose, miesteliuose, kitose perspektyviose gyvenamosiose vietovėse bei jų įtakos 

zonose, rekreacinių arealų zonose ir urbanistinės integracijos ašies zonose. Jeigu išduodant 

planavimo sąlygas nustatomas poreikis turėti specialųjį planą inžinerinės infrastruktūros objektų 

ir komunikacijų išdėstymui, prieš rengiant detalųjį planą turi būti parengtas specialusis planas. 

Šiose zonose specialieji planai nereikalingi, jeigu detalusis planas rengiamas žemės sklype, 

esančiame prie gero kelio ir elektros linijos, arba ribojasi su esamos namų valdos žemės sklypu. 

2. Esamose sodybose, suformavus namų valdų žemės sklypus – visoje savivaldybės 

teritorijoje. 

3. Kitose teritorijose kaimo vietovėje – žemės sklypams, esantiems kompaktiško 

užstatymo kaimuose arba prie esamų sodybų. pagal detalųjį planą suformuotuose žemės 

sklypuose.    

Teritorijos, kurioms privaloma rengti ar keisti detaliuosius planus: 

1. Miestai, miesteliai, kompaktiško užstatymo kaimai – esant poreikiui statyti statinius 

arba keisti nustatytą kitos paskirties žemės sklypų naudojimo būdą ir pobūdį. 

2. Perspektyvių gyvenamųjų vietovių įtakos arealų zonos (I – Už) – esant poreikiui statyti 

kitos paskirties statinius. Šis reikalavimas netaikomas statant ūkininkų sodybas ir žemės ūkio 

gamybinius pastatus, kurių vietos parinkimas, projektavimas ir statyba galima teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

3. Urbanistinės – ūkinės integracijos ašių zona (VII – Užpg) – esant poreikiui statyti kitos 

paskirties statinius ar kitaip panaudoti žemę ne žemės ūkio ir miškų ūkio veiklai. 

4. Varnių regioninio parko teritorijos dalyse, kuriose pagal parko planavimo schemą 

(tvarkymo planą) galima statyti gyvenamosios, rekreacinės ir kitos ūkinės paskirties statinius. 

5. Kitose zonose, kai numatoma statyti gyvenamuosius namus esamose sodybose arba 

prie sodybos ribos pagal detalųjį planą suformuotuose žemės sklypuose. Šis reikalavimas 

netaikomas statant ūkininkų sodybas ir žemės ūkio gamybinius pastatus, kurių vietos parinkimas, 

projektavimas ir statyba galima teisės aktų nustatyta tvarka. Be to, rengiant detaliuosius planus 

gamtinio karkaso teritorijose turi būti užtikrinama sąlyga: nestatyti gyvenamųjų kvartalų, t. y. kai 

yra 3 ir daugiau gyvenamųjų namų, atstumas tarp jų turi būti didesnis kaip 150 m. 
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6. Detaliuosius planus ūkinės-komercinės ne žemės ūkio paskirties pastatų statybai 

galima rengti visoje savivaldybės teritorijoje - vietose, kur tai numato specialieji planai arba 

žemės sklypuose, suformuotuose prie esamų kitos  paskirties pastatų. 

Nerengiant detaliojo plano gyvenamųjų sodybų ir žemės ūkio veiklai reikalingų ūkinių 

pastatų statyba galima parinktose ūkininko sodybai vietose. Jos gali būti parenkamos teisės aktų 

nustatyta tvarka privačios žemės sklypuose, priklausančiuose ūkininko ūkį įregistravusiems ir 

realiai ūkininkaujantiems asmenims.  

Į zonas įsiterpusiuose miškuose statybų reglamentai taikomi tik IV grupės miškams ir III 

grupės miškams (išskyrus draustinių miškus), kai tai neprieštarauja teisės aktų reikalavimams; 

 

Statybų reglamentai pateikti 4.3 lentelėje. 

 

4.3 lentelė. Atskirų teritorijų statybos sąlygos 

Zonos apibūdinimas Pastatų statybos sąlygos 
1 2 

Telšių ir Varnių miestai 

Statyba galima miestų planavimo dokumentuose numatytose 
teritorijose, skirtose gyvenamosioms, pramonės ir sandėliavimo 
objektų, komercinės paskirties ir smulkaus verslo, rekreacinių 
objektų išdėstymui. Žemės ir statinių paskirtis turi atitikti 
detaliuose planuose nustatytą žemės naudojimo būdą ir pobūdį. 

Perspektyvios kaimo 
gyvenamosios vietovės 
 

Statyba galima pagal šių gyvenamųjų vietovių specialiuosiuose 
ir detaliuose planuose nustatytą žemės naudojimo būdą ir 
pobūdį. Parengus detaliuosius planus, galimas žemės ūkio 
paskirties žemės keitimas į kitą paskirtį. Perspektyviomis 
laikytinos tos gyvenamosios vietovės, kurių sklaida yra patogi 
gyventojams, atlieka žemės ūkio aptarnavimo ir paslaugų 
funkcijas bei skatins centralizuotų inžinerinių sistemų plėtrą 

Perspektyvių gyvenamųjų 
vietovių plėtros zonos bei 
rekreaciniai arealai (pagal 
funkcinį teritorijos zonavimą – 
I-Už zonos arealai) 

Statyba galima tik vadovaujantis šioms teritorijoms parengtais 
specialiaisiais ir detaliaisiais planais teisės aktų nustatyta tvarka. 
Parengus detaliuosius planus, galimas žemės ūkio paskirties 
žemės keitimas į kitą paskirtį. 

Urbanistinės integracijos ašių 
zonos  prie kelio Šiauliai – 
Palanga (VII – Užpg zona) 

 
 

Galima pramoninių, ūkinės-komercinės paskirties pastatų ir 
gyvenamųjų namų statyba pagal detaliuosius planus, prieš tai 
parengus specialiuosius planus ir išsprendus teritorijų funkcinį 
zonavimą 

Saugomos teritorijos: Varnių 
regioninis parkas ir valstybiniai 
draustiniai 

Statyba galima tik tose vietose, kur tai numato valstybinių parkų 
ir draustinių planavimo dokumentai: gyvenamosiose ir ūkinėse 
zonose, esamose sodybose ar sodybvietėse, rekreacinio 
funkcinio prioriteto zonose išskirtose rekreacinėse 
urbanizuojamose kraštovaizdžio tvarkymo zonose. 

Sanitarinės apsaugos zonos prie 
žemės ūkio gamybinių pastatų 
ir kitų statinių 

Gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus statyti draudžiama 
arba ribojama. 
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4.3 lentelės tęsinys 

1 2 

Žemės ūkio paskirties 
teritorijos ( I - VI zonos) 

Galima statyba esamose sodybose (gyvenamojo namo ir 
pagalbinių pastatų) pagal detaliuosius planus kompaktiško 
užstatymo gyvenvietėse bei prie esamų sodybų, taip pat 
ūkininkų sodybų statyba teisės aktų nustatyta tvarka. 

Kitose teritorijose esantys 
žemės ūkio paskirties žemės 
sklypai  
 

Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali būti keičiama 
žemės naudojimo paskirtis arba keičiamas žemės naudojimo 
pobūdis visuomenės poreikiams skirtiems pastatams bei 
įrenginiams  statyti, infrastruktūros ir paslaugų plėtrai, taip pat 
gyvenamųjų ir pagalbinių pastatų statybai esamose namų 
valdose  

Miškų ūkio paskirties 
teritorijos (žemės sklypai) 

Statybos apribojimus nustato teisės aktai, vadovaudamiesi LR 
Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 16 d. nutarimo nuostatomis. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 05 09 
nutarimu Nr. 641, miško žemę paverti kitomis naudmenomis 
draudžiama II grupės miškuose ir draustiniuose esančiuose III 
grupės miškuose. 

Kitos paskirties žemės 
sklypai 

Individuali ir kita statyba galima pagal šiems kitos paskirties (ne 
žemės ūkio ir ne miškų ūkio) žemės sklypams parengtus 
detaliuosius planus. 

Pastabos: 

1. Ūkininkų ūkių registre įregistruotų asmenų žemėvaldose galima statyti ūkininko ūkio sodybą (su 
gyvenamuoju namu ir ūkiniais pastatais), teisės aktų nustatyta tvarka parinkus vietą statybai ir 
parengus statinių projektus. Statyba galima privačios žemės ūkio paskirties žemės sklypuose, 
nerengiant detaliojo plano. Minimalų ūkio dydį, kuriam esant leidžiama statyba, nustato 
Ūkininko ūkio įstatymas ir kiti teisės aktai. 

2. Jei ūkininko žemės sklypas ar ūkininko sodyba neturi privažiavimo kelių, juos būtina numatyti 
rengiant specialųjį planą valstybinėje žemėje, plėtojant vietinės reikšmės kelių tinklą 
savivaldybės ir valstybės kooperuotomis lėšomis, arba nustatant kelio servitutą privačioje 
žemėje. 
Teritorijos, kuriose gali būti pakeista pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: 

       3.  Žemės ūkio paskirtis į miškų ūkio paskirtį gali būti pakeista: 
            1) atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus ir nustačius, kad apaugusio ar įveisto miško plotas                                              

sudaro 90 proc. ir daugiau žemės sklypo ploto; 
            2) atidalintam mišku apaugusiam žemės sklypui pagal parengtą žemės sklypo formavimo ir 

pertvarkymo projektą. 
       4. Žemės ūkio ar miškų ūkio paskirtis į kitą paskirtį gali būti pakeista: 
            1) atidalijus namų valdos žemės sklypą; 
            2) tais atvejais, kai paskirtis nustatyta pagal detalųjį planą.  
       5. Visuomeninės paskirties pastatų (gaisrinių ir kt.) statybai žemės naudojimo paskirtis ir būdas 

(pobūdis) keičiami bei (esant reikalui) žemė paimama visuomenės poreikiams pagal savivaldybės 
administracijos parengtus detaliuosius planus. 

       6. Žemės panaudojimas ūkinės – komercinės paskirties pastatų statybai galimas: 
            - esamose sodybose ir prie esamų statinių; 
             - valstybiniuose parkuose ir draustiniuose – jų planavimo schemose pažymėtose teritorijose,   

skirtose ūkinei ir kitai veiklai; 
              - kitose vietovėse – pagal žemės sklypų ar jų grupių detaliuosius planus. 
       7. Išduodant sąlygas detaliųjų planų rengimui, gali būti nurodoma prieš tai parengti infrastruktūros 

plėtros specialųjį planą. 
       8. Rengiant specialiuosius ir detaliuosius planus gamtinio karkaso teritorijose, teisės aktų nustatytais 

atvejais privalo būti atliktas sprendinių pasekmių poveikio aplinkai ir kraštovaizdžiui vertinimas. 
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9. Rengiant specialiuosius planus kaimo vietovėje, privalo būti  pažymėtos žemės ūkio gamybinių 
pastatų sanitarinės apsaugos zonos. Jose, vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis 
Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis (1992 05 12 nutarimas Nr. 343), 
draudžiama statyti gyvenamuosius namus ir visuomeninius pastatus, o esamos sodybos ar 
visuomeniniai pastatai gali būti rekonstruojami tik įvertinus neigiamą veiklos poveikį sveikatai ir 
šiose zonose gyvenantiems asmenims sutikus. Sanitarinės apsaugos zonos dydis (metrais): prie 
stambių kiaulių fermų – 500 m; prie stambių karvių, kitų galvijų, arklių ir paukščių fermų – 300 
m.  

       10. Prie komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonų priskirtinos kapinės. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintos Specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos numato, jog prie veikiančių kapinių nustatoma 300 m sanitarinės apsaugos 
zona, prie neveikiančių (uždarytų) kapinių  - 100 m.  

 

4.6. Teritorijos, rezervuojamos visuomenės poreikiams 

 

Bendrojo plano sprendiniai apima ir teritorijų, reikalingų panaudoti visuomenės 

poreikiams, rezervavimą – jų išjungimą iš apskrities viršininko patvirtintų laisvo fondo 

valstybinės žemės sklypų (skirų kompensacijai pretendentams į nuosavybės teisių atkūrimą ar 

pardavimui) arba galimą išpirkimą iš žemės savininkų, jeigu žemė jau privatizuota. Tai žemės 

plotai, numatyti poilsiavietėms, parkams ir kitiems rekreaciniams objektams, valymo 

įrenginiams, kapinių praplėtimui, gyvenviečių infrastruktūrai ir kt. Pagal 4.4 lentelėje pateiktus 

eilės numerius šie plotai pažymėti Žemės naudojimo reglamentų brėžinyje. Jų detalesnis 

tvarkymas, atskiriant galimas privatizuoti žemės sklypų dalis, galimas tik parengus kiekvienos 

teritorijos specialųjį ar detalųjį planą. 

 

4.4 lentelė. Telšių rajono teritorijos, rezervuojamos teritorijos visuomenės poreikiams (bendrojo plano 
sprendiniai) 

Pažymėta 
plane 

Seniūnija ir gyvenamoji vietovė Žemės sklypo apibūdinimas Plotas 
ha 

1 2 3 4 

 Degaičių seniūnija   

1. Jonauskų kaimas Rekreacinė teritorija prie Tausalo ež. 6,2 

2. Patausalės kaimas Rekreacinė teritorija prie Tausalo ež. 2,2 

3. Laukstėnų kaimas Rekreacinė teritorija prie Laukstėnų ež. 2,8 

4. Eigirdžių kaimas Rekreacinė teritorija 2,1 

5. Degaičių kaimas Rekreacinė teritorija 7,0 

6. Degaičių kaimas Rekreacinė teritorija 5,0 

7. Laukstėnų kaimas „Žvėrinčiaus miškas“ 32,0 

 Gadūnavo seniūnija   

8. Gadūnavo mst. Valymo įrengimai 0,1 

9. Gadūnavo mst. Kapinių praplėtimas 1 

10. Gadūnavo mst. Gedulo namai 0,1 

 
 
 



TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 

SPRENDINIAI 

 VGTU Teritorijų planavimo institutas 53 

4.4 lentelės tęsinys 
1 2 3 4 

11. Gadūnavo mst. Rekreacinė teritorija 2,0 

12. Džiūginėnų kaimas Kaimo bendruomenės namai 0,1 

13. Džiūginėnų kaimas Rekreacinė teritorija (Džiugo piliakalnis, 
parkas) 

4,4 

14. Džiūginėnų kaimas Valymo įrengimai 0,1 

15. Gedrimų kaimas Mokyklos stadionas 0,5 

16. Gedrimų kaimas Rekreacinė teritorija 2,0 

17. Gedrimų kaimas Senelių namai 0,1 

18. Gedrimų kaimas Poilsiavietė 1,0 

19. Pasruojės kaimas Rekreacinė teritorija 2,0 

20. Buožėnų kaimas Poilsiavietė 0,2 

21. Buožėnų kaimas Poilsiavietė 2,5 

22. Buožėnų kaimas Mokyklos stadionas 1,0 

23. Buožėnų kaimas Poilsiavietė 0,2 

24. Buožėnų kaimas Kaimo bendruomenės namai 0,1 

25. Kęstaičių kaimas Kaimo poilsiavietė prie Kurmio ež. 0,5-1 

 Luokės seniūnija   

26. Luokės mst. Kapinių praplėtimas 1,2 

27. Luokės mst. Mokyklos teritorijai 3,0 

28. Luokės mst. Kultūros centras ir kaimo bendruomenės 
namai 

0,8 

29. Luokės mst. Turgavietė 0,7 

30. Luokės mst. Rekreacinė teritorija 3,0 

31. Luokės mst. Rekreacinė teritorija ir jaunimo namai 3,5 

32. Luokės mst. Priešgaisrinis tvenkinys ir poilsiavietė 2,8 

33. Jokšų kaimas Rekreacinė teritorija 1,0 

34. Viekšnalių kaimas Kaimo poilsiavietė 3,1 

35. Viekšnalių kaimas Rekreacinė teritorija prie tvenkinio 0,6 

36. Viekšnalių kaimas Rekreacinė teritorija ir pirtis 1,1 

37. Viekšnalių kaimas Bendruomenės poilsiavietė prie 
Viekšnelių ež. 

2,4 

38. Viekšnalių kaimas Kapinių praplėtimas 1,4 

39. Kuršų kaimas Poilsiavietė prie Baltežerio ež. 1,0 

40. Baltininkų kaimas Rekreacinė teritorija 4,7 

41. Baltininkų kaimas Poilsiavietė prie Virvytės upės 0,3 

42. Baltininkų kaimas Rekreacinė teritorija ir pirtis 0,2 

43. Baltininkų kaimas Rekreacinė teritorija kultūros centro ir 
maldos namų (parkui ir stadionui jungti) 

3,8 

44. Baltininkų kaimas Kapinių praplėtimas 1,5 

 Nevarėnų seniūnija   

45. Nevarėnų mst. Amatų gamykla 0,1 

46. Nevarėnų mst. Planuojamos kapinės 2,0 

 Ryškėtų seniūnija   

47. Ryškėnų kaimas Parkas su poilsiaviete 4,0 
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4.4 lentelės tęsinys 
1 2 3 4 

48. Ryškėtų kaimas Tvenkinys su poilsiaviete 1,0 

49. Lauko Sodos kaimas Poilsiavietė prie Ūžrio ež. 1,0 

50. Lauko Sodos kaimas Valymo įrengimai 2,0 

51. Lieplaukės kaimas Kapinių praplėtimas 1,0 

52. Lieplaukės kaimas Poilsiavietė prie Lūšinės upelio 0,5 

 Tryškių seniūnija   

53. Tryškių mst. Kapinių praplėtimas 1,5 

54. Tryškių mst. Senelių namų statymui 1,5 

55. Pateklėnų kaimas Kapinių praplėtimas 1,5 

 Upynos seniūnija   

56. Kaunatavos kaimas Poilsiavietė prie Kaunatavos tvenkinio 0,3 

57. Upynos kaimas Upynos tvenkinio rekreacinė zona 1,6 

58. Upynos kaimas Upynos kaimo rekreacinė teritorija 0,6 

59. Vainočių kaimas Vainočių kaimo rekreacinė teritorija 0,3 

60. Naujikų kaimas Naujikų kaimo rekreacinė teritorija 3,4 

61. Degučių kaimas Degučių kaimo rekreacinė teritorija 4,8 

62. Gaulėnų kaimas Poilsiavietė prie Gaulėnų tvenkinio 0,3 

 Viešvėnų seniūnija   

63. Rainių kaimas Kultūros namai 0,1 

64. Rainių kaimas Stadionas 1,0 

65. Vembutų kaimas Nuotekų valymo įrenginiai 0,2 

66. Viešvėnų I kaimas Kapinių įrengimas 1,0 

67. Viešvėnų I kaimas Parapijos namai su senelių namais ir 
šeimos centru 

0,5 

68. Viešvėnų I kaimas Poilsiavietė prie tvenkinio 1,0 

69. Viešvėnų I kaimas Jaunimo parko, sporto ir poilsio aikštė 1,0 

70. Patumšalių kaimas Nuotekų valymo įrenginiai 0,5 

71. Patumšalių kaimas Jaunimo parkas 0,5 

 Žarėnų seniūnija   

72. Žarėnų mst. Parkas Telšių gatvėje 1,0 

73. Žarėnų mst. Parkas prie autobusu stotelės 1,0 

74. Žarėnų mst. Pramogų parkas su vandens telkiniu 3,0 

75. Žarėnų mst. Numatoma rekreacinė teritorija Alytaus 
gatvėje 

1,0 

76. Žarėnų mst. Kapinių išplėtimas 1,0 

77. Žarėnų mst. Teritorija naujoms kapinėms 2,0 

78. Žarėnų mst. Poilsio zona Žarnelės slėnyje 1,0 

79. Feliksavo kaimas Vandentiekio gręžiniai ir valymo 
įrenginiai 

1,0 

80. Kegų kaimas Nuotekų valymo įrenginiai 0,5 

81. Kegų kaimas Poilsiavietė prie Saločio ež. 0,5 

82. Kegų kaimas Poilsiavietė prie Ilgio ež. 0,5 

83. Karštenių kaimas Poilsiavietė prie Didovo ež. 0,5 

84. Vertininkų kaimas Poilsiavietė prie tvenkinio 0,5 
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4.4 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 

85. Ryškėnų kaimas Poilsio zona 0,8 

86. Mitkaičių kaimas Poilsio zona 0,4 

87. Nevarėnų kaimas Aikštelės konteineriams (4) 0,4 

88. Nevarėnų kaimas Priešgaisrinis tvenkinys 0,1 

 Upynos seniūnija   

89. Kaunatavos kaimas Rekreacinė zona 0,1 

90. Kiaulakių kaimas Rekreacinė zona 0,2 

 Gadūnavo seniūnija   

91. Buožėnų kaimas Parkas 0,2 

92. Buožėnų kaimas Poilsio zona 2,5 

 Varnių seniūnija   

93. Varnių miestas Rekreacinė teritorija abipus Varnelės 
upelio, apimanti pėsčiųjų taką, 
paplūdimį, žaidimų aikšteles, poilsio 
vietas ir maudyklas 

 
6-10 

94. Varnių miestas Vyskupo M. Valančiaus buvusi 
rezidencija; darželis 

 
1 

95. Varnių miestas Rekreacinė teritorija: Varnelės upelio 
kairėje pusėje esantis parkas ir teritorija 
dešinėje pusėje (ties tiltu) Daukanto 
gatvėje 

 
 

1 

96. Varnių miestas Medininkų aikštė 0,5 

97. Varnių miestas Teritorija apie buvusį KGB pastatą 0,5 

98. Varnių miestas Aikštelė šalia Varnių turgaus 0,5 

99. Janapolės kaimas Mokyklos stadionas 0,5 

100. Pavandenės kaimas Mokyklos stadionas 0,5 

101. Pavandenės kaimas Nepriklausomybės paminklo teritorija 0,2 

102. Ožtakių kaimas Parkelis ir krepšinio aikštelė (buv. 
kultūros namų teritorija 

 
0,6-1,0 

 Paplūdimiai prie Virvytės upės   

103. Juodeikių kaimas  0,5 

104. Buišų kaimas  3,0 

105. Kaunatavos kaimas  0,5 

106. Jokšų kaimas  1,2 

107. Biržuvėnų kaimas  6,0 

 Kitos teritorijos   

108. Rubežaičių kaimas Senelių namai 3,33 

109. Degaičių kaimas Telšių miesto kapinės 30 

110. Teritorijose, numatytuose perspektyvių gyvenamųjų vietų plėtimui, visuomenės 
poreikiams rezervuojamos žemės plotai, reikalingi gatvių tiesimui, infrastruktūros 
įrenginiams ir visuomenės paskirties statiniams. 
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5. NEKILNOJAMASIS KULTŪROS PAVELDAS 

 

5.1. Bendrosios nuostatos 

  

Telšių rajono bendrojo plano kultūros paveldo dalis nustato Telšių savivaldybės 

teritorijos nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos ir naudojimo prioritetus bei priemones, 

užtikrinančias kultūros paveldo objektų (pavienių objektų, jų kompleksų ir vietovių, registruotų 

kaip nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės) išsaugojimą. Pateikiami sprendiniai atitinka 

Lietuvos nacionalinės darnaus vystymosi strategijos (Žin., 2003, Nr. 89-2039), nurodančios, kad 

Lietuvos kultūrinio savitumo išsaugojimas yra vienas iš Lietuvos darnaus vystymosi prioritetų 

(str. 23.11, Žin., 2003, Nr. 89-2039), nustatytą kultūros paveldo išsaugojimo kryptį bei Lietuvos 

Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 2004, Nr. 153-5571) ir 

kitų Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos teisės aktų reikalavimus. Kultūros 

paveldo teritorijų apsaugos tikslai, nustatyti tarptautinėmis konvencijomis ir LR teisės aktais, 

detalizuojami specialiais teritorijų planavimo bei kultūros paveldo objektų apskaitos 

dokumentais. 

 Sprendinių konkretizavimo lygmuo atitinka rajono lygmens teritorijų planavimo 

reikalavimus ir Savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo taisyklėmis (Žin., 2004, Nr. 83-

3029) nustatytą grafinės dalies mastelį (Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo 

plėtojimo brėžinys, M 1:50000). Telšių rajono bendrojo plano kultūros paveldo dalis atitinka 

Lietuvos teritorijos bendrojo plano principus ir sprendinius (Žin., 2002, Nr. 110-4852). Rengiant 

šią dalį vadovautasi Telšių regiono plėtros planu 2006-2013 m. (patvirtintas Regiono plėtros 

taybos 2005 11 29), Telšių rajono strateginio plėtros plano 2004-2020 m. nuostatomis. 

Nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimas laikomas integralia Telšių savivaldybės 

teritorijos plėtros dalimi. Pagrindine strategine teritorijos plėtros kryptimi plano koncepcija 

numato decentralizuotą koncentraciją, kuri atitinka integralios kultūros paveldo apsaugos 

sampratą - siekiama vertingiausių objektų išsaugojimo, skatinant jų naudojimą visuomenės 

reikmėms.  

Pateikiami sprendiniai taip pat atitinka tikslus, numatytus Lietuvos ratifikuotoje Pasaulio 

kultūros ir gamtos paveldo globos konvencijoje (5 str.; Žin., 1997, Nr. 19-411): 

1) priimti generalinę politiką, kuri siektų kultūros ir gamtos paveldui suteikti tinkamą 

vaidmenį bendruomenės gyvenime ir to paveldo globą integruoti į bendras 

planavimo programas; 
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2) vystyti mokslinius ir techninius tyrimus ir tyrinėjimus ir paruošti veiksmingas 

priemones, kurios įgalintų valstybę neutralizuoti grėsmę, iškilusią kultūros ir gamtos 

paveldui; 

3) imtis tinkamų įstatyminių, mokslinių, techninių, administracinių ir finansinių 

priemonių, būtinų šio paveldo identifikavimui, globai, išsaugojimui (konservavimui), 

prezentavimui bei reabilitavimui. 

Pateikiami sprendiniai yra siejami su gamtos paveldo apsaugos reikalavimais ir atitinka 

aplinkos tvarkymo tikslus, nustatytus Lietuvos ratifikuotoje Europos kraštovaizdžio konvencijoje 

(5 ir 6 str.; Žin., 2002, Nr. 104-4621):  

1) įteisinti kraštovaizdį kaip svarbią žmones supančios aplinkos sudedamąją dalį, jų 

bendro kultūros ir gamtos paveldo apraišką bei jų savasties pagrindą; 

2) integruoti kraštovaizdį kaip reiškinį į savo teritorijų ir miestų planavimo politiką bei 

savo kultūros, aplinkos, žemės ūkio, socialinę ir ekonominę politiką, taip pat į 

kiekvieną kitą politikos sritį, galinčią turėti poveikį kraštovaizdžiui; 

3) nustatytus kraštovaizdžius įvertinti atsižvelgiant į suinteresuotų dalyvių ir 

atitinkamos gyventojų grupės jiems priskiriamą ypatingą vertę. 

Teritorinės nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių apsaugos prioritetai Telšių rajono 

teritorijoje yra apibrėžti, nustačius:  

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių sankaupos arealus. Jų naudojimo ir 

tvarkybos prioritetai yra pasiūlyti įvertinus nekilnojamojo kultūros paveldo objektų 

vertingąsias savybes, kompleksiškumo lygį, teritorinės sklaidos ypatumus ir 

teritorinės sąveikos (tarpusavyje bei su gamtine aplinka) pobūdį.  

2. Didžiausia kultūrine verte ir visuomenine reikšme (didžiausiu kultūriniu pažintiniu 

potencialu) pasižyminčias nekilnojamąsias kultūros paveldo vertybes. Objektų 

kultūrinė vertė yra įvertinta remiantis iki šiol atliktais istoriniais, archeologiniais, 

urbanistiniais ir architektūriniais tyrimais bei atlikus dabartinės būklės 

žvalgomuosius architektūrinius, urbanistinius ir kraštovaizdinius estetinius tyrimus. 

Papildomu vertės kriterijumi laikytas Žemaitijos regiono archeologijos, mitologinio 

ir memorialinio palikimo, dvarų sodybų ir sakralinės architektūros bei dailės 

tradicijos reprezentavimas. 

Objektus, pasižyminčius ryškiomis vertingosiomis savybėmis ir svarbius Telšių rajono 

kultūros tradicijų ir gyvenamosios aplinkos savitumui išsaugoti, tačiau iki šiol neturinčius 

kultūros vertybės statuso, tikslinga teikti įtraukimui į Kultūros vertybių registrą.  
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5.2. Nekilnojamųjų kultūros vertybių reikšmė  

 
Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėžinyje žymimi visi į 

Kultūros vertybių registrą įtraukti nekilnojamojo kultūros paveldo objektai (archeologinės vietos, 

urbanistinės vietovės, statinių kompleksai, pavieniai statiniai, mitologijos objektai, įvykių vietos, 

laidojimo vietos, monumentai; Kultūros paveldo centro 2006 m. gruodžio 30 d. apskaitos 

duomenimis). Atskirai pažymimi objektai, išsiskiriantys didžiausia kultūrine verte ir tinkamumu 

naudoti turizmo reikmėms (pasižymintys išskirtiniu kultūriniu pažintiniu potencialu). Nustatant 

objektų svarbą įvertinta ne tik jų istorinė, archeologinė, urbanistinė, architektūrinė ir meninė 

vertė, bet ir aplinkinės teritorijos patrauklumas, jų erdvinis ir semantinis ryšys su kitais kultūros 

paveldo objektais bei pasiekiamumo sąlygos (lokalizacija nustatytų turizmo maršrutų arba kitų 

Telšių rajono kelių atžvilgiu). Kultūros paveldo objektų visuomeninė reikšmė įvertinta 

atsižvelgiant į jų paskirtį, teritorijos naudojimo būdą ir pobūdį, nuosavybės formą, fizinę būklę.  

LR teritorijos bendrojo plano nekilnojamojo kultūros paveldo dalyje Telšių rajono teritorija 

skiriama vienam iš penkių istorijos paveldo dominavimo regionų. Vidurio ir Šiaurės Vakarų 

Žemaitijos regione išskirtinė svarba teikiama archeologijos paveldui (piliakalniams, 

alkakalniams, pilkapiams ir kt.) ir memorialiniams akcentams (LR Seimo nutarimas dėl LR 

teritorijos bendrojo plano, 2002 m. spalio 29 d. Nr. IX-1154). LR teritorijos bendrajame plane 

nurodoma, kad Telšių-Plungės-Skuodo arealui teiktinas pirmumo prioritetas valstybiniame 

rėmime. 

Telšių rajono kultūros paveldas pasižymi gausa, savitumu ir įvairove. Išskirtinį vaidmenį 

kraštovaizdyje atlieka piliakalniai, labai vertingas urbanistinis, dvarų sodybų ir sakralinės 

architektūros paveldas, ypatingai gausus bei pasižymintis didele etnografine ir menine verte 

kryždirbystės paveldas. 

Kompleksiškai apibendrinus iki šiol atliktų kultūros paveldo tyrimų rezultatus laikoma, 

kad didžiausiu kultūriniu pažintiniu potencialu išsiskiriančiais Telšių rajono kultūros paveldo 

objektais yra:  

1) archeologijos paveldo objektai: Luokės senojo miesto vieta, Telšių senojo miesto 

vieta, Džiuginėnų piliakalnis su gyvenviete, Šatrijos kalno, Pagirgždūčio, Paplienijos 

piliakalnių su senovės gyvenvietėmis kompleksai, Didžiųjų Burbiškių (Moteraičio), 

Šaukštelio (Sprūdės kalno), Vembūtų (Vydmantų) piliakalniai;  

2) dvarų paveldo objektai: Biržuvėnų, Džiuginėnų, Pavirvyčio, Siraičių dvarų sodybos, 

Brėvikių dvaro sodyba; 

3) sakralinės architektūros paveldo objektai: Rainių koplyčia, Telšių Šv. Antano 

Paduviečio katedros, bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos kompleksas, 
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Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios pastatų kompleksas, Luokės Visų 

Šventųjų, Pavandenės Šv. Onos, Janapolės Šv. arkangelo Mykolo, Požerės Kristaus 

Atsimainymo, Tryškių Šv. Trejybės, Nevarėnų Jėzaus Nukryžiuotojo  bažnyčių 

kompleksai, Varnių Šv. Aleksandro bažnyčia, Telšių sinagogos pastatas Aukštojoje 

g.;  

4) urbanistinės vietovės: Telšių senamiestis, Tryškiai.   

Didesnioji Telšių rajono nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, išsiskiriančių didžiausiu 

kultūriniu pažintiniu potencialu, dalis yra susitelkę Varių regioninio parko teritorijoje.. 

 
5.3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių sankaupos arealai  

 
Teritorijų kultūrinės vertės aspektu Telšių rajone išskirti penki nekilnojamųjų kultūros 

vertybių sankaupos arealai1. Saugotinomis Telšių rajono istorinio kraštovaizdžio savybėmis 

laikytinas architektūrinės, istorinės, archeologinės ir meninės verčių kompleksiškumas, žymios 

dalies nekilnojamojo kultūros paveldo objektų vizualinis kompozicinis bei istorinis semantinis 

sąryšingumas bei integralumas su vertinga gamtine aplinka.  

Kompleksiškai įvertinus Telšių rajono kultūros paveldo objektų vertingąsias savybes, 

teritorinę sklaidą ir istorinio kraštovaizdžio išlikimo laipsnį, išskirta: 

� Pabiržulio arealas, kuriame vyrauja archeologijos paveldo objektai;  

� Telšių arealas, kuriame vyrauja architektūros paveldo vertybės; 

� arealai be vieno vyraujančio kultūros paveldo objektų tipo (mišrūs arealai): Tryškių, 

Luokės ir Varnių. 

Teritorinės apsaugos koncentravimas kultūros vertybių sankaupos arealuose yra laikomas 

palankia prielaida išsaugoti istorinį kraštovaizdį. Tinkamas sąlygas plėtoti turizmą ir rekreaciją 

Telšių rajono kultūros vertybių sankaupos arealuose sudaro kultūros paveldo vertybių ir 

gamtinės aplinkos, pasižyminčios dideliu rekreaciniu potencialu, integralumas bei labai palankus 

kultūros vertybių sankaupos arealų išsidėstymas regioninių ir rajoninių turizmo maršrutų bei 

kelių atžvilgiu:  

1.  Pro Telšių, Pabiržulio, Varnių ir Luokės, kultūros vertybių sankaupos arealus 

vedamas rekomenduojamas nacionalinis (reprezentacinis) maršrutas “Lietuvos 

istorijos ir kultūros vėrinys”; pro visus penkis arealus: Telšių, Pabiržulio, Varnių, 

Luokės ir Tryškių, vedamas regioninis valstybinių parkų maršrutas “Žemaitijos parkų 

žiedas” (LR teritorijos bendrasis planas. Rekreacinės teritorijos).  

                                                 
1
 Kultūros vertybių sankaupos arealai Telšių s rajono bendrajame plane yra įvardinami sąlyginai pagal juose 

esančias reikšmingiausias gyvenvietes (žr. Esama būklė. Nekilnojamasis kultūros paveldas). 
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2.  Pro Telšių miestą praeina automagistralė E272 ir geležinkelio Šiauliai-Klaipėda 

linija; krašto kelias Nr. 160 jungia Telšių, Pabiržulio ir Varnių arealus, krašto kelias 

Nr. 194 kerta Tryškių arealą. 

3.  Nacionalinių dviračių trasų specialiojo plano Nacionalinių dviračių trasų sistema 

Telšių rajone siūlo plėtoti pagrindines ir kitas nacionalines dviračių trasas. 

Nacionalinių dviračių trasos vedamos pro visus penkis: Telšių, Pabiržulio, Varnių, 

Luokės ir Tryškių, rajono kultūros vertybių sankaupos arealus. Luokėje 

rekomenduojama plėtoti specifinę dviračių turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, trasas 

jungiančiose gyvenamosiose vietovėse siūloma plėtoti kitą viešąją turizmo 

infrastruktūrą ir turizmo paslaugas (PHARE projektas 2002/000-620.03.01.01.02, 

sprendiniai patvirtinti 2006 11 24). 

Varnių ir Pabiržulio arealai yra Varnių regioniniame parke, vertingiausieji jų objektai yra 

įtraukti į šio parko turizmo maršrutus. Išskirtine rajone kultūrine verte, vaizdingu kraštovaizdžiu, 

labai geru pasiekiamumu pasižymi Telšių arealas su jo vakarinėse prieigose susiklosčiusiomis 

Džiuginėnų ir Siraičių dvarų sodybomis. Dideliu kultūriniu pažintiniu potencialu pasižymi ir 

Tryškių arealas.   

 

5.4. Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos ir naudojimo kryptys 

  

Remiantis LR Nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymo 3 str. 1 p., visi objektai, 

saugoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės pagal įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos 

nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ 9 straipsnį, pripažįstami 

Kultūros vertybių registre registruotomis nekilnojamosiomis kultūros vertybėmis. 

Telšių apskrities plėtros plane vienu iš plėtros uždaviniu nustatyta pritaikyti apskrities 

kultūros paveldą turizmo ir visuomenės reikmėms (sk. 4, poskyris 1.3.2). Telšių rajono 

strateginiame plėtros plane 2004-2020 m. turizmo sektoriaus plėtra panaudojant rekreacinius 

kultūros paveldo ir gamtos išteklius yra įvardinama antruoju plėtros prioritetu. 

 Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, jų teritorijų ir apsaugos zonų tvarkybos ir 

naudojimo reikalavimai nustatomi paveldosauginiais specialiaisiais planais, o atskirais atvejais 

gali būti nustatyti apsaugos reglamentais. Bendrojo plano tikslų realizavimas tikslinamas ir 

detalizuojamas teritorijų specialiojo planavimo dokumentais. Individualūs apsaugos reglamentai 

sudaromi ir išduodami jų valdytojams per 20 darbo dienų nuo valdytojų raštiškų prašymų 

gavimo dienos Kultūros paveldo departamente (jo teritoriniame padalinyje) ar savivaldybės 

paveldosaugos padalinyje (LR Kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. ĮV-154 

Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objekto pavyzdinio apsaugos reglamento patvirtinimo). 
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Kultūros paveldo objektų tvarkyba atliekama pagal tokiam objektui nustatytus 

paveldosauginius reikalavimus, paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentus, paveldo 

tvarkybos reglamentus. Saugomų objektų teritorijos , saugomos vietovės, apsaugos zonos 

tvarkomos ir veikla jose plėtojama pagal bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentus 

ir jais nustatomus paveldosaugos reikalavimus. 

Apsaugos specialieji planai rengiami skelbiamų saugomais kultūros paveldo objektų ir 

steigiamų saugomomis vietovių teritorijų, apsaugos zonų riboms nustatyti ar pakeisti. Jei 

objektų, įrašytų į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, apsaugos zonos nėra nustatytos, joms 

taikomi reikalavimai, nustatyti LR Nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 

2004, Nr. 153-5571) 9 str. 5 p. ir LR vyriausybės Specialiųjų Žemės ir miško naudojimo sąlygų 

XIX p. (Žin., 1992 08 10, Nr. 22-652). 

  Kultūros paveldo objektams, esantiems Varnių regioninio parko teritorijoje, priežiūros, 

tvarkymo ir naudojimo sąlygas nustato šio parko apsaugos reglamentas (Žin., 2002, 87-3731), 

teritorijų planavimo dokumentai, apsaugos reglamentai. Vertingi parko archeologiniai 

kompleksai saugomi šio parko Biržuvėnų, Girgždūtės, Šatrijos, Pavandenės, Vembūtų, 

Žąsugalos, Pabiržulio kraštovaizdžio draustiniuose. Biržuvėnų dvaro sodyba saugoma Biržuvėnų 

kraštovaizdžio draustinyje. Luokės miestelio ir Varnių miesto išlikusi vertinga plano ir erdvių 

struktūra bei juose esantys kultūros paveldo objektai saugomi Varnių regioninio parko Luokės ir 

Varnių urbanistiniuose draustiniuose. 

 Visų archeologijos paveldo objektų tvarkybai yra nustatyta konservavimo kryptis 

(Lietuvos teritorijos bendrasis planas, 21 str.). Visos neveikiančios kapinės yra tvarkomos pagal 

Kapinių tvarkymo taisykles (Žin., 2006 02 22, 22-695). Jų teritorijoms nustatyta pagrindinė 

tikslinė konservacinė žemės naudojimo paskirtis (Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos įstatymas, 20 str.).  

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai tvarkomi ir naudojami atsižvelgiant į jų 

vertingąsias savybes ir teritorinį kontekstą. Prioritetiniai (skubiausiai) tvarkytini didžiausiu 

kultūriniu pažintiniu potencialu išsiskiriantys Telšių rajono nekilnojamojo kultūros paveldo 

objektai. Kultūros vertybių sankaupos arealai turėtų būti tvarkomi išryškinant dominuojančių 

kultūros paveldo objektų sąveiką su kitais kultūros paveldo objektais ir gamtine aplinka. Šių 

arealų teritorinės apsaugos priemones tikslinga nustatyti nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentais (Nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės, Žin., 2005, Nr. 81-

2973).  

Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro objektus, įtrauktus į turizmo maršrutus, būtina 

prioritetiniai ženklinti ir rengti intensyvesniam lankymui. 
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Nustačius, kad Telšių rajone yra skubiai tvarkytinų objektų, įtrauktų į Kultūros vertybių 

registrą, tačiau saugomais nepaskelbtų, savivaldybė turi priimti sprendimą inicijuoti jų skelbimą 

saugomais. Priėmus šį sprendimą, gali iki 6 mėnesių būti apriboti ar uždrausti darbai, kurie 

pačiame objekte, jo teritorijoje ar apsaugos zonoje galėtų pažeisti vertingąsias savybes. Jei 

teritorija ir apsaugos zona nenustatytos, apriboti ar uždrausti darbus galima iki 250 metrų 

atstumu nuo objekto. Jeigu dėl nepalankių klimato sąlygų trūkstami tyrimai neatliekami, 

terminas gali būti pratęstas iki 8 mėnesių (12 str. 5 p., LR Nekilnojamojo  kultūros paveldo 

apsaugos įstatymas;  Žin., 2004, Nr.153-5571). Per šį terminą šio įstatymo nustatyta tvarka turi 

būti atlikti trūkstami tyrimai, parengtas ir suderintas teritorijos ir apsaugos zonos ribų projektas, 

reikalui esant, statinys užkonservuotas ir atlikti kiti kultūros paveldo objekto skelbimo saugomu 

procedūros veiksmai. 

Tikslinga rengti Telšių rajono kultūros vertybių apsaugos projektus, kurie padėtų telkti 

valstybės ir savivaldybės lėšas kultūros paveldo išsaugojimui ir atgaivinimui bei ES struktūrinių 

fondų paramai gauti. Tikslinga ruošti ir įgyvendinti kultūrinio turizmo programas, bendras su 

kitomis Žemaitijos regiono savivaldybėmis, bei specialiąsias programas, skirtas regionui 

būdingos tradicinės medžio statybos ir kitų amatų bei verslų, susijusių su kultūriniu turizmu ir 

kultūros paveldo objektų atgaivinimu, plėtotei. Didesnės lėšos skirtinos Telšių rajono kultūros 

paveldo vertybių pasiekiamumui automobiliais, dviračiais ir pėsčiomis plėtoti. 

Siekiant stiprinti Telšių rajono istorinių miestelių bei etnografine verte pasižyminčių 

kaimo gyvenviečių patrauklumą ir gyvybingumą tikslinga numatyti ir įgyvendinti socialinės 

plėtros priemones, skirtas: 

1) išlaikyti ir stiprinti vietos bendruomenes; 

2) aktyviau įtraukti vietos gyventojus į teritorijų planavimo ir kultūros paveldo 

išsaugojimo procesus; skatinti vietos bendruomenes teikti svarbius joms objektus 

įtraukti į Kultūros vertybių registrą, dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kultūros 

vertybių apsaugos projektus ir programas; 

3) plėtoti būdingas medžio statybos tradicijas, kitus su istorinio kraštovaizdžio 

išsaugojimu susijusius senuosius vietos verslus ir amatus. 

Tikslinga numatyti priemones, reikalingas planuoti vieningą saugomų statinių kompleksų, 

visų pirma - dvarų sodybų, kurie yra privatizuoti dalimis, tvarkybą. 

Prioritetiniai skirtina parama medžio architektūros paveldo tvarkybos darbams vykdyti. 

Ypač skubiai tvarkytini senieji mediniai dvarų sodybų gyvenamieji ir ūkiniai pastatai. Tikslinga 

numatyti mokesčių lengvatas ir kitas skatinimo priemones pritaikant kaimo turizmui sodybas, 

įsikūrusias vaizdingumu pasižyminčiose kaimo vietovėse ir pasižyminčias etnoarchitektūros 

verte ir autentiškumu.  
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Žemės ūkis laikytinas svarbia sąlyga išsaugoti kaimiškajam kultūros paveldui, jo 

tipologinei įvairovei ir autentiškumui (Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaikė programa, 

Žin., 2003, Nr. 89-4033). Tradicinė žemdirbystė itin skatintina kultūros vertybių sankaupos 

arealuose bei vietovėse, kuriose išliko daugiausia kaimo turizmo vystymui tinkančių, vaizdingoje 

gamtinėje aplinkoje susiklosčiusių ir autentiškumu pasižyminčių sodybų.  

Telšių rajono kultūros paveldo objektų tvarkybai, priežiūrai ir pritaikymui visuomenės 

reikmėms būtina skirti žymiai daugiau lėšų. Siekiant išsaugoti ir tinkamai naudoti Telšių rajono 

kultūros paveldą labai svarbu parengti ir įdiegti privačių lėšų, panaudotų visuomenei prieinamų 

registruotų kultūros paveldo objektų tvarkybai, kompensavimo mechanizmą. Tikslinga parengti 

ir įteikti visų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų savininkams ir naudotojams šių objektų 

vertės išsaugojimo ir naudojimo rekomendacijas.  

Bendrojo plano kultūros paveldo apsaugos sprendinių įgyvendinimo stebėsena 

(monitoringas) turi būti vykdoma periodiškai ir pagal reikalavimus, nustatytus atsižvelgiant į 

objektų tipologijos ypatumus, fizinę būklę, teisinę priklausomybę. Stebėsenos rezultatai: 

stebėjimo ir fiksavimo duomenys, vertingąsias savybes naikinančių ar žalojančių poveikių 

vertinimas, apibendrinimas ir prognozavimas, turi būti teikiami už Telšių rajono kultūros 

paveldo vertybių apsaugą ir teritorijų planavimą atsakingoms institucijoms.  
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6. TELŠIŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMOS VYSTYMAS 

 

6.1. Susisiekimo sistemos prioritetai 

 

Telšių rajono susisiekimo sistemos vystymas orientuotas į Žemaitijos regiono 

aptarnavimą ir savivaldybės gyventojų poreikių patenkinimą. Perspektyvinė rajono susisiekimo 

sistema numato patogius keleivių ir krovinių vežimus vietiniais ir tarptautiniais maršrutais. 

Nuolat augantis automobilizacijos lygis Telšių rajone didins gyventojų mobilumą ir sudarys 

jiems patogias važiavimo sąlygas nepriklausomai nuo kelionės atstumo ir laiko. Subalansuotos 

rajono susisiekimo sistemos plėtrai yra svarbu, kad bendroje kelionių struktūroje būtų ir viešasis 

transportas, kuris realizuotų gyventojų keliones dideliais atstumais. Vietinis susisiekimas 

Telšiuose, Varniuose ir kituose miesteliuose turi būti orientuotas į intensyvų dviračių naudojimą. 

Dviračių takų tinklo plėtra rajono gyvenvietėse turi būti vienas iš pagrindinių susisiekimo 

sistemos plėtros tikslų.  

Siūlomi Telšių  rajono savivaldybės perspektyvinės susisiekimo sistemos prioritetai: 

1) vystyti rajono teritorijos subalansuotą urbanistinę plėtrą; 

2) visapusiškai integruotis į šalies ir tarptautinį kelių tinklą; 

3) eismo saugos didinimas keliuose ir gatvėse; 

4) gyventojų kelionėms sudaryti daugiau patogumo; 

5) aplinkos taršos ir triukšmo mažinimas. 

Telšių  rajono savivaldybės perspektyvinę susisiekimo sistemą sudarys: 

� individualūs lengvieji automobiliai, skirti keleivių vežimui; 

� transportas, skirtas krovinių vežimui ir gyventojų aptarnavimui; 

� viešasis transportas, skirtas aptarnauti Telšių rajono priemiestinius ir tarpmiestinius 

maršrutus; 

� dviračių transportas, skirtas gyventojų susisiekimui Telšių mieste ir priemiestinėse 

zonuose ir kitose gyvenvietėse. 

Perspektyvoje (iki 2017 m.) Telšių rajono gyventojai apie 20 % kelionių turėtų atlikti 

viešuoju transportu, 35 - 40 % kelionių individualiais lengvaisiais automobiliais ir apie 40 % – 

dviračiais ir pėsčiomis. 

Telšių rajono perspektyvinė susisiekimo sistema ir transportinis aptarnavimas yra 

tiesiogiai susietas su rajono ūkine ir ekonomine veikla, gyventojų darbine bei mokymosi veikla, 

bei jų socialiniu aptarnavimu. Rajono susisiekimo sistema bus labiau subalansuota ir keliones 

galima bus atlikti pėsčiomis ir  dviračiais, kai gyventojai dirbs arba gaus kasdieninės paslaugas 

arčiau gyvenamosios vietos. Tikimasi, kad pagerinus susisiekimą viešuoju transportu iki 2017 
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padidės kelionių skaičius autobusais. Vystantis Telšių rajono urbanistinei plėtrai, didėjant 

aptarnavimo specializacijai ir gerėjant gyvenimo kokybei dėl didesnių atstumų didės kelionės, 

atliekamos individualiu transportu. 

 

6.2. Perspektyvė  tinklo struktūra ir susisiekimo infrastruktūros plėtra 

  

Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano susisiekimo karkasą formuoja 

Lietuvos teritorijos bendrojo plano numatytos urbanistinės integracinės ašys, kurių pagrindą 

sudaro tarptautinių ir šalies transporto koridorių tinklas. Per Telšių rajono savivaldybės teritoriją 

rytų–vakarų kryptimi praeina viena iš septynių svarbiausių I B kategorijos urbanistinės 

integracijos ašių. Tai yra transeuropinio tinklo kelias (E 272 Klaipėda–Palanga–Telšiai–Šiauliai–

Panevėžys–Vilnius). 

Šios I B kategorijos urbanistinės integracijos ašies praėjimas per šiaurinę Telšių rajono 

teritoriją sudaro geras galimybes tokią situaciją išnaudoti rajono ekonominei plėtrai. Šiuo keliu 

atliekami pagrindiniai keleivių ir krovinių vežimai per šiaurinę Respublikos teritoriją. Ši I B 

kategorijos urbanistinė integracijos ašis sujungia Telšius ties Šiauliais su magistraliniu keliu 

A12, kita I B kategorijos tarptautinės urbanistinės integracijos ašis – transeuropinio tinklo kelias 

E77 (Pskovas–Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas–Varšuva–Krokuva–Budapeštas). Telšių 

rajonas per transeuropinį kelią E77 ties Kryžkalniu sujungiamas su kitu tarptautiniu transporto 

koridoriumi IX B – magistraliniu keliu A1 Klaipėda–Kaunas–Vilnius.  

Telšių rajono teritorijoje praeina trys krašto keliai: Krašto kelias Nr. 160 Telšiai–Varniai–

Laukuva, kerta rajoną nuo šiaurės į pietus. Kitas krašto kelias Nr. 161 Telšiai–Seda veda nuo 

Telšių miesto į rajono šiaurinę dalį ir krašto kelias Nr. 194 Užventis–Tryškiai–Viekšniai, kerta 

vakarinę rajono teritoriją iš šiaurės į pietus lygiagrečiai minėtam krašto keliui Nr. 160. 

Trisdešimt aštuoni valstybiniai rajoniniai keliai yra apjungiamojo pobūdžio, kurie sujungia 

gyvenvietes su rajono centru – Telšiais arba sujungia atskiras rajono gyvenvietes ir miestelius.    

Rajone yra savivaldybės vietinės jungtys, tai valstybinės reikšmės rajoniniai 

automobiliniai keliai, kurie šiaurinėje rajono dalyje jungia Mitkaičius, Juozapavą, Kantenius, 

Nevarėnus, Gedrimus, Gadunavą, Tryškius, Buožinus. Rajoniniai keliai pietinėje Telšių rajono 

dalyje jungia Vembutus, Pavandenę, Janapolę, Žarėnus, Biržuvėnus, Luokę, Upyną, Kaunatavą, 

Ryškėnus, Dūseikius.  

Telšių rajone tolygiai vyksta urbanistinė teritorinė plėtra, kuri susijusi su didėjančia 

magistralinio kelio A11 Šiauliai–Palanga reikšme bei besikeičiančiomis ekonominėmis ir 

socialinėmis sąlygomis. Gyventojų migracija rajone vyksta dviem kryptimis, pirma – iš kaimo 
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vietovių į seniūnijos centrus ir į Telšių miestą, antra – iš rajono į Šiaulius, Klaipėdą ir kitus šalies 

stambius miestus. 

Šiuos procesus Telšių rajone skatina augantis gyventojų pragyvenimo lygis ir sparčiai 

didėjantis individualių automobilių skaičius. Dabartinis automobilizacijos lygis kelis kartus 

padidino gyventojų mobilumą, dabar 50 – 70 km atstumas nuo gyvenamosios vietos iki 

darbovietės jau nėra jokia kliūtis, ir vis daugiau rajono gyventojų teikia prioritetą darbovietėms 

aplinkiniuose miestuose. Šiandieninis Telšių rajono gyventojų automobilizacijos lygis leidžia 

būti visai nepriklausomiems nuo viešojo transporto. 

Siūloma susisiekimo sistemos koncepcija remiasi Bendrajame plane pasiūlyta Telšių 

rajono gyvenamųjų vietovių sistemos plėtros bei savivaldybės teritorijos erdvine koncepcija. 

Telšių rajono teritorijoje valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklo tankis yra 0,30 

km/km2. Kelių tinklas sujungia visas pagrindines rajono gyvenvietes ir seniūnijas, todėl 

perspektyvoje kelių tinklo plėsti nėra poreikio. Rajono miestų ir gyvenviečių gatvių tinklo plėtra 

bus vykdoma pagal ateityje rengiamus jų bendruosius planus.  

Valstybinės reikšmės asfaltuotų automobilinių kelių procentas rajone turi padidėti nuo 

67,3 % (2006 m.) iki 75,0 % (2015 m.). Pirmoje eilėje bus asfaltuojami tie valstybinės reikšmės 

rajoniniai automobiliniai keliai, kurie jungia visų lygmenų rajono lokalinius centrus. 

Transporto priemonių skaičius Lietuvoje 2007 metų pradžioje pasiekė 2 milijonus, todėl 

didėja ir automobilizacijos lygis kiekviename rajone tame tarpe ir Telšių. Telšių rajone 1995 m. 

buvo 168 lengvieji automobiliai 1000 gyventojų, 2000 m. – 339 aut./1000 gyventojų, tai 2005 

metais automobilizacijos lygis išaugo iki 406 aut./1000 gyventojų. Paskaičiuota prognozė 2015 

metams numato, kad Telšių rajono automobilizacijos lygis gali išaugti iki 500 aut./1000 

gyventojų. Šis rodiklis parodo rajono gyventojų transporto priemonių pasirinkimą ir didelį 

gyventojų mobilumą. Telšių rajone 2006 metais buvo užfiksuotos 30272 transporto priemonės. 

Magistraliniuose ir krašto keliuose pakeitimų laikotarpiui iki 2017 m. nėra numatoma, 

tačiau vykstant tolimesnei miestelių ir miestų urbanistinei plėtrai bei didėjant transporto eismo 

intensyvumui būtinos kai kurios trasų korektūros formuojant aplinkkelius ir rezervuojant jiems 

vietas. 

Kaip numatyta KPPP iki 2015 metų turi būti įrengtas Varnių aplinkkelį, kas leistų 

išvengti didelių transporto srautų ir sunkiojo transporto tranzito centrinėje miestelio dalyje ir 

užtikrinti saugų gyventojų eismą.  

Po 2015 metų siūloma nutiesti Nevarėnų miestelio aplinkkelį, kad užtikrinti eismo 

saugumą miestelio teritorijoje, kurioje gausų moksleivių ir lankytinų kultūros paveldo objektų. 

Žemesnės 4 lygmens vietines jungtis formuos apskrities ir savivaldybių teritorijų 

lokalinės jungtys, kurioms priskiriami rajoniniai keliai. 
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Po 2015 m. planuojamo laikotarpio yra siūloma padidinti esamų rajoninių kelių tinklą ir 

jo rišlumą tolygesniam transporto eismui.  

 

6.3. Gyvenviečių transportinis aptarnavimas 

 

Telšių rajono perspektyvinį susisiekimo tinklą siūloma modernizuoti, kad prioritetas būtų 

teikiamas keliams, tiesiogiai sujungiantiems pagrindinius savivaldybės esamus ir planuojamus 

centrus.   

Savivaldybės pagrindiniai lokaliniai centrai: valdymo – Degaičių, Gadūnavo, Luokės, 

Nėvarėnų, Ryškėnų, Telšių miesto, Tryškių, Upynos, Varnių, Viešvėnų, Žarėnų seniūnijos.  

Numatomas didžiausias urbanistinės plėtros teritorijos potencialas yra savivaldybės 

centras – Telšiai. Kadangi šio miesto intensyviausi transportiniai ir ekonominiai ryšiai yra 

tiesiogiai susiję su Klaipėda, Plunge, Mažeikiais, Šiauliais, Šilale, tad teritorinė plėtra ir turėtų 

vykti šiomis kryptimis. Esamas miesto aplinkkelis turėtų virsti neužstatomu transporto 

koridoriumi su ribotu sankryžų skaičiumi. Į miesto susisiekimo sistemą siūloma įjungti Degaičių, 

Ryškėnų, Rainių gyvenvietes, kurios jau šiuo metu struktūriškai yra susilieję su Telšių miestu.  

Varnių miestelio plėtra yra labai patogioje geografinėje ir urbanistinėje situacijoje. 

Pagrindinė esama transporto problema yra tranzitinio transporto eismas per miestelio centrą. Tai 

vyksta dėl to, kad šio miestelio teritoriją tiesiogiai kerta esamas krašto kelias Nr.160 Telšiai-

Varniai-Laukuva. Esamo gatvių tinklo rekonstrukcija miestelio centre situacijos iš esmės 

nekeičia, o pagerintos eismo sąlygos net gali padidinti poveikį aplinkai.  

Nevarėnų miestelio plėtra taip pat turi geras perspektyvas. Pagrindinė esama transporto 

problema yra tranzitinio transporto eismas per miestą.  Tai vyksta dėl to, kad šio miestelio 

teritoriją tiesiogiai kerta esami rajoniniai keliai  

 

6.4. Perspektyvinis kelių tinklo apkrovimas 

 

Telšių rajono perspektyvinis transporto eismo intensyvumas skaičiuotas įvertinant 

perspektyvinį gyventojų skaičių ir esamas transporto srautų augimo tendencijas. Didžiausi 

transporto srautai ir toliau formuosis pagrindinėje transporto ašyje – kelyje A11 Šiauliai – 

Palanga, kur vidutinis metinis procentinis augimas siekia 5-7 procentus. Vidutinis metinis 

transporto srauto augimas priimtas atsižvelgiant į bendrąsias transporto srautų ilgalaikes ir 

trumpalaikes tendencijas Telšių miesto gatvėse ir rajono savivaldybės keliuose.  
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Telšių rajono savivaldybės kelių tinklo pagrindą rytų – vakarų kryptimi dabar ir ateityje 

formuos magistralinis kelias A11 Šiauliai-Palanga. Šis magistralinis kelias turi žymią reikšmę 

Telšių rajono ekonominei ir socialinei plėtrai. 

Valstybinės reikšmės magistralinio A11 ir trijų krašto automobilių kelių tinklas 

efektyviai aptarnauja Telšių rajono savivaldybės teritoriją ir yra pakankamas perspektyviniam 

laikotarpiui (6.1 lentelė). 

 
6.1 lentelė. Perspektyvinis paros transporto eismo intensyvumas Telšių rajono valstybinės reikšmės 

automobilių keliuose (aut./parą) 

Kelio Nr. ir pavadinimas 2006 m. 2010 m. 2015 m. 

A11 Šiauliai – Palanga 59,18 km 

A11 Šiauliai – Palanga 65,58 km 

2875 

4019 

3800 

5700 

4800 

7600 

160 Telšiai – Varniai – Laukuva 4,54 km 

160 Telšiai – Varniai – Laukuva 17,04 km 

5140 

1537 

6300 

1850 

8500 

3500 

161 Telšiai – Seda 843 1250 1550 

194 Užventis – Tryškiai – Viekšniai 682 1050 1200 

 

Perspektyvinis transporto srautų augimas Telšių rajono magistraliniame kelyje A11 2015 

metais sieks iki 4850-7600 automobilių per parą, taip pat čia vyraus sunkiojo transporto eismas 

kuris 2015 m. gali sudaryti 800 – 900 sunkvežimių per parą, krašto keliuose sunkiojo transporto 

srautai bus žymiai mažesni ir perspektyvoje sieks 200 – 250 transporto priemonių per parą (6.2 

lent.). 

Sunkiojo transporto eismas Telšių rajone yra sunkiai prognozuojamas, nes nėra aiškių 

tendencijų. Tam didelės įtakos turės sunkiojo tranzitinio krovininio transporto augimo tempai, 

kurie šiuo metu yra labai dideli. Pagrindiniai sunkiojo transporto srautai vyraus magistraliniame 

kelyje A11. Didelis sunkiojo transporto eismas išliks tarp Telšių ir Šiaulių – 800-1100 transporto 

priemonių /parą. Kituose krašto keliuose srautas sieks iki 200-700 transporto priemonių. 

Rajoniniuose keliuose sunkiojo transporto eismas yra epizodinis ir daugiau aptarnaujančio 

pobūdžio (pvz., autobusai, statybinis transportas, žemės ūkio mašinos), todėl yra sunkiai 

prognozuojamas. 

Tikslu nukrauti transporto eismą Telšių miesto ribose, tikslinga rezervuoti žemes 

teritoriją planuojamai kelio jungčiai: nuo magistralinio kelio A11 Šiauliai – Palanga iki rajoninio 

kelio Telšiai – Seda, kuri būtų tiesiama po 2020 metų. 
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6.2 lentelė. Sunkiojo transporto perspektyvinis paros eismo intensyvumas Telšių rajono savivaldybės 
keliuose (sunkv./parą). 

 

Kelio Nr. ir pavadinimas 2006 m. 2010 m. 2015 m. 

A11 Šiauliai – Palanga 59,18 km 

A11 Šiauliai – Palanga 65,58 km 

402 

533 

700 

800 

700-1000 

850-1100 

160 Telšiai – Varniai – Laukuva 4,54 km 

160 Telšiai – Varniai – Laukuva 17,04 km 

395 

198 

550 

320 

600-800 

400-500 

161 Telšiai – Seda 94 160 200-250 

194 Užventis – Tryškiai – Viekšniai 87 105 160 

 
Transporto eismo dinamika Telšių rajono atskiruose magistraliniame ir krašto keliuose 

atskirais metų mėnesiais išliks skirtingi: magistraliniame kelyje transporto pokyčiai sieks kelis 

kartus, kai tuo tarpu krašto keliuose pokyčiai išliks nežymūs. Tai rodo, kad tranzitiniai srautai 

daugiausia palies tik magistralinį kelią A11 Šiauliai-Palanga. 

Kadangi magistralinio ir krašto kelių tankis Telšių rajono savivaldybės teritorijoje yra 

gana aukštas – 29,95 km/km2, o tinklo rišlumas visiškai priimtinas perspektyvinei veiklai, tai jo 

didinti nėra jokio poreikio. Galimas šios kategorijos tinklo augimas dėl naujų jungčių  atsiradimo 

ties miesteliais nėra didelis. 

Pagal KPP programą siūlomų asfaltuoti žvyrkelių ilgis Telšių rajone yra numatomas: 

2006-2010 m. – 54,3 km ir 2011-2015 m. – 57,8 km, iš viso iki 2015 m. – 112,1 km. 

 

6.5. Viešasis transportas 

 

Viešojo transporto vietinio maršrutinio tinklo organizavimas tiesiogiai susietas su Telšių 

rajono esamų seniūnijų ir savivaldybės centro tiesioginiu aptarnavimu, mažesniais eismo 

intervalais ir mažesniu persėdimų skaičiumi. Autobusų talpos parinkimas turi būti tiesiogiai 

susietas su esamais ir laukiamais keleivių srautais. Tam tikslui turi būti  atlikti keleivių srautų 

tyrimai esamuose maršrutuose. Reikia sudaryti minimalų prioritetinį vietinių autobusų maršrutų 

tinklą, kuris būtų skirtas rajono savivaldybės teritorijos ir jos pagrindinių administracinių ir 

turistinių traukos centrų aptarnavimui. Galimas variantas - kai kurių autobusų maršrutų 

pratęsimas iki kaimyninių savivaldybių artimiausių traukos centrų.  

Maršrutų tvarkaraščiai jų susikirtimo vietose turi būti suderinti taip, kad keleiviai galėtų 

persėsti iš vieno maršruto į kitą su mažiausiomis laiko sąnaudomis. Vengimas maršruto galinį 

punktą daryti ne rajono savivaldybės centre – Telšiuose siejamas su mažesniu persėdimu 
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skaičiumi ir mažesne kelionės trukme tarp atskirų seniūnijos centrų. Nedidelis siūlomų maršrutų 

skaičius siejamas su realiomis galimybėmis valdyti šių maršrutų eismo tvarkaraščius 

priklausomai nuo keleivių srautų svyravimo turizmo sezono metus ir moksleivių vežimo į 

mokymosi įstaigas.   

Telšių rajono gyventojai labiausiai nepatenkinti esamais maršrutais ir dideliais eismo 

intervalais. Nesuprantama ir turėtų būti greitai taisytina, kai atskiruose maršrutuose yra tik viena 

reisas (kaip žmogus pasinaudojęs autobusais ryte turi grįžti vakare) arba nėra reisų savaitgaliais. 

Siūloma maršrutų schema iš dalies atspindi ir konkrečius gyventojų pageidavimus.  

Pagrindinė autobusų stoties vieta Telšiuose išlieka ta pati. Visi vietiniai autobusų 

maršrutai planuojami sustojant šioje stotyje. Šioje stotyje būtų organizuojami persėdimai į 

tarpmiestinius autobusų maršrutus, kurie kerta rajono savivaldybės teritoriją.  

Vietiniai ir tarpmiestiniai maršrutai turėtų būti peržiūrėti atsižvelgiant į gyventojų 

kasdienius ir savaitgalinius ryšius. Rajono gyventojų intensyviausi savaitgaliniai ryšiai su rajono 

centru – Telšiais bei Šiauliais, Klaipėda, Plunge ir Mažeikiais.  

Viešasis transportas turi būti priderintas prie Telšių rajono ir Telšių miesto esamų darbo 

ryšių, kurių pagrindu ir turėtų būti peržiūrėti esami autobusų maršrutai ir eismo tvarkaraščiai. Du 

trečdaliai rajono gyventojų dirba Telšių mieste, todėl rajono vietinių maršrutų ryšiai su rajono 

centru turi būti organizuoti ypatingai gerai.  

Perspektyvinis pervežtų keleivių skaičius, įvertinant iš dalies esamas tendencijas,  2015 

metais  turėtų išaugti apie 1,5 karto esant nežymiam keleivių apyvartos didėjimui (6.3 lent.). Tai 

tiesiogiai susiję su moksleivių pervežimais, kurių kelionės ilgis nėra didelis. Pagerėjęs vietinių 

autobusų maršrutų darbas, turėtų sudaryti geresnes susisiekimo sąlygas moksleiviams.  

 

6.3 lentelė. UAB „Telšių autobusų parkas“ autobusais pervežamų keleivių skaičius 
 

Rodikliai 2000 m. 2002 m. 2003 m. 2004 2005 2015 

Keleivių vežimas, mln. 1,74 2,09 2,05 2,14 1,88 2,50 

Keleivių apyvarta, mln. 

keleivio kilometrų  
16,3 25,18 36,00 29,30 23,90 31,00 

Kelionių skaičius 1 

gyventojui 
31,9 37,3 36,6 38,2 33,6 44,6 

 

Vasaros sezono metu gerinant turistų ir poilsiautojų aptarnavimą, galima būti įvesti 

atskirus sezoninius turistinius maršrutus, kurie siektų pagrindines Telšių rajono ir Pajūrio poilsio 

ir pažintinio turizmo vietas.   
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Sudarant palankias sąlygas viešojo transporto eismui ir vykdant gatvių ir kelių tinklo 

rekonstrukciją, prioritetas, be jau fiksuoto bendro transporto eismo intensyvumo, turėtų būti 

teikiamas keliams ar jų atkarpoms, kuriose vyksta arba numatomas intensyvus viešojo transporto 

– autobusų eismas. Ypatingas dėmesys turi būti teikiamas autobusų stotelių įrengimui, jų 

apšvietimui, pėsčiųjų perėjų įrengimui, nes tai yra padidintos eismo rizikos zonos.  

 

6.6. Geležinkelių infrastruktūra 

 
Per Telšių rajoną eina IX geležinkelių koridoriaus atšaka IX B - ruožas nuo Šumsko per 

Vilnių, Kaišiadoris, Šiaulius, Plungę į Klaipėdą, kurio bendras ilgis 412,4 km. (Telšių rajone – 

37,0 km). Kadangi šiuo ruožu pervežama daugiausia krovinių, todėl yra būtina didinti traukinių 

eismo laidumą, saugumą, mažinti eismo valdymo išlaidas. Pagal Europos Sąjungos reikalavimus 

turi būti nutiestas antrasis bėgių kelias Radviliškio – Klaipėdos linijoje. Numatoma žeminti 

Lieplaukės stoties kryptimi esančią didelę įkalnę, kuri neatitinka šiandieninių ES reikalavimų. 

Ateityje šiame ruože krovinių turi daugėti, o taip pat bus plečiamas keleivinių traukinių eismas. 

Lietuvos transporto sistemos ilgalaikėje iki 2025 metų plėtros strategijoje yra numatomas 

geležinkelių transporto koridorių bei su jais susijusių geležinkelių stočių modernizavimas bei 

rekonstravimas. Per Telšių rajoną einančio geležinkelių ruožo yra numatomi infrastruktūros 

plėtros sprendimai, jų modernizavimo ir plėtros  priemonės: 

1. Ruožo rekonstrukcija ir modernizavimas pagal AGC reikalavimus 120 - 160 km/h 

greičiui, įskaitant antrųjų kelių statybą ir signalizavimo sistemos modernizavimą 

(2010 – 2015 m. ir po 2015 metų); 

2. Geležinkelio ruožo Šiauliai – Klaipėdą einančio per Telšių rajoną linijos 

elektrifikavimas po 2015 metų. 

  

6.7. Oro transportas 

 

Telšių mieste esantis aerodromas priklauso mažajai aviacijai dabar ir ateityje bus 

naudojamas sportiniais bei aviacinio turizmo tikslais. Dabartiniu metu aerodromas priklauso 

visuomeniniai organizacijai „Telšių aeroklubas“. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano 

transporto ir ryšių infrastruktūros sprendiniuose yra numatoma plėtoti 16 mažesnių civilinių ir 

sportinių aerodromų šalyje. Tarp jų yra ir Telšių aerodromas, kurį rajono bendrajame plane 

numatyta išlaikyti ir vystyti. Tam tikslui turi būti išsaugoti kilimo ir leidimosi takai, išlaikytas 

ribotas statinių aukštingumas kilimo – leidimosi takų kryptyse. Be to, reikalinga modernizuoti 

skrydžių kontrolės įrangą, kad būtų užtikrintas skrydžių saugumas. 
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6.8. Pakelės aptarnavimo infrastruktūros plėtra, dviračių takų tinklas 

  

Susisiekimo tinklas negali egzistuoti be transporto priemonių ir keleivių aptarnavimo 

infrastruktūros. Geras infrastruktūros išvystymo lygis ir tankis lemia ir savivaldybės teritorijos 

patrauklumą, tarptautinio ir pažintinio turizmo plėtrą dviračiais ir automobiliais.  

Šiuo metu degalinių tinklas yra gerai išvystytas tik magistraliniame kelyje A11 Šiauliai-

Palanga ir Telšių mieste. Pagrindiniuose miestuose ir miesteliuose esamas degalinių skaičius yra 

pakankamas, tačiau ne visur atitinka šiuolaikiniams reikalavimams, nėra visų naudojamų degalų 

rūšių.  

Susisiekimui dviračiais rajono teritorijoje numatomos dviejų tipų trasos, skirtos rajono 

gyventojams ir turistams. Nacionalinės dviračių trasos numatytos Varnių regioniniame parke prie 

krašto kelio Nr. 160.  

Dviračių trasos labai tinka ir vietinių gyventojų susisiekimui nedideliais atstumais tarp 

atskirų miestelių. Rekomenduojama šiose trasose vietoje parinkti ir įrengti kelis dviračių nuomos 

punktus ir taisyklas. Rajono teritorijoje jų galėtų būti 4-5. 

 

6.9. Susisiekimo tinko plėtra  

 

Pagal atliktą Telšių rajono esamos būklės analizę ir atsižvelgiant į gyventojų atsiliepimus, 

kurie realiausiai atspindi rajono savivaldybės susisiekimo poreikius, yra siūlomi pagrindiniai 

tinklo infrastruktūros modernizavimo ir rekonstrukcijos projektai. 

Kai ūkininko žemės sklypai neturi privažiavimo kelių, juos būtina numatyti 

pasinaudojant servituto teise ir plėtojant vietinius Telšių rajono kelius, šie keliai turi būti 

įrengiami pasinaudojant savivaldybės ir valstybės kooperuotomis lėšomis. 

 

6.9.1. Dangos stiprinimas 

Magistralinis kelias: 

1. Iki 2010 metų atlikti magistralinio kelio A11 Šiauliai-Palanga dangos stiprinimą nuo 

62,75 km iki 69,90 km (įtraukta į KPPP). 

Krašto keliai: 

2. Iki 2015 metų atlikti krašto kelio Nr. 161 Telšiai-Sėda dangos stiprinimą (nuo 0,00 

km iki 1,35 km ir nuo 3,10 km iki 24,18 km). 
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3. Atlikti krašto kelio Nr. 194 Užventis–Tryškiai–Viekšniai dangos stiprinimą (nuo 

31,80 iki 34,47 km). 

 

Rajoniniai keliai: 

4. Atlikti rajoninio kelio Nr. 4601 Telšiai-Žarėnai-Tveriai-Laukuva (Telšiai) dangos 

stiprinimą šiuose ruožuose: nuo 0,70 iki 1,95 km iki 2010 metų ir nuo 0,00 iki 0,70 

km po 2015 metų. 

5. Iki 2010 metų atlikti kelio Nr. 4603 Telšiai-Alsėdžiai-Barstyčiai-Skuodas (Telšiai) 

(0,70 iki 3,70 km) dangos stiprinimą. 

6. Iki 2010 metų kelio Nr. 4605 Viešvėnai-Luokė-Upyna (nuo 14,60 iki 16,30 km) 

dangos stiprinimą. 

 

6.9.2. Kelių rekonstravimas 

1. Iki 2015 metų rekonstruoti rajoninį kelią Nr. 4635 (privažiavimas prie Degaičių nuo 

kelio Šiauliai-Palanga, nuo 3,50 iki 3,72 km). 

 

6.9.3. Naujų kelių ir aplinkkelių tiesimas 

1. Krašto kelio Nr. 160 Telšiai-varniai-Laukuva (Varnių aplinkkelis) aplinkkelio 

tiesimas. 

2. Rajoninio kelio Nr. 4604 Telšiai-Tirkšliai (Nevarėnų aplinkkelis) aplinkkelio 

tiesimas. 

 

6.9.4. Asfaltinės dangos įrengimas keliuose su žvyro danga 

Rajoniniai keliai: 

1. Iki 2010 metų rajoniniame kelyje Nr. 2114 Užventis-Žaduvėnai-Luokė (nuo 13,50 

iki 15,93 km. 

2. Iki 2015 metų – kelyje Nr. 4606 Telšiai-Lieplaukė-Plungė (nuo 21,10 iki 23,05 km). 

3. Po 2015 metų – kelyje Nr. 4607 Varniai-Sėvarėnai-Kaltinėnai (nuo0,16 iki 6,47 km). 

4. Iki 2010 metų – kelyje Nr. 4608 Nevarėnai-Juozapavas (nuo 1,10 iki 5,30 km). 

5. Iki 2010 metų – kelyje Nr. 4609 Janapolė-Pavandenė nuo 2,52 iki 5,90 km ir iki 

2015 metų - nuo 7,01 iki 10,49 km). 

6. Iki 2010 metų – kelyje Nr. 4610 Žarėnai-Kuršai kelio ruože nuo 7,53 iki 10,01 km; 

iki 2015 metų kelio ruožuose: nuo 10,08 iki 13,00 ir nuo 13,00 iki 15,65 km; iki 

2015 metų kelio ruože nuo 0,40 iki 6,12 km. 

7. Po 2015 metų kelyje Nr. 4611 Luokė-Janapolė (nuo 0,00 iki 11,32 km). 
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8. Iki 2010 metų kelyje Nr. 4613 Egirdžiai-Mitkaičiai-Pievėnai ruožuose: nuo 3,97 iki 

7,00 km ir ir po 2010 m. ruože nuo 7,00 iki 12,83 km; po 2015 metų – kelio ruože 

nuo 15,50 iki 18,52 km. 

9. Po 2015 metų kelyje Nr. 4614 Žarėnai-Lieplaukė-Alsėdžiai ruože nuo 16,80 iki 

20,08 km. 

10. Po 2015 metų kelyje Nr. 4617 Varniai-Karklėnai-Vejos (nuo 0,00 iki 5,80 km). 

11. Po 2015 metų kelyje Nr. 4624 Žaduvėnai-Viekšnaliai (nuo 0,00 iki 1,94 km). 

12. Iki 2010 metų kelyje Nr. 4625 Virmėnai-Nerimdaičiai-Budegiai ruožą nuo 0,00 iki 

2,50 km. 

13. Iki 2015 metų kelyje Nr. 4637 privažiavimas prie Viekšnalių nuo kelio Užventis-

Žaduvėnai-Luokė ruožą nuo 0,00 iki 2,79 km). 

 

6.9.5. Saugaus eismo priemonių įrengimas keliuose 

Krašto keliai: 

1. Kelyje Nr. 160 Telšiai-Varniai-Laukuva nuo 4,85 iki 5,80 km dešinėje kelio pusėje už 

kelio ribos įrengti pėsčiųjų ir dviratininkų taką. 

2. Kelyje Nr. 161 Telšiai-Seda nuo 4,47 iki 5,32 km įrengti metalines atitvaras. 

 

Rajoniniai keliai: 

3. Kelyje Nr. 4603 Telšiai-Alsėdžiai-Barstyčiai-Skuodas (nuo 3,64 iki 4,05 km) – 

šaligatvio ir autobusų apsisukimo aikštelės įrengimas. 

4. Kelyje Nr. 4604 Anulynai-Tirkšliai (nuo 11,80 iki 11,95 km) – apsauginių metalinių 

atitvarų įrengimas. 

5. Kelyje Nr. 4606 Telšiai-Lieplaukė-Plungė (nuo 0,00 iki 2,32 km) – pėsčiųjų ir 

dviratininkų tako įrengimas dešinėje pusėje už kelio ribos. 

6. Kelyje Nr. 4615 (privažiavimas prie Germanto ežero nuo kelio Telšiai-Alsėdžiai-

Barstyčiai-Skuodas) nuo 0,00 iki 1,35 km – pėsčiųjų ir dviratininkų tako įrengimas 

kairėje kelio pusėje už kelio ribos. 

7. Kelyje Nr. 4624 Žaduvėnai-Veikšnaliai (nuo 1,70 iki 1,95 km) – apsauginių metalinių 

atitvarų įrengimas. 

8. Kelyje Nr. 4635 (privažiavimas prie Degaičių nuo kelio Nr. A11 Šiauliai-Palanga) 

pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas dešinėje kelio pusėje kelio ruože nuo 1,44 iki 3,72 

km.  
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7. TELŠIŲ RAJONO INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA 

 

7.1. Įvadas 

 

 Telšių rajono bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros dalies sprendiniai parengti 

remiantis šio bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros esamosios būklės analizės ir koncepcijos 

išvadomis, ir  suderinti su šiais aukštesnio lygmens teritorijų planavimo ir strateginiais 

dokumentais: 

� Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu (Žin., 2002, Nr.110-4852); 

� rengiamo Telšių apskrities teritorijos bendrojo plano koncepcija, parengta 2006 

metais; 

� Valstybės ilgalaikės raidos strategija (Žin., 2002, Nr. 113-5029); 

� Valstybine aplinkos apsaugos strategija (Žin., 1996, Nr. 103-2347); 

� Nacionaline darnaus vystimosi strategija (Žin., 2003, Nr. 89-4029); 

� Nacionaline energetikos strategija (Žin., 2007, Nr. 11-430); 

� Vandentvarkos ūkio (vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo) plėtros strategija (Žin., 

2005, Nr. 8-245); 

� Valstybiniu strateginiu atliekų tvarkymo planu (Žin., 2007-11-27, Nr. 122-5003); 

� Lietuvos Respublikos sveikatos programa (Žin., 1998, Nr. 6-1842); 

� Lietuvos nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros strategija (Žin., 2001, Nr. 66-

2148); 

� Telšių rajono strateginiu plėtros planu 2004-2020 metams. 

 

Telšių rajono teritorijoje galimos dvi inžinerinės infrastruktūros plėtros alternatyvos: 

nereguliuojama (neplanuojama) infrastruktūros plėtra ir reguliuojama plėtra. Tuo atveju, jei 

bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros dalies sprendiniai nebūtų įgyvendinami, vyktų 

nereguliuojama ar menkai reguliuojama infrastruktūros plėtra. Reguliuojamos plėtros atveju, kai 

Telšių rajono teritorijoje įgyvendinamos bendrajame plane suformuluotos inžinerinės 

infrastruktūros vystymo koncepcijos nuostatos ir sprendiniai, būtų užtikrinamas sistemingas 

palaipsnis rajono infrastruktūros vystymas. Reguliuojama plėtra sudarys sąlygas optimaliam 

inžinerinės infrastruktūros planavimui, įvertinant ateities poreikius, efektyvesniam finansinių 

išteklių panaudojimui, minimaliam neigiamam poveikiui aplinkai.  

Telšių rajono bendrajame plane įvertinti rajone esančių centralizuotų sistemų pajėgumai, 

prie sistemų prijungtų vartotojų esami poreikiai ir nustatytas centralizuotų sistemų turimas 

rezervas – kiek naujų vartotojų būtų galima prijungti prie šių sistemų, nediegiant naujų 
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pajėgumų. Nustatyta, kad esamos centralizuotos sistemos turi perteklinių pajėgumų, kurie gali 

būti panaudoti naujiems vartotojams prijungti.  

Bendrojo plano sprendiniai neturėtų riboti inžinerinės infrastruktūros plėtros – esant 

pagrįstam poreikiui (pvz., siekiant gerinti inžinerinių paslaugų kokybę, didinti rajono 

konkurencingumą, mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai), rajono teritorijoje gali 

būti įrengiami ir objektai, nepažymėti bendrojo plano sprendinių brėžinyje. Visų planuojamų 

objektų teritorijos turėtų būti tikslinamos žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir/ar 

projektavimo metu.  

Telšių rajono teritorijos bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros grafiniai sprendiniai 

pateikti inžinerinės infrastruktūros sprendinių brėžinyje.  

 

7.2. Vandentieka ir vandenvala 

 

Telšių rajono vandentvarkos sprendiniai yra įgyvendinami dviem etapais: iki 2014 m. ir 

nuo 2015 m. Pirmajame etape numatoma intensyvi vandentvarkos ūkio plėtra, nes iki 2014 m. 95 

% rajono gyventojų turi būti aprūpinami geros kokybės geriamuoju vandeniu iš viešojo vandens 

tiekėjo. Antrajame etape vandentvarkos ūkio plėtra taps lėtesnė, vyraus renovacijos darbai. Visos 

gyvenvietės, kuriose planuojama vandentvarkos ūkio plėtra yra pažymėtos Telšių rajono 

bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros sprendinių brėžinyje. 

 

Siūlomi sprendiniai iki 2014 m.:  

1. Įrengti vandentiekos ūkio sistemas Birikų, Dadotkų, Didžiojo Palūksčio, Dirmeikių, 

Drobūkščių, Gerulių, Gintenių, Feliksavo, Jonavingio-Kuršių-Kūlio Daubos, Juodėnų, 

Juozapavo, Kalnėnų, Kantenių, Kereliškės, Kęsų, Kiršių, Klubokų, Kūjainių, 

Leinartiškės, Lingėnų, Mediškių, Nakrošiškių, Panakačio, Pašatrijos, Patausalės, 

Patumšalių, Pielių, Syderių, Smilgių, Staniškės, Trimėsėdžio, Tučių, Užgirių, 

Vainočių, Venckiškių, Vigantiškių, Zdoniškės, Žaduvėnų gyvenvietėse. 

2. Išplėsti: Varnių vandentiekos infrastruktūrą į Razmų, Šauklių, Gintalų, Šerpaičių, 

Ožtakių gyvenvietes, Pupinių vandentiekos sistemą – į Rotkalnį, Kegų vandentiekio 

sistemas – į Milkantus, Vembūtų vandentiekio sistemą – į Jomantus, Dargvainius, 

Sydekius, Telšių infrastruktūrą – į Rainius, Želvaičius, Ryškėnus, Berkinėnus, 

Siraičius, Gaudikaičius, Degaičius, Nerimdaičių – į Bugenių gyvenvietę, Rūdupių – į 

Lapurvio, Patumšalių, Pavandenės – į Mažuosius Bubiškius, Dvarviečius, Dirvonėnų 

– į Kirklius, Tryškių – į Bėdukus, Sukančius, Leilėnus, Pavirvytį. Tikslios naujų 
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vandentiekis sistemų įrengimui ir išplėtimui reikalingos teritorijos nustatomos 

žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir/ar projektavimo metu. 

3. Įrengti vandenvalos sistemas Baltininkų, Birikų, Biržuvėnų, Dadotkų, Didžiojo 

Palūksčio, Dirmeikių, Dirvonėnų, Drobūkščių, Džiuginėnų, Gaulėnų, Gerulių, 

Gintenių, Gadūnavo, Feliksavo, Jonavingio-Kuršių-Kūlio Daubos, Juodėnų, 

Juozapavo, Kalnėnų, Kantenių, Karštenių, Kegų, Kereliškės, Kęsų, Kiršių, Klubokų, 

Kūjainių,  Lapurvių-Rūdupių, Lauko Sodos, Liepalaukės, Lingėnų, Mediškių, 

Mitkaičių, Nerimdaičių, Nevarėnų, Pabalvės, Panakačio, Pašatrijos, Patausalės, 

Pateklėnų, Patumšalių, Pielių, Pupinių-Rotkalnio, Syderių, Smilgių, Staniškės, 

Trimėsėdžio, Tučių, Ubiškės, Upynos-Endrietiškių, Užgirių, Vainočių, Varnelių 

(kartu su Skirmantiškių kaimu), Viekšnalių, Venckiškių, Vigantiškių, Viešvėnų, 

Zdoniškės, Žaduvėnų gyvenvietėse. 

4. Išplėsti Varnių vandenvalos infrastruktūrą į Razmų, Šauklių, Gintalų, Šerpaičių, 

Ožtakių gyvenvietes, Telšių infrastruktūrą – į Rainius, Želvaičius, Ryškėnus, 

Berkinėnus, Siraičius, Gaudikaičius, Degaičius, Pavandenės – į Mažuosius Bubiškius, 

Dvarviečius, Tryškių – į Bėdukus, Sukančius, Leilėnus, Pavirvytį. Tikslios naujų 

vandentiekis sistemų įrengimui ir išplėtimui reikalingos teritorijos nustatomos 

žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir/ar projektavimo metu. 

5. Siekiant užtikrinti gerą tiekiamo vandens kokybę reikalinga įrengti vandens 

paruošimo įrangą. Šios įrangos instaliavimui papildomų teritorijų rezervuoti nereikia, 

nes vandens paruošimo įrenginiai dažniausiai yra įrengiami vandenvietės teritorijoje. 

6. Tęsti Ventos-Lielupės upių baseino investicinio projekto įgyvendinimą (nuotekų 

valymo įrenginių statyba, esamų sistemų renovacija ir išplėtimas Telšių mieste, 

Žarėnų, Varnių, Janapolės, Duseikių, Tryškių, Luokės, Kaunatavos, Nevarėnų, 

Eigirdžių, Viešvėnų, Upynos gyvenvietėse). 

7. Centralizuota gaisrinio vandentiekio sistema numatoma didžiosiose kategorizuotose 

gyvenvietėse – Luokėje, Upynoje, Žarėnuose, Nevarėnuose. 

8. Lietaus nuotekų sistemą būtina renovuoti Telšių mieste, Luokės ir Nevarėnų 

gyvenvietėse. Reikalinga įrengti nuotekų valymo įrenginius – sėsdintuvus, naftos 

gaudykles ar kt. Renovuojant gatves ir kelius būtina šiuos darbus suderinti su lietaus 

nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir tiesimo darbais. Naujas lietaus nuotekų surinkimo 

sistemas patartina įrengti visuose kategorizuotose gyvenvietėse – Varniuose, 

Tryškiuose, Upynoje, Žarėnuose, Viešvėnuose ir Gadūnave. Pirmenybė teikiama 

aukštesnės kategorijos gyvenvietėms. Teritorijos skirtos lietaus nuotekų tinklų ir kitos 
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įrangos instaliavimui numatomos žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir/ar 

projektavimo metu. 

 

Siūlomi sprendiniai nuo 2015 m.: 

 

1. Vandentvarkos sistemų įrengimas numatomas tik tose teritorijose kur atsiras poreikis. 

2. Renovuoti tas vandentvarkos sistemas ar atskirus jų elementus, kurie yra ženkliai 

nusidėvėję, tinklų būklė yra prasta ar patenkinama, dažnos avarijos, užsikimšimai, 

smarkiai suprastėjusi tiekiamo vandens kokybė galutiniame taške.  

 

Kiti sprendiniai: 

 

1. Iki 2008 m. birželio 30 d. savivaldybė turi parengti ir patvirtinti Telšių rajono 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą, kurio apimtyje 

būtų: 

o atlikta vandentvarkos (geriamojo ir gamybinio vandentiekio bei buitinių ir lietaus 

nuotekų šalinimo sistemų) ūkio sistemų inventorizacija; 

o numatytos tikslios viešojo vandens tiekėjo aptarnaujamos teritorijos, kurios būtų 

parenkamos taip, kad 2014 gruodžio 31 d. būtų aptarnaujama ne mažiau nei 95% 

Telšių rajono gyventojų; 

o parengiamas lietaus nuotekynės ir gaisrinio vandentiekio vystymosi planas.  

2. Siekiant garantuoti tinkamą geriamojo vandens kokybę reikalinga užtikrinti 

sanitarinėms apsaugos zonoms keliamų reikalavimų laikymąsi. Vandenviečių 

sanitarines apsaugos zonas įregistruoti savivaldybių teritorijų planavimo registre bei 

Žemės gelmių registre. Naujai įrengiamų vandenviečių ir derinant esamų 

vandenviečių SAZ dokumentaciją būtina laikytis Lietuvos Respublikos higienos 

normos HN 44:2006 (patvirtintos LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2006 

liepos 17 d.). Iki 2009 m. pradžios visose veikiančiose vandenvietėse turi būti atliktas 

požeminio vandens išteklių įvertinimas ir jų aprobavimas. 

3. Likviduoti visus nenaudojamus vandens gavybos gręžinius iki 2008 m. IV ketvirčio.  
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7.3. Atliekų tvarkymas 

 

Atliekų tvarkymas turi būti organizuojamas įgyvendinant Valstybiniame strateginiame 

atliekų tvarkymo plane, Telšių rajono atliekų tvarkymo plane (2006–2015 m.)ir Telšių rajono 

komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse numatytas užduotis. 

Nuo 2007 m. viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos turi būti teikiamos visoje 

savivaldybės teritorijoje. Reikia siekti, kad iki 2010 m. šia paslauga naudotųsi ne mažiau, kaip 

85 % visų fizinių ir juridinių asmenų savivaldybės teritorijoje. Įgyvendinant šį uždavinį, visose 

rajono užstatytose teritorijose turi funkcionuoti atliekų surinkimo sistema: tankiai užstatytose 

teritorijose įrengiamos konteinerinės aikštelės, nedidelėse gyvenvietėse pastatomi kolektyviniai 

atliekų surinkimo konteineriai.  

Telšių rajone turi būti ir toliau vystoma antrinių atliekų surinkimo sistema. Pagal Telšių 

rajono atliekų tvarkymo planą iš viso planuojama Telšių rajone įrengti 45 antrinių atliekų 

surinkimo aikšteles, iš jų 39 bus įrengiamos Telšių mieste, po dvi – Tryškiuose ir Varniuose bei 

po vieną aikštelę – Luokėje ir Rainiuose. Planuojama įrengti apie 30 papildomų antrinių žaliavų 

surinkimo aikštelių mažesnėse gyvenvietėse. 

Pradėjus veikti Regioniniam atliekų sąvartynui (Jerubaičių k., Plungės raj.), turi būti 

uždaryti ir tinkamai rekultivuoti visi šiuo metu esantys sąvartynai. Visi sąvartynai turi būti 

rekultivuoti iki 2011 m. gruodžio 31 d.   

Telšių rajone planuojami įrengti atliekų tvarkymo sistemos įrenginiai: perkrovimo stotis 

(Gaudikaičių kaime), atliekų priėmimo aikštelė (Gaudikaičių kaime), kompostavimo aikštelė 

(Gaudikaičių kaime). Atliekų surinkimo aikštelėje bus surenkamos didžiagabaritės, elektros ir 

elektroninės įrangos, pavojingos (iki 2010 m.), rūšiuotos antrinės žaliavų atliekos. 

Visi planuojami įrenginiai yra pažymėti Telšių rajono bendrojo plano inžinerinės 

infrastruktūros sprendinių brėžinyje. 

Iki 2010 m. pavojingos atliekos yra surenkamos Gaudikaičių kaime įrengtoje atliekų 

surinkimo aikštelėje. Nuo 2010 m. pavojingas buityje susidarančias atliekas planuojama surinkti 

apvažiavimo būdu. 

Atsižvelgiant į LR Aplinkos ministerijos parengtą nuotekų dumblo tvarkymo galimybių 

studiją, turi būti parengta nuotekų dumblo panaudojimo galimybių studija, įvertinanti sukaupto 

dumblo panaudojimo galimybes, pvz. senų sąvartynų rekultivavimui, karjerų rekultivavimui, 

panaudojimui miesto tvarkyme ir pan.; įvertintos alternatyvios dumblo perdirbimo galimybės, 

pvz. biodujų gamyba iš nuotekų dumblo.  

Telšių rajono savivaldybė turi parengti statybos ir remonto atliekų tvarkymo taisykles. 

Taip pat patartina inicijuoti, skatinti antrinių žaliavų perdirbimo įmonių kūrimąsi Telšių rajone. 
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7.4. Šilumos ūkis 

 

Siekiant, kad šilumos vartotojai Telšių rajone būtų aprūpinami šiluma mažiausiomis 

sąnaudomis ir neviršijant didžiausio leidžiamo poveikio aplinkai, turi būti ir toliau 

įgyvendinamos Telšių miesto šilumos tiekimo specialiojo plano, patvirtinto 2004 m. liepos 9 d. 

Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 241, nuostatos. Planuojant naujas tankiai 

užstatytas teritorijas, specialusis planas turi būti atnaujinamas. 

Esamos centralizuotos šilumos tiekimo sistemos pažymėtos Telšių rajono bendrojo plano 

inžinerinės infrastruktūros brėžinyje. 

Esamų centralizuotų šilumos tiekimo sistemų pralaidumas viršija esamą ir planuojamą 

šilumos poreikį ir kartu su trasų nusidėvėjimu lemia neefektyvų šių sistemų veikimą, t.y. 

didesnius nei norminius šilumos nuostolius trasose, todėl reikalinga rengti ir įgyvendinti šilumos 

tiekimo tinklų atnaujinimo ir optimizavimo projektus.  

Renovuojant centralizuoto šilumos tiekimo sistemoms šilumą gaminančias katilines, 

įvertinti elektros ir šilumos gamybos bendrame cikle (kogeneratorių įrengimo) galimybę. Tokio 

tipo energijos gamybos įrenginių įrengimas pirmiausia turėtų būti įvertintas Telšių Luokės g. ir 

Telšių Dariaus ir Girėno g. katilinėse. Kitose katilinėse kogeneraciniai įrenginiai galėtų būti 

įrengiami esant ekonominiam pagrindimui. 

Šilumos gamybai naudoti įvairių rūšių energijos išteklius: atsinaujinančius ir vietinius 

išteklius, komunalines atliekas, atliekinę šilumą, biokurą.  

Įgyvendinant efektyvaus energijos vartojimo priemones savivaldybei priklausančiuose 

pastatuose, atnaujinant ir modernizuojant švietimo, kultūros ir medicinos įstaigų šilumos ūkius. 

Parengti finansavimo schemas efektyvaus energijos vartojimo priemonių įgyvendinimui 

gyvenamuosiuose būstuose, organizuoti gyventojams informacines kampanijas. 

 

7.5. Gamtinių dujų tiekimas 

 

Rezervuojama teritorija magistralinio dujotiekio Panevėžys-Šiauliai-Klaipėda 2 gijos 

tiesimui komunikaciniame koridoriuje. Rezervuojama teritorija pažymėta Telšių rajono bendrojo 

plano inžinerinės infrastruktūros brėžinyje. 

Užtikrinant saugų ir patikimą gamtinių dujų tiekimą magistraliniais ir skirstomaisiais 

dujotiekiais, planuojant kitas teritorijas taikyti specialiąsias ir ūkinės veiklos ribojimo sąlygas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl 

Specialiųjų žemės ir miškų naudojimo sąlygų“. 
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Išlaikoma rajono skirstomojo dujotiekio tinklų schema kokia yra šiuo metu. Naujų 

skirstomųjų dujotiekių statyba ir Telšių rajono miestelių ir gyvenviečių dujofikavimas tęsiamas 

įvertinus ekonominį pagrįstumą, potencialių vartotojų skaičių ir jų poreikius, ekonominius, 

finansinius rodiklius. 

Nustatoma 500 m sanitarinė apsaugos zona Telšių dujų skirstymo stočiai pagal LR 

sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 patvirtintas „Sanitarinių 

apsaugos zonų ribų nustatymo ir rėžimo taisykles“. Sanitarinės zonos dydis gali būti tikslinamas 

(mažinamas arba didinamas), atliekant poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimą. 

Telšių rajono savivaldybės administracija ir Telšių visuomenės sveikatos centras vykdo šios 

sanitarinės apsaugos zonos įgyvendinimo kontrolę. Vietovėse prie magistralinių dujotiekių turi 

būti ribojamas užstatymo intensyvumas atstumu po 200 m į abi puses nuo esamų magistralinių 

dujotiekių ašies. Telšių rajono savivaldybės teritorijoje magistraliniai dujotiekiai suprojektuoti ir 

pastatyti pagal pirmos vietovės klasės reikalavimus. Šioje vietovės klasėje galimas pastatų, skirtų 

žmonėms būti, neturi viršyti 10 pastatų 1600 m išilgai vamzdyno ašies. 

 

7.6. Elektros energijos tiekimas 

 

Modernizuoti aukštos įtampos elektros energijos tiekimo sistemą rajone schema 

sujungiant Telšių 330/110 kV TP su naujai statoma 330 kV elektros linijos atšaka iki Klaipėdos 

330/110 kV TP. Naujai projektuojamai linijai taikomos apsauginės zonos, kurios nustatomos taip 

kaip reikalauja Ūkio ministerijos įsakymo 1998 balandžio 24 d. Nr. 151 "Dėl energetikos 

objektų, vamzdynų ir elektros tiekimo linijų apsaugos taisyklių patvirtinimo" taisyklės. 

Rajono 110 ir 35 kV įtampos elektros tinklų schema išlaikoma tokią kokia yra šiuo metu. 

Rekonstruojant žemos įtampos orinius elektros energijos tiekimo tinklus, numatyti 

galimybę kabelinių tinklų atsiradimui. Naujai elektrifikuojamose teritorijose prioriteto tvarka 

numatyti kabelinių komunikacijų atsiradimą. 

Iki 2010 metų rekonstruoti esamas gatvių apšvietimo sistemas visose kaimiškose 

seniūnijose. Kasmet sudaryti darbų planą dėl naujų gatvių apšvietimo sistemų įdiegimo miesto ir 

kaimiškųjų seniūnijų centruose. Gatvių apšvietimui numatyti pažangias priemones, kurios leistų 

efektyviai naudoti elektros energiją. 

Modernizuoti esamas vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemas, įrengiant elektros 

energiją tausojančius įrenginius. 

Užtikrinti tolimesnę hidroelektrinių eksploataciją. Panaudoti kitas perspektyvias vietas 

rajone įrengti/atstatyti hidroelektrines. Tam galėtų tikti esama užtvankų sistema rajone jei tai 

neprieštarauja aplinkosauginiams ir kitiems reikalavimams. Prioritetinės hidroelektrinių 
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įrengimo/atstatymo vietos rajone galėtų būti šios: Pasruojės km., Pavirvytės malūnas, Kiaulakių 

malūnas. 

Užtikrinti tolimesnę vėjo jėgainių eksploataciją bei įrengti naujas rajone. Planuojamų vėjo 

jėgainių vietos pažymėtos Telšių rajono bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros brėžinyje. 

Vėjo jėgainės gali būti planuojamos ir kitose, bendrajame plane nenumatytose vietose, jei tai 

neprieštarauja galiojančių teisės aktų ir teritorijų planavimo dokumentų reikalavimams bei 

kitiems šio bendrojo plano sprendiniams. 

Iki 2010 metų, kartu su privačiais investuotojais, inicijuoti galimybių studijų, dėl mažų 

vėjo jėgainių parkų vietos nustatymo rajone, parengimą.  

Iki 2010 metų parengti galimybių studijas dėl biomasę deginančių elektrinių įrengimo 

rajone. Prioriteto tvarka turėtų būti kreipiamas dėmesys esamų šiluminių katilinių 

rekonstrukcijai, pritaikant jas bendrai šilumos ir elektros gamybai. 

 

7.7. Telekomunikacijos ir ryšiai 

 

Derinant teritorijų planus, naujiems komunikaciniams koridoriams numatyti šalia 

kelių/gatvių apsaugos zonas. Apsaugos zonos dydis turi būti numatytas, vadovaujantis 2005 

birželio 10 d. Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1V-

562 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ 

dokumentu. 

Esamas ir planuojamas šviesolaidinis kabelinis tinklas (RAIN) pažymėtas rajono bendrojo 

plano inžinerinės infrastruktūros sprendinių brėžinyje. 

Visose kaimiškųjų seniūnijų centruose sudaryti sąlygas įrengti plačiajuosčio duomenų 

perdavimo tinklo įrangai (RAIN projektas). Jos sumontavimui turi būti skirta uždara patalpa 

(mažiausiai 6 m2), apsaugota nuo apiplėšimų ir gaisro). Jei patalpos skirti negalima – turi būti 

rezervuojama 20 m2 ploto valstybinė žemė kuo arčiau miesto/miestelio centro, kad būtų galima 

pastatyti ryšio įrangos konteinerį. Taip pat rezervuoti ryšio kanalams techninį koridorių, kuris 

įrengiamas vadovaujantis aukščiau paminėtomis taisyklėmis. 

Išlaikyti esamą judriojo ryšio infrastruktūrą ir ją plėsti, siekiant vartotojams pasiūlyti vis 

kokybiškesnes ir modernesnes paslaugas. Naujai statomiems judriojo ryšio bokštams numatyti 

rezervuoti iki 70 m2 žemės sklypo plotą telekomunikacinei įrangai įrengti. Apie ryšio anteną, 

teritorija maždaug 4500 m2, turi būti nustatoma kaip riboto naudojimo, tačiau detaliojo 

planavimo metu gali būti numatyti ir kiti reikalavimai. Sklypuose palikti prioritetą pievoms ir 

dirbamai žemei. Taip pat gali būti numatytas teritorijos apželdinimas. Planuojamų bokštų vietos, 

pažymėtos Telšių rajono bendrojo plano sprendinių brėžinyje, yra preliminarios ir tinkamų vietų 
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bokštams statyti paieška bus vykdoma 3 – 5 kilometrų spinduliu. Tikslias bokštų vietas nustatyti 

žemesnio lygmens teritorijų planavimo metu. Ryšio bokštai gali būti statomi ir kitose, bendrojo 

plano brėžinyje nepažymėtose, vietose, kai tai reikalinga paslaugų prieinamumui ir kokybei 

užtikrinti bei neprieštarauja kitiems šio bendrojo plano sprendiniams. 

Visose seniūnijose įrengti viešuosius interneto prieigos taškus, kuriuose internetu turėtų 

galimybę pasinaudoti kiekvienas pilietis. Viešieji interneto prieigos taškai turi būti įrengti visose 

viešose rajono bibliotekose, o taip pat gali būti įrengti pašto skyriuose ir kitose viešose vietose. 

 


