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Rajonas - žemdirbių ir miškininkų kraštas. Dar iki Pirmojo pasaulinio 

karo Telšiuose klestėjo prekyba ir pramonė. Miestas nuo seno buvo 

Žemaitijos kultūros, švietimo, spaudos centras, todėl ir vadinamas Žemaičių 

sostine. 

Lietuvoje žinomas posakis: „užsispyręs kaip žemaitis“. Mūsų žmonių 

atkaklumas duoda gerų rezultatų: plėtojama maisto pramonė, kuriasi naujos 

įmonės, gaminančios reikalingą produkciją.  

Geras rajono automobilių kelių tinklas, geležinkelis, jungiantis Telšius 

su Klaipėda ir Šiauliais, vaizdingas kraštovaizdis, švarūs ežerai, poilsiui 

tinkami miškai, per 350 kultūros paminklų domina ne vien verslo žmones, bet 

ir pažintinio turizmo bei agroturizmo mėgėjus. Šia kryptimi žengiami pirmieji 

žingsniai, tad nauji projektai ir investicijos ypač pageidaujami.  
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ĮVADAS 

 

Telšių raj. sav. kaimo vietovė yra integruota rajono teritorijos sudėtinė dalis, turinti savitą 

urbanistinę, demografinę, ūkinę ir socialinę sanklodą. Kaip ir visos Lietuvos, taip ir Telšių r. sav. 

kaimo vietovėse vyksta gilūs ekonominio ir socialinio pobūdžio sunkiai prognozuojami ir nelengvai 

valdomi transformaciniai bei savaiminiai procesai. Jie daugiausia susiję su pagrindine kaimo 

gyventojų ekonomine veikla - žemės ūkiu. Objektyvių veiksnių įtakoje darbo našumas ir veiklos 

pajamingumas žemės ūkyje yra mažesnis negu kitose ekonominės veiklos sferose ir tai nulemia 

kaimo gyventojų žemesnį gyvenimo lygį, mažiau išplėtotą infrastruktūrą negu miestuose, pagaliau, 

didesnį valstybinės valdžios dėmesį ir pagalbą. Padėtį sunkina užsitęsusi žemės ūkio reforma, 

kaimo žmonių adaptavimasis prie rinkos ekonomikos sąlygų, pasikeitusios žemės ūkio ir maisto 

produktų rinkos Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. 

Lietuvai tapus ES nare,  per tiesiogines išmokas ir kitas kaimo plėtros priemones, sudaromos 

palankios sąlygos žemės ir maisto ūkio bei kaimo plėtotei bendroje politinėje ir ekonominėje 

erdvėje.  

Kaimo plėtra šalyje, apskrityje ir Telšių  r. sav., pagal nustatytą kompetenciją rūpinasi 

daugelis valdžios ir vietos savivaldos institucijų. Tačiau daugelyje programų kaimas, kaip atskiras 

ūkinis subjektas su savo ekonomine ir socialine veikla, neišskiriamas. Tik dalinai vedama kaimo 

teritorijos statistinė apskaita, kuri neleidžia sistemingai nustatyti socialinių ekonominių pokyčių 

kaime.  

Organizacijos, kuri vienytų įvairias socialines grupes pagal jų statusą teritorijoje, palaikytų 

partnerystės ryšius arba jungtų juos į bendrą veiklą su vietos valdžia, verslo atstovais, nebuvo. 

Telšių r. sav. kaimo integruotų problemų sprendimui 2004 m. spalio 6 d.  įsikūrė Telšių 

rajono vietos veiklos grupė (toliau-VVG). Ji įkurta horizontalios ir vertikalios partnerystės principu 

apjungdama vientisą Telšių r. sav. kaimo gyvenamosios vietovės teritoriją ir gyventojus, suvienijusi 

valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus atstovus kaimo spartesnei plėtrai įgyvendinti. 

Suformuotoje valdymo struktūroje prioritetas atitenka kaimo žmonėms ir skatina gyventojų 

iniciatyvumą „iš apačios“ ir suteikia galimybę jiems realizuoti savo idėjas, kurios pasitarnautų 

kaimo plėtrai. Suformuota valdymo struktūra ir valdymo narių gebėjimai įgalina sėkmingai spręsti 

VVG iškeltus uždavinius. 

Vienas iš svarbiausių VVG darbų 2005 m.  buvo bandomosios integruotos strategijos 

rengimas. Strategijos tikslas - kompleksiškai įvertinti Telšių VVG kaimo gyvenamosios vietovės 

socialinę - ekonominę aplinkosauginę situaciją, išryškinti tendencijas, išskirti vystymosi prioritetus, 
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numatyti veiklos sritis bei inicijuoti jų įgyvendinimo, monitoringo bei korekcijos procesus, 

įtraukiant į juos kiek galima daugiau kaimo ir socialinių partnerių intelektinio potencialo. Į 

tiesioginį strategijos rengimą buvo įsijungę 60 aktyvistų, o bendruose renginiuose, turinčiuose 

sąsają su strategijos rengimu, dalyvavo virš 800 kaimo žmonių. Rengiant strategiją buvo atsižvelgta 

į Lietuvos nacionalinės plėtros tendencijas bei Europos Sąjungos politikos reikalavimus. Parengta 

strategija užsienio ekspertų buvo teigiamai įvertinta, tačiau dėl lėšų trūkumo nebuvo finansuotas jos 

įgyvendinimas.   

VVG per rajono savivaldybės, kaimo bendruomenių projektus vykdė numatytų strategijoje  

priemonių įgyvendinimą, tobulino ir parengė Vietos plėtros 2008-2014 metų strategiją. VVG 

stiprėjo kaip organizacija, administruodama projektų įgyvendinimą, finansinius išteklius, 

formuodama VVG narių administracinius ir organizacinius gebėjimus.  

2007 m.  visuotiniame narių susirinkime išrinkta 16 žmonių valdyba, kuri pagal nustatytas 

kvotas atstovauja verslo, vietos administracijos ir ekonominių partnerių interesus, išlaiko keliamus 

lyties ir demografinius reikalavimus. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ilgalaikei plėtotės strategijoje iki 2015 metų, numatoma 

sutelkti jėgas svarbiausioms socialinėms problemoms spręsti: žmonių užimtumui didinti, skurdui ir 

socialinei atskirčiai mažinti, gerovei kelti. Ypač didelis dėmesys skiriamas kaimo problemoms 

spręsti. Tam parengta Kaimo plėtros programa 2007-2013 metams. Ypač tai aktualu Telšių r. sav. 

kaimui. Žemdirbiai disponuoja žemo našumo žemės fondu, kuris įvertintas  tik  33 boniteto balu, 

ekonominis balas – 26. Tai du kartus mažesnis našumas lyginant su derlingų žemių Joniškio r. sav. 

dirvų našumu. Minėtas veiksnys apsprendė ir žemės ūkio šakos, kaip pagrindinės ūkinės veiklos 

krypties, kaime vystymo perspektyvas. Rajono savivaldybėje dideli pievų ir ganyklų plotai, kas 

sudarė prielaidas sėkmingesniam gyvulininkystės šakos vystymui. 2001-2007 metų laikotarpiu 

nežymiai padidėjo gyvulių skaičius. Per minėtą laikotarpį galvijų skaičius padidėjo 4,5 proc., 

kiaulių - 16,0 proc. Nors gyvulių skaičius didėjo nežymiai, tačiau 2001-2006 m. pieno gamyba 

padidėjo 25,4 proc., mėsos gyvu svoriu net - 51,3 proc. 2006 metais. Telšių raj. sav. pagaminta 

apskrityje daugiausiai pieno ir mėsos produktų. Mėsos gyvu svoriu pagaminta 1,78 karto daugiau 

nei Mažeikių raj. sav., pieno - 1,3 karto. Telšių r. sav. sėkmingai veikia maisto produktų perdirbimo 

pramonės lyderis šalyje - AB „Žemaitijos pienas“.  

Kaimo teritorijoje išplėtoti netradiciniai kaimo verslai. Tačiau gilesnė analizė parodė 

blogėjančią demografinę situaciją Telšių r. sav. kaime. Smulkūs ūkiai turi mažas galimybes 

prekinės produkcijos gamybai ir pajamų iš žemės ūkio didinimui. Didėja kaime socialinė atskirtis. 

40 proc.  apklaustųjų nurodė, kad pajamos vienam šeimos nariui per mėn. yra iki 300 Lt. LR Vidaus 

reikalų ministerija Telšių r. sav. priskyrė prie probleminių teritorijų.  
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VVG turėdama tikslą pagerinti padėtį strategiją parengė visai VVG teritorijai, kuri  apima 

Telšių r. sav. administracijos ribose esančią visą ir vientisą 1422,6 km2 ekonominiu, socialiniu, ir 

geografiniu atžvilgiu kaimo ir Varnių miesto  gyvenamosios vietovės teritoriją, arba 99 proc. 

bendro Telšių rajono ploto. Visos Telšių VVG teritorijos 25058  gyventojų  interesus gali atstovauti 

VVG, nes gyventojų skaičius atitinka VVG teritorijos gyventojų skaičiaus nustatytus tinkamumo 

kriterijus. Strategija yra pagrįsta Telšių r. sav. žemės ūkio ir kaimo būklės, regiono ir pagrindinių 

ekonominės, socialinės, aplinkosauginės veiklos sektorių stiprybių, silpnybių, galimybių bei 

grėsmių VVG kaimo teritorijoje plėtrai įvertinimu. VVG planuodama kaimo plėtrą derino vietos 

žmonių, gamtosaugos ir verslininkų interesus, prioritetą suteikdama tausojančiai aplinkosaugai. 

Telšių r. sav. kaimo žmonių pasirinkti strategijoje  prioritetai ir veiklos sritys atspindi jų 

svarbiausius poreikius. Strategijos įgyvendinimas įgalins formuoti kaimo žmonių verslumo 

įgūdžius, įvairinti kaimo verslus tausojant gamtos išteklius ir prisidės prie kaimų atnaujinimo, 

gerinant infrastruktūrą, panaudojant kultūros paveldą jų plėtrai. Minėtos priemonės leis mažinti 

socialinę atskirtį tarp socialinių grupių, miesto ir kaimo. Pasiekus strategijoje numatytus rezultatus 

pagerės kaimo žmonių ekonominė ir socialinė būklė. 

Vietos plėtros 2008-2014 m.m. strategija siekiama Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų 

programos III krypties „Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ 

tikslų ir atitinka šios krypties uždavinius, priemonių aprašymus, nepažeidžia kitų KPP krypčių 

tikslų. Rengiant strategiją buvo išlaikytas suderinamumas ir tęstinumas su „Ilgalaikės Lietuvos 

ekonomikos plėtros strategija“, Telšių regiono plėtros planu 2006-2013 m., Telšių  rajono 

strateginiu plėtros  planu. Strategija suderinta su programomis, finansuojamomis iš EB struktūrinių 

fondų: Europos regioninės plėtros, Europos socialiniu, Europos sanglaudos, Europos žuvininkystės 

fondais. Strategija parengta įtraukiant didelį kaimo aktyvą, kuriai pritarė visos kaimo 

bendruomenės. 

Strategija atitinka EB bendrijos horizontalioms sritims: darnaus vystymosi, lygių galimybių, 

regioninės plėtros, informacinės visuomenės 
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1.  VVG VEIKLA 

1.1. VVG kūrimosi istorija 

 

Valstybingumo atkūrimas išlaisvino žmonių sąmonę, nebeliko vieningo stereotipinio 

mąstymo. Mąstymo ir asmenybės laisvėjimas suteikė galimybę reikštis žmonėms, kaip piliečiams, 

realizuoti savo mintis ir idėjas, tame tarpe, ir per įvairias besisteigiančias organizacijas. 

Ši saviraiškos galimybė išskleidė piliečių potencines galimybes, kurios totalitarinėje 

visuomenėje buvo „užspaustos“. Naujai atsivėrusios galimybės (politikoje, informacijos šaltinių 

prieinamume) ir inicijavo procesus, kuriuos šiandien turime. 

Iki 2000 m. Telšių rajone buvo šešiasdešimt įregistruotų įvairių nevyriausybinių 

organizacijų (NVO), tačiau visuomenė ir Savivaldybės administracija žinojo tik apie kelias NVO. 

Aktyviausiai veikė jaunimo organizacijos. Vienuolika jaunimo organizacijų įkūrė „Apskritąjį stalą“. 

NVO jaunimo darbui koordinuoti prie rajono savivaldybę buvo įsteigta jaunimo NVO taryba. Kitų 

nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas užsimezgė 2000 m. gruodžio mėn. NVO atstovų 

susitikime buvo suformuoti ir NVO bendradarbiavimo lūkesčiai: 

- kuo daugiau sužinoti vieniems apie kitus; 

- dalintis patirtimi; 

- organizuoti bendrus mokymus; 

- turėti savivaldybėje pareigūną atsakingą už NVO; 

- kaupti informaciją vienoje vietoje; 

- burtis koalicijos principu arba kitaip; 

- sudaryti NVO Tarybą; 

- sukurti glaudesnius NVO ir Savivaldybės bendradarbiavimo ryšius. 

Telšių rajone 2004 m. veikė apie 185 nevyriausybinės organizacijos. Iš jų 138 registruotos 

savivaldybės registre. Didžiąją daugumą (80 proc.) organizacijų sudaro visuomeninės organizacijos. 

Viešosios įstaigos sudarė 13 proc., organizacijos save įvardijusios asociacijomis - 7 proc., 

paramos/labdaros fondas - tik vienas ir tas pats yra įsiregistravęs, kaip viešoji įstaiga. Ši NVO 

struktūra pagal juridinį jų statusą rodo, kad Telšių rajone NVO struktūra atspindi situaciją, kuri šiuo 

metu yra susiklosčiusi visoje respublikoje - didžiąją dalį NVO organizacijų sudaro visuomeninės 

organizacijos. 

Pavaizduota NVO struktūra pagal veiklos sritį (1 pav.) leidžia teigti, kad pati didžiausia 

dalis NVO dirba tam tikrų socialinių sluoksnių arba vietovių interesų atstovavimo srityse. Kaimo 

bendruomenės NVO struktūroje užima didžiausią dalį - 24 proc., kultūros - 19 proc., socialinės  
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veiklos sferose - 13 proc. Pastarasis skaičius kiek skiriasi palyginus su kitais Lietuvos rajonais 

(pavyzdžiui Mažeikių - 29 proc., Kauno - 39 proc.). Ten didžiausią dalį sudaro socialinės veiklos 

NVO. Prie interesų ir teritorijos atstovavimo sferos save priskyrė ir kaimo bendruomenės. 

 

Švietimas
10%

Kita
20%

Aplinkos 
apsauga

3%

Sveikata
11%

Socialin ė 
veikla
13%

Kult ūra
19%

Kaimo 
bendruomenei

24%

 

1 pav. NVO pasiskirstymas pagal veiklos pobūdį 

 
Kaimo bendruomenių steigimąsi paskatino eilė problemų: 

 - trūksta verslo iniciatyvų, nes verslui nepalanki aplinka, be to egzistuoja kaime klientų 

nemokamumas; 

 - nepakanka pagrindinių paslaugų, prastas viešųjų paslaugų tinklas; 

 - nepakankama finansinė parama; 

 - informacijos stoka. 

Susikūrusios kaimo bendruomenės davė didelį impulsą kaimo žmonių pilietinio aktyvumo 

augimui, jų įtraukimui į gyvenamosios vietovės padėties įvertinimą ir problemų sprendimą. 

Įsikūrusios bendruomenės 2004- 2005 m. pateikė 18 projektų Telšių r. sav. ir vienuolika - įvairiems 

fondams, nukreiptų bendravimo, informacinių technologijų, visuomeninių renginių organizavimo ir 

kita tematika. Tačiau kaimo bendruomenės apėmė tik dalį Telšių r. sav. kaimiškosios teritorijos ir 

individualiai sprendė vietines problemas. Organizacijos, kuri vienytų įvairias kaimo socialines 

grupes pagal jų statusą teritorijoje, palaikytų partnerystės ryšius arba įjungtų į bendrą veiklą  su 

valdžia, verslo atstovais, nebuvo.  

Plėtojant demokratines tradicijas Telšių rajono savivaldybėje susikūrė iniciatyvinė grupė, 

kuri nutarė įsteigti Telšių rajono vietos veiklos grupę (toliau - VVG). 

 



Vietos plėtros 2008-2014 metų strategija 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________ 

Telšių rajono vietos veiklos grupė 

11 

 

 

Iniciatyvinės grupės nariai  

 

Vietos veiklos grupė buvo įregistruota 2004 m. spalio 6 d. ir jai suteiktas asociacijos 

statusas. Įstatai patvirtinti 2004 m. spalio 6 d., kuriais vadovaujantis VVG pradėjo savo veiklą.  

Įkūrus VVG vietinės valdžios lygmeniu piliečiai turi didesnes galimybes burtis į interesų 

grupes, išreikšti savo poreikius ir prioritetus, imtis aktyvaus vaidmens visuomeniniame gyvenime, 

įtakoti vietinės valdžios institucijas. Vietinė valdžia paprastai sukuria palankesnę socialinę ir 

politinę aplinką savivaldai. 

VVG įkurta tikslu: 

- telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei 

organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei 

gerovei kelti; 

- skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, 

kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse; 

- parengti ir įgyvendinti rajono kaimo plėtros strategiją; 

- teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo 

plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo. 

VVG misija - apjungti įvairių socialinių grupių interesus, siekti suaktyvinti kaimo 

bendruomenes, skatinti jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, 

aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo 

plėtros planus. 

Telšių rajono vietos veiklos grupė jungia visą Telšių rajono kaimo gyvenamąją vietovę.  

VVG uždaviniai  - skatinti kaimo gyventojus vertinti esamą padėtį, galvoti apie jų vietovės 

ateities perspektyvas, parengti vietos plėtros strategiją, inicijuoti novatoriškus kaimo plėtros  
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projektus, organizuoti finansinių išteklių vietos plėtros strategijai paiešką. Siekiama, kad visos 

socialinės ir demografinės grupės būtų įjungtos bendro tikslo siekimui. 

 

1.2. VVG plėtra ir veiklos administravimas 

 

VVG įregistravusi įstatus, suformavusi valdymo organus, numačiusi atskirų jos narių 

funkcijas pradėjo savo organizacinę veiklą. Minėta veikla buvo nukreipta pačios organizacijos 

struktūros formavimui, partnerystės ryšių sistemos kūrimui ir stiprinimui. VVG darbas grindžiamas 

pilietiniu aktyvumu, lygių galimybių, atsakingumo, pagarbos bei sąžiningumo principais, 

orientuojantis į partnerystės grupės veiklos tęstinumą. 

2004-2008 m.  VVG sustiprėjo kaip organizacija ir turi didelę įtaką sprendžiant rajono 

kaimo plėtros klausimus, ugdant kaimo žmonių aktyvumą, telkiant juos bendrų tikslų 

įgyvendinimui.  

2005 m. VVG kartu su kaimo aktyvu parengė integruotą kaimo plėtros strategiją, kuri 

užsienio ekspertų buvo teigiamai įvertinta. 2007 m. VVG vykdė tęstinį projektą rengdami Vietos 

plėtros 2008-2014 metų strategiją. 2007 kovo mėn. VVG organizavo vienos savaitės trukmės 

mokymus tema  „Kaimo vietovės studija ir plėtra 2007-2013 m.“, kuriuose kaimo gyventojams 

buvo suteikta pagrindinė informacija apie Europos Sąjungos ir Lietuvos skiriamą paramą kaimui 

2007-2013 m. 92 klausytojai buvo  įtraukti į vietos plėtros strategijos rengimą. Pagal parengtą 

veiklų planą buvo vykdomas minėtos strategijos rengimo darbai, kurie bus pateikti kitame skyriuje.   

2004-2008 m. VVG kaip organizacija pasiekė pripažinimą bei pasitikėjimą rajono valdžios, 

visuomeninių organizacijų ir rajono gyventojų tarpe. Vietos veiklos grupės nariai kviečiami ir 

dalyvauja įvairiuose respublikiniuose ir vietos renginiuose, kurie nurodyti VVG veiklos ataskaitoje  

(6 priedas).  

VVG suformavo savo administracinį aparatą, gebantį administruoti ir įgyvendinti projektus, 

vykdyti finansinę apskaitą ir atskaitomybę, įtraukti kaimo aktyvą į kaimo gyventojų gyvenimo 

gerinimo klausimų sprendimą. 

VVG kaip organizacija aktyviai dalyvavo vietos, respublikos ir tarptautinio lygmens 

veiklos srityse: 

-    2006 m. spalio  mėn. VVG nariai dalyvavo  NVO sąskrydyje; 

- 2007 m. spalio 09-14 d. VVG nariai svečiavosi Švedijoje. Užmegzti bendradarbiavimo 

ryšiai su LAG Smalandsgruppen. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 2008m. sausio mėn. 18 d.;   
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- 2007 m. birželio 10 d. VVG nariai bendradarbiavimo ryšių palaikymui lankėsi „Švenčionių 

partnerystės“ VVG ir „Raseinių krašto bendrija“ VVG. Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai, 

pasirašytos bendradarbiavimo sutartys. 

- 2007 m. lapkričio 19 d. VVG pirmininkas dalyvavo Lietuvos VVG asociacijų 

steigiamajame susirinkime; 

- 2008 m. sausio 18 d. VVG nariai dalyvavo forume - konferencijoje „Tarpteritorinė ir ES 

šalių praktinė patirtis įgyvendinant Leader+ programą“. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su 

Švedijos „Vag21 Leader+“ grupe; 

- 2008 m. balandžio 25 d. vyko VVG ataskaitinis susirinkimas- konferencija. Pristatyta 

veiklos ataskaita ir parengtas Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijos projektas; 

- 2008 m. gegužės 07 d. VVG nariai dalyvavo Raseinių raj. VVG grupės „Raseinių krašto 

bendrija“ strategijos pristatyme. 

- 2008 m. gegužės 25 d. VVG nariai dalyvavo Lietuvos vietos veiklos grupių forume.  

VVG sukaupė patirtį rašant ir įgyvendinant įvairius projektus. Parengti projektai ir gauta 

parama parodyti 1 lentelėje. 

 

1 lentelė. VVG 2004-2007 m. parengtų ir įgyvendintų projektų sąrašas  

 
Eil. 
Nr. 

Projekto pavadinimas Įgyvendi-
nimo 

laikotarpis 

Projekto vertė, 
Lt 

Fondas, priemonė, 
institucija 

1. ,,Kaimo vietovės studija ir integruotos 
bandomosios strategijos parengimas, 
siekiant gyvenimo kokybės gerinimo 
Telšių raj. VVG atstovaujamoje kaimo 
gyvenamojoje vietovėje“ 

6 mėn. 12 000 ES Leader + 
priemonė, ŽŪM. 

2. ,,Kaimo vietovės studija ir integruotos 
bandomosios strategijos įgyvendinimas, 
siekiant gyvenimo kokybės gerinimo 
Telšių raj. Savivaldybės kaimo 
gyvenamojoje vietovėje 

12 mėn. 508 817 
 

Nefinansuotas 

3. ,,Telšių rajono VVG institucinis 
stiprinimas ir gebėjimų plėtra rengiantis 
strategijos įgyvendinimui“ 

4 mėn. 18 057 ŽŪM Valstybės 
parama kaimo 
bendruom. ir VVG 
veiklai remti 

4. Forumas ,,Bendruomenių organizacijos 
kviečia bendruomenes tartis“ 

1 mėn. 900 Žemaičių 
bendruomenės fondas 

5. Forumas ,,Bendruomenių organizacijos 
kviečia bendruomenes tartis“ 

1 mėn. 3000 Telšių rajono 
savivaldybės 
administracijos 
bendruomenių 
iniciatyvų palaikymo 
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fondas 
6. ,,Techninė parama kaimo vietovių 

studijoms, jų vertinimui, paraiškų paramai 
gauti parengimui, atsižvelgiant į susijusių 
gyventojų poreikius, parengtos 
bandomosios strategijos tobulinimui, 
siekiant pasirengti Leader + metodo 
įgyvendinimui 2007-2013 metais“ 

18 mėn. 69 998  ES Leader+ 
priemonė 

7. ,,Telšių rajono VVG materialinės bazės 
stiprinimas“ 

12 mėn. 30 000 Telšių rajono 
savivaldybės 
administracijos 
bendruomenių 
iniciatyvų palaikymo 
fondas 

8. ,,VVG ir Telšių rajono bendruomenės“ 2 mėn. 5000 ŽŪM Valstybės 
parama kaimo 
bendruom. ir VVG 
veiklai remti 

9. Konferencija ,,Kaimo bendruomenių 
organizacijų galimybės ir perspektyvos 
pasinaudoti ES parama 2008-2013 m. 
laikotarpiui“ 

1 mėn. 3000 Telšių rajono 
savivaldybės 
administracijos 
bendruomenių 
iniciatyvų palaikymo 
fondas. 

 

 

VVG dalyvavimas VVG tinklo veikloje. Lietuvoje įsikūrusios VVG plečia savo veiklos 

sritis, peržengia savo teritorijos ribas ir pradeda glaudų bendradarbiavimą su vietos ir tarptautinėmis 

veiklos grupėmis. Minėto darbo koordinavimui Lietuvoje įkurtas VVG tinklas. Vietos veiklos 

grupių tinklo steigiamasis susirinkimas įvyko 2007 m. spalio 27 d.  Telšių rajono vietos veiklos 

grupės pirmininkas dalyvavo tinklo steigiamajame susirinkime. Tinklas įsikūrė turėdamas tikslą: 

- atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus visose visuomeninėse, valstybinėse Lietuvos, 

Europos Sąjungos ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose; 

      - sudaryti sąlygas glaudesniam VVG bendradarbiavimui tarpusavyje ir su valstybės         

valdymo institucijomis: ŽŪM, NMA, kad racionaliau būtų panaudojami ir vystomi VVG 

potencialai, kaimo plėtra. 

Susirinkimo metu buvo svarstyti ir priimti Vietos veiklos grupių tinklo įstatai, išrinktas 

pirmininkas, valdyba bei nustatyti stojamojo mokesčio ir nario mokesčio dydžiai. Susirinkimas 

išrinko Tinklo valdybą iš 10 narių. 

VVG sukurtas tinklas skleidžia patirtį apie įgyvendinamus projektus, vykstančius pokyčius, 

keičiamasi vizitais. Nuo 2008 m. balandžio 15 d. Telšių raj. vietos veiklos grupė tapo tikruoju VVG 

tinklo nariu ir gautas Vietos veiklos grupių tinklo nario pažymėjimas. Tinklo susirinkimuose VVG  

 



Vietos plėtros 2008-2014 metų strategija 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________ 

Telšių rajono vietos veiklos grupė 

15 

 

nariai aktyviai dalyvauja diskusijose ir teikia pasiūlymus. Vykstančiuose tinklo pokalbiuose taip pat 

yra pateikiama VVG nuomonė rūpimais klausimais.  

VVG darbas su socialinėmis grupėmis. Kaip jau buvo minėta, VVG turi tikslą ugdyti 

gebėjimus ir sutelkti kaimo bendruomenes vietos problemų sprendimui, mažinti socialinę atskirtį 

tarp įvairių socialinių grupių, ypač jaunimo, moterų, neįgaliųjų, įtraukiant mažiau aktyvius, socialiai 

atskirtus kaimo gyventojus tiek atliekant vietovės analizę, tiek numatant priemones, mažinančias 

socialinę atskirtį. Jaunimo srityje daugiausia dirba Luokės ir Pavandenės bendruomenės. Vietos 

plėtros 2008-2014 metų strategijoje VVG numatė prioritetus bei priemones socialinės atskirties 

mažinimui. 

VVG didelį dėmesį skiria moterų socialinių sąlygų gerinimui. VVG aktyviai dalyvauja 

Eigirdžių, Luokės, Pavandenės bendruomenių renginiuose, kuriuose kaimo bendruomenės moterys 

supažindinamos su užimtumo galimybėmis kaime bei sprendžiamos užimtumo problemos.  

VVG  2007 04 10 pasirašė projekto partnerystės deklaraciją su Lietuvos raudonojo kryžiaus 

draugija Telšių skyriumi  projektui  Žemaičių krašto trijų kartų sąskrydis „Piešiame ir žaidžiame 

kupolines“. Šis sąskrydis vyko 2007 m. liepos 22-24 d. ant Šatrijos kalno, darbas vyko grupėse, kur 

įgyta naujų žinių ir įgūdžių, buvo skatinamas jaunų ir pagyvenusių žmonių bendradarbiavimas. 

Jaunimas mokėsi iš vyresniųjų gyvenimiškos patirties, vyresnieji - sužinojo jaunimo lūkesčius. 

Vyko įvairūs žaidimai, programų kūrimas, rezultatų aptarimai, diskusijos. Laisvu laiku buvo 

sudarytos grupės pagal pomėgius: meninės kūrybos, vaistažolių rinkėjų, vainikų pynėjų  ir vėliau 

buvo mokamas jaunimas šių amatų. Šiame projekte kartu dalyvavo ne tik LRK draugijos Telšių 

skyrius, bet ir Telšių rajono Trečiojo Amžiaus Universitetas, bei Telšių rajono VVG. Įvairių NVO 

atstovai dalijosi gerąja patirtimi, sustiprėjo bendradarbiavimo ryšiai, dalyviai patyrė bendro 

kūrybinio darbo prasmę ir džiaugsmą. 

     VVG veiklos sklaida. VVG  kaip organizacija sistemingai vykdė sklaidą apie savo veiklą ir 

per įvairias informacijos priemones įtraukė kaimo aktyvą į strategijos rengimą ir jos įgyvendinimą. 

Laikraščiuose „Telšių Žinios“, „Kalvotoji Žemaitija“ www.zur.lt, www.bendruomenes.lt rajono 

gyventojai pastoviai buvo informuojami apie bandomosios strategijos rengimą, įgyvendinimą, 

paramos gavimą ir Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijos rengimą bei kitas vykdomas veiklas.  

Publikuoti  straipsniai bei jų trumpas turinys pateikiami 8 priede.  

VVG apie savo veiklą išleido lankstinuką, kalendorių ir kt. leidinius, kuriuose detaliai 

parodoma VVG veikla.  Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijoje yra numatyti strategijos 

viešinimo veiksmai. VVG  atliks viešinimo darbus siekdama šių informavimo ir viešinimo tikslų: 

skleisti tikslią informaciją apie Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijos  įgyvendinimą, padėti  
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sukurti sąlygas efektyviam paramos lėšų panaudojimui, užtikrinti paramos lėšų panaudojimo 

skaidrumą.  

VVG sėkmingai administruoja gautą finansinę paramą, palaiko glaudžius partnerystės ryšius 

tiek savivaldybės mastu, tiek su kitomis organizacijomis ir plečia bendradarbiavimo ryšius. 

Pasirašyta sutartis su Raseinių krašto bendrija, Šiaurės vakarų Lietuvos VVG,  VVG „Pajūrio 

iniciatyvos“. Pasirašyta tarptautinė bendradarbiavimo sutartis su Švedijos „Vag21 Leader +“grupe. 

Informacija apie VVG tarpteritorinį ir tarptautinį bendradarbiavimą visuomenei buvo pateikta 

minėtuose informavimo šaltiniuose. 

 VVG 2008-2014 m. formuodama administracinį aparatą numato įsteigti projektų rengimo ir 

jų administravimo pareigybes. Minėtų pareigybių darbuotojai teiks konsultacijas vietos projektų 

pareiškėjams rengiant projektus, administruojant jų įgyvendinimą. 

 Bus vykdoma tęstinė veikla, nes jau dabartiniu metu Telšių rajono vietos veiklos grupės 

administratorė konsultuoja bendruomenes įvairiais projektų rengimo, administravimo, finansavimo 

klausimais.  

 VVG keturių metų darbo patirtis ir pasiekti rezultatai rodo jos kaip organizacijos 

administracinius gebėjimus formuoti kvalifikuotų žmonių valdymo personalą, administruoti ir 

efektyviai  įsisavinti ES ir kitas kaimui skirtas lėšas, didinti kaimo gyventojų pilietinį aktyvumą ir 

įtakoti spartesnę kaimo plėtrą, norint užtikrinti visų socialinių grupių gyventojų, ypač turinčių 

socialinę atskirtį kaimo žmonių gyvenimo kokybės gerinimą. 

 

 

1.3. VVG valdymas 

 

 VVG  priedermė grindžiama partnerystės lygiateisiškumo ir demokratiškumo  nuostatomis. 

Tuo principu suformuota valdymo struktūra ir sprendimų priėmimo tvarka. Vietos veiklos grupės 

valdyme išskiriamos trys pakopos: 

- vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas; 

- vietos veiklos grupės valdyba; 

- vietos veiklos grupės pirmininkas. 

Sprendimų priėmimas. Valdymo sistemą ir valdymo sprendimų priėmimo tvarką 

reglamentuoja įstatai. Įstatuose tuo pačiu apibrėžiamos kiekvieno valdymo organo funkcijos ir 

veiklos ribos.  
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Aukščiausias VVG valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas, kuris renka valdybą, 

valdybos pirmininką ir apibrėžia jų veiklos sritis ir atsakomybę. Įstatai numato  įvairių socialinių 

grupių interesų derinimą ir sprendimų priėmimo tvarką.  

Pagal įstatus visuotinas narių susirinkimas priima sprendimus sekančiais klausimais: 

- papildo ir keičia vietos veiklos grupės įstatus;  

- renka ir atšaukia vietos veiklos grupės valdybą ir jos narius ne mažesne kaip 2/3 visų 

vietos veiklos grupės narių visuotinio susirinkimo balsų dauguma;  

- renka ir atšaukia iš pareigų vietos veiklos grupės pirmininką;  

- tvirtina valdybos parengtą vietos veiklos grupės veiklos programą;  

- skiria ir atšaukia revizorių (auditorių ar audito įmonę);  

- priima galutinį sprendimą dėl VVG lėšomis finansuojamų projektų atrankos;  

- priima galutinį sprendimą dėl labdaros ir paramos suteikimo; 

- nustato vietos veiklos grupės narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų 

mokėjimo tvarką;  

- tvirtina vietos veiklos grupės metinę valdybos veiklos ir metinę finansinę atskaitomybę; 

- priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų 

dalyviu;  

- įstatymų nustatyta tvarka priima sprendimą reorganizuoti ar likviduoti vietos veiklos 

grupę. 

         VVG valdyba teikia pasiūlymus:  

- dėl vietos veiklos grupės įstatų pakeitimo;  

- svarsto vietos veiklos grupės pirmininko parengtą vietos veiklos grupės veiklos programą 

ir teikia tvirtinimui visuotiniam vietos veiklos grupės narių susirinkimui;  

- nustato vietos veiklos grupės finansinės veiklos vidaus kontrolės tvarką, laikantis įstatymų 

ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos;  

- išklauso ir įvertina revizoriaus (auditoriaus ar audito įmonės) patikrinimo rezultatus, imasi 

priemonių revizoriaus (auditoriaus ar audito įmonės) nustatytiems trūkumams ir pažeidimams 

pašalinti;  

- priima galutinius sprendimus dėl naujų narių priėmimo ir pašalinimo iš vietos veiklos 

grupės;  

- priima galutinį sprendimą dėl vietos veiklos grupės lėšomis finansuojamų projektų 

atrankos;  

- teikia pasiūlymus dėl labdaros ir paramos suteikimo;   
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- teikia pasiūlymus dėl vietos veiklos grupės lėšomis finansuojamų projektų atrankos;  

- teikia visuotiniam narių susirinkimui metinę finansinę atskaitomybę, galutinę ataskaitą 

apie vietos veiklos grupės veiklą.  

        VVG pirmininkas vykdo jam deleguotas funkcijas ir priima sprendimus jam patikėtose 

veiklos srityse bei administruoja valdybos nutarimų įgyvendinimą ir atsiskaito už VVG veiklą 

visuotiniam narių susirinkimui. Teikia VVG siūlymus dėl naujų narių priėmimo ir pašalinimo, dėl 

VVG lėšomis finansuojamų projektų atrankos. Šaukia ir rengia VVG visuotinio ir VVG valdybos 

narių susirinkimus.   

Įstatuose numatytos narių teisės ir suformuota valdymo struktūra sudaro prielaidas 

demokratiniam valdymui ir kolegialiam valdymo sprendimų priėmimui. 

VVG valdyba, apjungdama ir koordinuodama valdžios atstovų, verslininkų ir kaimo žmonių 

veiklą, užtikrina bendravimą tarp piliečių ir valdžios, kai piliečiai išsako savo nuomonę ir 

pageidavimus valdžiai, o valdžia juos išklauso. Būtent toks tarpininkiškos visuomenės dalyvavimas 

viešajame administravime ir sprendimų priėmime gali būti įgyvendinamas tik sukūrus 

konstruktyviai dirbančią VVG.  Veikdami kartu piliečiai gali daryti didesnę įtaką valdžiai, dalį 

sprendimų priimti patys, įtakoti valdžios veiklą. 

 Įtaka administraciniams sprendimams yra didesnė, kai VVG aktyviai veikia ir spaudžia 

valdžios institucijas bei priverčia atsižvelgti į piliečių nuomones bei pozicijas priimant sprendimus, 

o ne paprastai įtraukiant piliečių grupių atstovus į sprendimų rengėjų gretas. VVG sprendimas turi 

mažesnį poveikį jei dalyvavimo funkcijos yra griežtai reguliuojamos, o piliečių atstovai dirbtinai 

įtraukiami į tarybas, uždavinių formavimo, patariamuosius komitetus. 

 Sprendimai priimami juos suderinus su atsakingų tarnybų vadovais, arba vykdant valdybos 

arba visuotinio narių susirinkimo nutarimus. Kiekvienas ruošiamas priimti sprendimas derinamas su 

vietos gyventojais, t. y. svarstomas bendruomenių, suinteresuotų socialinių  žmonių grupių sueigose 

ir tik radus bendrus sutarimus svarstomas VVG valdymo organų ir priimami galutiniai sprendimai. 

Priimant sprendimą bet kokiame lygmenyje atliekami procedūriniai parengiamieji darbai pateikiant 

rengiamą klausimą svarstymui. Jei tai strateginio pobūdžio sprendimas, tai jis aptariamas 

suinteresuotų žmonių grupėse, derinamas su valdžios atstovais, ieškoma finansavimo šaltinių, 

teisinio pagrindimo ir tik tada pateikiamas svarstymui valdybai ar visuotiniam susirinkimui. 

Einamieji, organizaciniai sprendimai priimami numatytos kompetencijos ribose.  

           2007 m. visuotiniame narių susirinkime buvo išrinkta 16 žmonių valdyba, kuri pagal 

nustatytas kvotas atstovauja verslo, vietos administracijos ir ekonominių partnerių interesus, išlaiko 
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keliamus lyties ir demografinius reikalavimus. Valdybos sudėtis pagal partnerystės sudėtį parodyta 

2 pav.  

 

Socialiniai 
ekonominiai 
partneriai bei 
asociacijos

50%
Verslo atstovai

25%

Vietos valdžios 
atstovai

25%

 

2 pav. Valdybos sudėtis pagal socialinius partnerius, proc. 

 
Valdybos sudėtyje yra 7 vyrai, 9 moterys, R.Račkauskas - asmuo atsakingas aplinkosaugos 

srityje, jaunimo atstovas iki 25 metų - V. Burbaitė. Moterys sudaro 56 proc., vyrai - 44 proc.  

VVG narių priėmimas. Vietos veiklos grupė, kaip ir kiekviena organizacija, plečia savo 

veiklą, vyksta tiek VVG, tiek VVG valdybos narių rotacija.  

VVG nariais gali būti pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) užsieniečiai, nuolat 

gyvenantys Lietuvos Respublikoje, pripažįstantys asociacijos įstatus, neturintys jai ir (ar) Lietuvos 

Respublikos teisės aktams prieštaraujančių tikslų ir sutikę įnešti nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.  

VVG nariais gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys. Juridinius asmenis deleguoja norinti 

įstoti organizacija, fiziniai asmenys teikia prašymą dėl priėmimo į VVG narius. Nauji VVG  

priimami pasiūlius ne mažiau kaip dviems VVG nariams ir jų narystei Vietos veiklos grupėje 

pritarus pirmininkui. Nauji nariai priimami visuotiniame susirinkime. Visuotinio  narių susirinkimo 

sprendimas dėl naujo nario priėmimo priimamas ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkimo narių balsų 

dauguma.  

Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka yra tvirtinama atskiru dokumentu. 

PVVG narys turi teisę bet kada išstoti iš organizacijos pateikęs prašymą. Tam nereikalingas 

valdymo organo pritarimas.  

VVG narys gali būti iš jos pašalintas, jeigu jo veikla prieštarauja VVG tikslams ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktams, trukdo įgyvendinti VVG uždavinius ir vykdyti jos funkcijas. Vietos 

veiklos grupės nariai šalinami pirmininko sprendimu. 

Vietos veiklos grupės nariui išstojus ar jį pašalinus iš Vietos veiklos grupės, jo sumokėtas 

stojamasis nario mokestis ir kitos VVG perduotos lėšos bei kitas nuosavybės teise VVG perduotas 

turtas yra negrąžinami. Išstojęs arba pašalintas narys praranda visas anksčiau turėtas VVG  
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organizacijoje teises. Jis negali būti renkamas į VVG valdymo organus, praranda teisę dalyvauti 

jame priimant sprendimus. Jiems lieka teisė, kaip vietovės atstovams pareikšti savo nuomonę, 

dalyvauti organizuojamuose viešuose susirinkimuose, konferencijose. Jis kaip ir kiekvienas vietos 

juridinis arba fizinis atstovas turi teisę teikti projektus, gauti paramą ir už ją atsiskaityti  nustatyta 

tvarka. 

VVG valdyba formuodama VVG narius stengiasi, kad į ją patektų juridinių vienetų atstovai. 

Skatinama naujai susikūrusias kaimo bendruomenes, ankščiau veikiančias nevyriausybines 

organizacijas ir kitus juridinius kaime esančius vienetus tapti VVG nariais ir deleguoti savo atstovą 

į VVG narių tarpą. Vedamos derybos su vietos valdžios vadovais, kad jie į VVG valdybą, kaip 

partnerius, deleguotų pareigingus, jaučiančius atsakomybę už kaimo ateitį, administracijos 

darbuotojus. Prisilaikant tų pačių nuostatų į valdybos sudėtį priimami ir verslo atstovai.  

Tiek savivaldybės, tiek VVG vienija bendras uždavinys - patenkinti piliečių poreikius ir 

padėti jiems spręsti opias kaimo problemas. Pagrindinės savivaldybės ir VVG bendradarbiavimo 

sritys yra: kaimo žmonių socialinės paslaugos, sveikatos apsaugos, socialinių problemų sprendimas, 

mokymas ir švietimas, kultūra ir menas, ekologija ir gamtos apsauga, sportas ir turizmas. 

Telšių rajone VVG „judėjimai“ ir bendradarbiavimo su vietos valdžia patirtis leidžia išskirti 

du etapus: 

- pradinis bendradarbiavimo etapas; 

- atsakingos partnerystės etapas. 

Pradinis etapas. Pradžioje daugiausia dėmesio buvo skiriama sukurti bendravimo ir 

bendradarbiavimo struktūras, nustatyti bendradarbiavimo ir atsakomybės ribas, projektų rėmimo 

tvarką ir procedūras. Šis etapas negali būti laikomas užbaigtu. Daugiausia dėmesio turi būti 

skiriama tarpusavio įsipareigojimams, ryšio su visomis institucijomis palaikymui. 

Antrasis - atsakingos partnerystės etapas. Nežiūrint minėtų pirmojo etapo sunkumų, jis 

praeina. Antrajame, atsakingos partnerystės etape, keliami aukštesni savitarpio reikalavimai. 

Sukonkretintas apibrėžtos savivaldybės paramos VVG veiklos nustatymas ir reikalavimas griežčiau 

jos laikytis. Atsakingos partnerystės sąlyga yra vienas kito pripažinimas. Savivaldybė ir VVG turi 

palaikyti nuolatinę diskusiją apie bendradarbiavimo tikslus, įgyvendinimo būdus ir jų įvertinimą. 

Čia jau reikalinga abipusė tolerancija. Juo bendradarbiavimas vyksta skaidriau, tuo daugiau 

organizacijų įsitraukia į produktyvią veiklą. VVG veikia suprasdamos poreikius „apačioje“. 

Šiandien iš VVG narių kaimo žmonės tikisi ir reikalauja gebėjimo kokybiškai dirbti ir įvykdyti 

užsibrėžtus tikslus. 
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Įsikūrusi VVG turi ne patariamąjį balsą, o teisę jos kompetencijos ribose priimti 

sprendimus, kurie derinami su visų socialinių partnerių interesais. VVG valdyba sėkmingai derina  

 

minėtą veiklą ir kryptingai vykdo kaimo studiją patelkdama kaimo žmones idėjų generavimui bei  

įtraukdama juos  į Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijos rengimą. 

Konfliktų sprendimas. Konfliktas - tai priešingų interesų, požiūrių susidūrimas, kai kito 

žmogaus ar grupės pozicija, kuriuo nors klausimu yra visiškai atmetama ir laikoma kliūtimi tolesnei 

veiklai. Organizacijoje konfliktai yra neišvengiami. Jie kyla dėl skirtingų priežasčių: išteklių 

paskirstymo, užduočių ir darbų sąryšio, skirtingų tikslų ir vertybių, dėl nepakankamai arba blogai 

perduotos informacijos.  

VVG, kaip ir kiekviena nauja organizacija, turėjo pasiekti vietos valdžios, kaimo žmonių 

pripažinimą. Į naują darinį visada žiūrima įtariai. Vietos valdžios, ypač seniūnai, verslininkų 

atstovai nesuvokė VVG tikslų ir numatomų vykdyti funkcijų, todėl vangiai ir su abejonėmis žiūrėjo 

į VVG veiklą.  

Daug pastangų: pokalbių, renginių, mokymų buvo organizuota tam, kad įtraukti kaimo 

žmones, vietos valdžios atstovus, ypač seniūnus, į bendrą veiklą, įtikinti juos, kad bendruomenių 

pirmininkai, VVG nariai nepretenduoja į jų pareigybę, o nori tik prisidėti darbais puoselėjant savo 

vietovę. Konfliktai kildavo ir dėl lėšų paskirstymo. Tačiau vykdomi projektai, gaunama finansinė 

parama, vieši projektų svarstymai, galimybė kiekvienam pareikšti savo nuomonę, kolegialiai 

priimami sprendimai mažindavo įtampa ir užtikrindavo produktyvų dabą. Siekiant mažinti 

konfliktus, ypatingas dėmesys buvo skiriamas skaidriam gautos paramos lėšų panaudojimui, 

savalaikių ataskaitų pateikimui ir bendruomenės narių informavimui.  VVG sukurta konfliktų 

sprendimo sistema neduoda prielaidų abejoti galimais vadovų piktnaudžiavimo atvejais ir 

savanaudiškų tikslų siekiais. Ši sistema apėmė skirtingus valdymo lygius. VVG veikloje 

dalyvaujančių  asmenų individualius konfliktus sprendžia VVG pirmininkas ir bendruomenės 

nariai. Grupės žmonių kylančius konfliktus dėl lėšų paskirstymo, plėtros prioritetų numatymo 

svarsto ir sprendžia VVG valdyba arba visuotinis susirinkimas.  

Visi VVG nariai turės deklaruoti interesus, o svarstant su asmeniniais interesais susijusius 

klausimus, bus privaloma nusišalinti. VVG nariui išstojus ar jį pašalinus iš Vietos veiklos grupės, jo 

sumokėtas stojamasis nario mokestis ir kitos VVG perduotos lėšos bei kitas nuosavybės teise VVG 

perduotas turtas yra negrąžinami. Išstojęs arba pašalintas narys praranda visas anksčiau turėtas 

VVG organizacijoje teises. Jis negali būti renkamas į VVG valdymo organus, praranda teisę 

dalyvauti jame priimant sprendimus.  
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VVG turėdama tikslą formuoti stabilų ir kūrybingą komandą numatė priemones, kurios 

užkirstų kelią neatsakingiems VVG nariams. Išstojus arba pašalinus iš VVG narių numatyta, kad 

pakartotinai į VVG grupę galės įstoti tik praėjus metams ir pateikus dviejų VVG narių 

rekomendacijas. Jiems lieka teisė, kaip vietovės atstovams pareikšti savo nuomonę, dalyvauti 

organizuojamuose viešuose susirinkimuose, konferencijose, tačiau neturi teisės balsuoti. Jis kaip ir 

kiekvienas vietos juridinis arba fizinis atstovas turi teisę teikti projektus, pretenduoti į paramą, 

tačiau pašalintas iš VVG ir pripažinus jo neveiklumą vietos veiklos grupėje, parama gali būti 

neteikiama VVG valdybos sprendimu. 

Atsakingai buvo formuojami ir VVG valdymo organai, keliama jų kvalifikacija, ugdomi 

gebėjimai. Projekto rengimui ir įgyvendinimui vadovauja aukštos kvalifikacijos ir kompetentingi 

VVG nariai. Projekto vadovė - Virginija Jasevičienė, projekto buhalterė - B.Baltuonienė, projekto 

priežiūrą vykdo - Vytautas Barsteiga, asmuo, atsakingas aplinkosaugos srityje - R.Račkauskas. 

Valdybos narių gebėjimai, funkcijos ir kompetencija pateikiami pristatant kiekvieną jos narį 

(gyvenimo aprašymai pateikti 10 priede). 

V. Barsteiga - VVG pirmininkas, atsakingas už bendrą vadovavimą ir VVG veiklos 

koordinavimą, palaiko ryšius ir atstovauja VVG interesus įvairiose institucijose. Turi didelę 

vadybinę patirtį.  

Baigęs Lietuvos Žemės ūkio universitetą, nuo 1998 m. Kredito unijos „Germanto lobis“ 

administratorius. 1996-2003 m. Lietuvos ūkininkų sąjungos Telšių sk. pirmininkas, 1997-2003 m. 

Telšių rajono žemdirbių asociacijos pirmininkas. Šiuo metu yra  Telšių rajono savivaldybės Tarybos 

narys kaimo  rėmimo klausimais. 

 VVG steigimo iniciatyvinės grupės narys, turintis didelę bendravimo patirtį su kaimo 

žmonėmis ir įvairiomis organizacijomis.Tai perspektyvus VVG vadovas, pajėgus suburti darnų 

kolektyvą ir įgyvendinti keliamus VVG tikslus. Koordinavo darbą ir vadovavo rengiant integruotą 

bandomąją ir  Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijas. 2007 m.  dalyvavo ,,Vilniaus Universiteto 

nuosekliųjų studijų sistemos pritaikymas ir išplėstinis kaimo plėtros specialistų rengimas“ 

mokymuose ir išklausė ,,Vietos savivaldos ir viešosios politikos“ modulio kursus.  

V. Jasevičienė - projekto vadovė, atsakinga už tarptautinį ir tarpteritorinį bendradarbiavimą. 

Ji yra Telšių  apskrities verslo inkubatoriaus direktorė, baigusi Kauno technologijos universitetą. 

Žemaičių bendruomenės fondo direktorė, Telšių rajono verslininkų asociacijos vykdančioji 

direktorė.  

Kėlė kvalifikaciją: Ministry of Iterior Denmark and the Baltic Educational Island Fund; 

Taking place in Fall Conderence for Community Foundations, Atlanta, Georgia; College of 
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Technology Management, National Tsing Hua University. Dalyvavo mokymuose „Verslas ir E-

verslas“.  

Dalyvavo rengiant ir įgyvendinant: Baltijos-Amerikos partnerystės programą „Informacinės 

technologijos skatinant užimtumą Žemaitijos bendruomenėje“, Pasaulio Banko smulkių garantų 

programą ir Didžiosios Britanijos ambasados KNOW HOW fondo programą „Pilietinio aktyvumo 

skatinimas taikant bendruomenės plėtros modelį“, Leonardo da Vinči programos projektą „Lietuvos 

verslo inkubatorių vadybininkų mokymo sistema“ ir kt. 

K. Lečkauskas - VVG veikloje atsakingas už atstovavimą seniūnijose. Ilga laiką dirbo 

įvairiose vietinės valdžios struktūrose, sukaupęs didelę patirtį sprendžiant kaimo žmonių interesus. 

Šiuo metu dirba Telšių apskrities viršininku. Kvalifikaciją yra kėlęs įvairiuose institutuose, 

kursuose vadybos, administravimo, planavimo ir kitais klausimais.  

VVG sprendimus ir iškilusias  problemas efektyviai derina su vietos valdžios atstovais. 

Turintis didelę gamybinę ir organizacinę patirtį. Aktyviai dalyvauja VVG veikloje. Dalyvavo 

rengiant Vietos plėtros 2008 - 2014 metų strategiją ir jos projektą svarstant seniūnijose. 

D. Kaubrys - VVG veikloje atsakingas už ryšių palaikymą su verslininkais. Baigęs Kauno 

politechnikos institutą, dirbęs įvairiose įmonėse vadovo, valdytojo, planavimo skyriaus viršininko ir 

kt. pareigose. ES Regioninio komiteto pakaitinis narys nuo Telšių apskrities, Telšių rajono mero 

pavaduotojas visuomeniniais pagrindais, savivaldybės Tarybos narys, Telšių rajono savivaldybės 

administracijos - vicemeras. Telšių Liberalų demokratų partijos skyriaus pirmininkas. Rengiant 

Vietos plėtros 2008 -2014 metų  strategiją dalyvavo atliekant verslo plėtros studiją, numatė ir 

pateikė svarstymui priemones verslo plėtrai.  

M. Beleckienė - VVG atsakinga už kultūrinės veiklos koordinavimą ir kultūros paveldo 

išsaugojimą. Šios srities tikslas - išsaugoti kultūros paveldą ir kurti naujas tradicijas, skatinant  

bendravimą ir bendradarbiavimą tarp kaimo bendruomenių, dalijantis gerąja patirtimi ir rengiant 

bendrus projektus. 

Jos dėka buvo išsaugotos ir puoselėtos tradicijos bei papročiai: etnografinis ansamblis 

„Šatrija“ tebedainuoja dviejų šimtų metų senumo dainas, atgaivintos pagonybės apeigos - ugnies 

garbinimo šventė ant Šatrijos kalno. Telšių r. sav. kaimo bendruomenių kultūrinė veikla yra 

nukreipta skatinti visas iniciatyvas kultūros vertybių išsaugojimui ir puoselėjimui, optimaliai 

išnaudojant geriausius gamtos išteklius, krašto istoriją. Ji buria kaimo bendruomenes, ieško įvairių 

bendradarbiavimo formų, siekiant išlaikyti savo krašto savitumą, organizuoja įvairius kultūros 

renginius, kuriuose siekiama populiarinti liaudies meną ir bandoma subrandinti jaunimo požiūrį į 

tai, suteikiant galimybę kiekvienam geriau pažinti savo krašto kultūrą, jos papročius ir tradicijas. 
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Organizuoti renginiai padeda ugdyti kaimo bendruomenės tautinę savimonę, patriotizmą, 

yra gėrio ir grožio, nuoširdžių ir gerų tarpusavio santykių pradžia. Visa tai svarbu, nes kuriama 

nauja - etnoturizmo vizija.. 

I. Stonienė - projektų vykdymo priežiūros vadovė. Baigusi Klaipėdos pedagoginį 

universitetą ir įgijusi edukologijos bakalauro laipsnį ir socialinės pedagogės profesinę kvalifikaciją. 

Šiuo metu mokosi Vytauto Didžiojo universitete III - kurso psichologijos magistrė. Dirba  Telšių 

„Džiugo“ vid. m-kloje  socialine pedagoge. 

Nuo 1999 m.  teikis projektus įvairiems fondams. Yra parašiusi virš 30 projektų iš kurių 

finansuoti 25. Projektai buvo teikiami Atviros Lietuvos fondui, Baltijos-Amerikos partnerystės 

programai, Valstybinei jaunimo reikalų tarybai, Švietimo kaitos fondui, Švietimo ir mokslo 

ministerijai, Krašto apsaugos ministerijai, A. Adamkienės labdaros ir paramos fondui, Telšių raj. 

sveikatos fondui, „Žemaičių bendruomenės fondui“. 

Nuo 2001 m. Buožėnų kaimo bendruomenės tarybos narė. Aktyviai dalyvauja 

bendruomenės veikloje: rašo bei vykdo projektus, dalyvauja seminaruose, susitikimuose, perduoda 

gerąją patirtį kitiems bendruomenių nariams. Antri metai bendruomenė dalyvauja projektinėje 

veikloje diegiant skaitmenines technologijas kaime. Laimėjus projektą įdiegtas viešas internetinės 

prieigos taškas. 2005 m. dalyvavo Atviros Lietuvos fondo skelbtame konkurse ir laimėjo projektą, 

kurį vykdant bus mokomi kaimo žmonės dirbti kompiuteriu, sukurta kaimo bendruomenės 

internetinė svetainė.  

B. Baltuonienė - VVG buhalterė.  Baigusi Vilniaus universitetą, įgijo buhalterio specialybę. 

VVG veda buhalterinę apskaitą, šiuo metu dirba Telšių rajono savivaldybės administracijos audito 

skyriaus vyriausiąją specialiste. 

Rengiant bandomąją integruotą strategiją valdyboje buvo atsakinga už kaimo moterų 

interesų atstovavimą. Ryškėnų kaimo bendruomenės Tarybos narė. Aktyviai įsijungusi į Ryškėnų  

 

kaimo bendruomenės veiklą. Domisi kaimo moterų socialine, ekonomine padėtimi, jų interesus 

atstovauja įvairiose rajono institucijose, domisi kaimo turizmo vystymu. Kaimo ateitį sieja su šia 

verslo šaka ir naujų darbo vietų įkūrimą ir moterų socialinių sąlygų gerinimą. 

A. Srėbalienė - Socialinės plėtros darbo grupės vadovė. VVG veikloje už kaimo moterų, 

socialiai pažeidžiamų asmenų interesus. Rengiant bandomąją integruotą strategiją VVG valdyboje 

buvo atsakinga už VVG interesų atstovavimą kaimiškosiose seniūnijose. VVG veikloje dalyvauja 

nuo pat įsikūrimo. Aktyviai dalyvauja visuose VVG renginiuose, pasitarimuose, susitikimuose su 

bendruomenėmis. Aktyviai įsijungė į bandomosios strategijos rengimą, rinko ir apibendrino kaimo 

būklės statistinę medžiagą, išklausė ir aptarė bendruomenės žmonių nuomones. Dalyvavo rašant 
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projektus. Šiais metais rašė projektus „Šachtinių šulinių vandens tyrimas“ ir „Už sveiką gyvenimo 

būdą“. 2006-2007 m. laimėti projektai iš ŽŪM Valstybės parama kaimo bendruomenėms ir vietos 

veiklos grupėms remti. 

 2004 m. baigė kursus „Vietos veiklos grupės kūrimo ir LEADER+ pobūdžio priemonės 

rengimo principai“. 

A. Jurkonienė - Ekonominės plėtros grupės vadovė. VVG valdyboje atsakinga už kaimo 

ūkinių subjektų kooperaciją. Telšių rajono savivaldybėje Kaimo plėtros skyriaus vedėjo 

pavaduotoja. Dalyvauja VVG veikloje nuo pat jos įkūrimo. Dalyvauja visuose VVG rengiamuose 

susitikimuose su bendruomenėmis. Aktyviai įsijungė į bandomosios strategijos rengimą, surinko ir 

apibendrino kaimo būklės statistinę medžiagą, aptarė ir išklausė kaimo žmonių nuomonę dėl plėtros 

krypčių. Dalyvavo rengiant investicinį projektą „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“. 

Veiklos sritis -  „Žemės ūkio vandentvarka“. Projekto pavadinimas „Nevarėnų kadastrinės vietovės 

nuvedamojo tinklo ir jame esančių įrenginių renovacija“, kuris buvo įvertintas teigiamai. 

Baigė kursus „Kaimo plėtra: partnerystės ir kooperacijos ugdymas“. Taip pat išklausė 

rengtus kursus pagal mokymo programą „Vietos veiklos grupės (VVG) kūrimo ir „LEADER+ 

pobūdžio priemonės“ strategijos rengimo principai“. Šiais metais išklausė rengtus Lietuvos 

žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos 62 val. kvalifikacijos kursus aplinkosaugos, 

atliekų tvarkymo, struktūrinių fondų projektų rengimo ir kitais klausimais. 

V. Rakickas - VVG valdyboje atsakingas už ūkininkų veiklos koordinavimą. 1987 baigęs 

Lietuvos veterinarijos akademija ir įgijęs zootechniko-inžinieriaus specialybę. Nuo 1980 iki pat 

dabar tiesiogiai susijęs su žemės ūkiu, dirbo Mitkaičių kolūkyje, Nerimdaičių kolūkyje, o šiuo metu 

yra Žemės ūkio paslaugų kooperatyvo „Nerimdaičiai“ valdytojas ir Telšių rajono ūkininkų sąjungos  

- pirmininkas. Taip pat Nerimdaičių kaimo bendruomenės pirmininkas. 

V. Burbait ė - VVG valdyboje atsakinga už darbą su kaimo jaunimu. Jos patirtis ir 

tiesioginis dalyvavimas buria jaunus žmones aktyviai visuomeninei veiklai seniūnijose. Ji  aktyvi 

Ryškėnų kaimo bendruomenės narė, Telšių rajono jaunimo centro koordinatorė.  

Baigė Žemaitijos kolegijos kultūrinės veiklos vadybos studijų programą. 2007 m. tobulino 

kvalifikaciją pagal neformaliojo tęstinio  profesinio mokymo programą  „Vietos veiklos grupės 

kūrimo ir vietos plėtros strategijos rengimo principus“. 

R. Račkauskas - ekologas, aplinkosaugos grupės vadovas, atsakingas už aplinkosaugą ir 

gamtos paveldą.   

  Planuoja aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimą ir 

koordinuoja šių programų vykdymą. Šiuo metu dirba Telšių rajono savivaldybės administracijos -  

vyr. specialistas-ekologas. Inicijuoti ir įgyvendinti jo projektai: Ventos - Lielupio upių baseinų 
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vandentvarkos investicinis planas, Regioninės atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimas, Ubiškės 

miestelio vandentvarkos projektas ir kiti. 

K. Gusarovas - Partnerystės ir ryšių palaikymo grupės vadovas. VVG veikloje atsakingas 

už ryšius su vietos valdžia. Šiuo metu dirba Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotuoju, todėl VVG veikloje aktyviai dalyvauja ir talkina ryšiais su vietos valdžia.  

Baigęs Lietuvos Žemės Ūkio Akademiją dirbo įvairiose srityse, daug tobulinasi ir aktyvai 

dalyvauja seminaruose, kursuose ir įvairiuose renginiuose. Yra baigęs kursus: „Viešųjų pirkimų 

teisinis reglamentavimas“, ,,Struktūrinė parama savivaldybėms - patirtis, pamokos, perspektyvos ir 

galimybės“. Aktyviai dalyvauja buriant vietos valdžios atstovus įvairiuose seminaruose, 

renginiuose, konferencijose.  

A. Norkūnas - Leader metodo sklaidos grupės vadovas. Atsakingas už VVG sklaidą ir 

mokymus.  

Baigęs Žemės ūkio universitetą nuo 2001 m. dirba Žemės ūkio rūmų organizatoriumi 

savivaldai. Yra dirbęs  Upynos seniūnu, Telšių apskrities Žemės ūkio skyriaus vedėju, šiuo metu 

yra kredito unijos „Germanto lobis“ stebėtojų tarybos pirmininkas. 

2007 m. parašė projektą į ŽŪM „Sveikas gyvenimo būdas - gera savijauta“, kuris buvo 

finansuotas. 2007 m. rengiant Vietos plėtros 2008-2014 metų strategiją organizavo mokymus 

seniūnijose, kurių dėka kaimo gyventojai buvo informuoti apie galimybes pasinaudoti ES paramą 

2007-2013 m.   

S. Valentinavičienė -  VVG veikloje atsakinga  už projektų administravimą. Aktyviai 

dalyvauja VVG veikloje nuo 2006 m. , organizuoja įvairius seminarus, konferencijas, mokymus. 

Taip pat koordinuoja bendruomenių veiklą, nuo 2008 m. vasario mėn. dirba Telšių rajono 

savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriuje - vyr. specialiste.  

Išklausiusi kvalifikacijos tobulinimo seminarus „Strategijos įgyvendinimo ir administracinių 

gebėjimų tobulinimas“, ,,Kaimo vietovės studija ir plėtra 2007-2013 m.“, „Projektų rengimas ir 

finansų valdymas, paraiškų paramai gauti pildymas“, ,,VVG veiklos organizavimas ir strategijos 

įgyvendinimas“, glaudžiai susijusi su bendruomenių projektiniu darbu, konsultuoja bendruomenes 

įvairiais projektų rengimo, finansavimo galimybių klausimais.  

Šiuo metu VVG  administruoja projektą „Techninė parama kaimo vietovių studijoms, jų 

vertinimui, paraiškų paramai gauti ir integruotų bandomųjų strategijų parengimui, atsižvelgiant į 

susijusių gyventojų poreikius, parengtų bandomųjų strategijų tobulinimui“. 

V.Urnikien ė - Projektų rengimo ir  priežiūros vadovė.  

Baigusi Vilniaus universitetą, viešojo administravimo magistratūrą. 2004-2005 m. buvo  

Atvirojo Lietuvos fondo konsultantė, 2003-2005 m. Telšių rajono savivaldybės projektų vertinimo 
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komisijos narė, 2005-2007 m. Telšių apskrities Regioninės kultūros programos projektų vertinimo 

ekspertė. Šiuo metu dirba K.Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja ir 

Žemaitijos kolegijos dėstytoja, dėsto vadybos pagrindus, personalo ir projektų vadybą.  

Yra baigusi kursus: ,,Strateginis planavimas. Reformos ir fondų ieškojimas“, ,,Tarptautinių 

projektų vadovų ruošimo programa“. 

 VVG valdyboje veiklą pradėjo 2007 metais. Nuo 2001 m. rašo projektus į įvairius fondus iš 

kurių 11 buvo finansuojami. 2007 m. apdovanota Kultūros ministro padėkos raštu už aktyvią 

projektinę veiklą. 

VVG atitinka visus keliamus reikalavimus partnerystei, lyties pusiausvyros ir jaunimo 

įtraukimo į VVG veiklą srityse. VVG valdymo ir administravimo struktūra apima visas darnaus 

socialinio, ekonominio, aplinkosauginio kaimo vystymosi sritis (3 pav.).



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 pav. VVG administracinė valdymo struktūra 
 
 

 

Pirmininkas 

Projektų rengimo ir  
priežiūros vadovas 

Sekretorė 

Finansininkas 

Socialinės grupės vadovas Ekonominės grupės vadovas Aplinkos apsaugos ir  kultūros 
paveldo grupės vadovas 

Atsakingas už 
darbą su moterimis 

Atsakingas už 
darbą su 
jaunimu 

Atsakingas už darbą su socialiai 
pažeidžiamų žmonių grupėmis 

Viešųjų pirkim ų 
komisijos pirmininkas 

Atsakingas 
už kaimo 

verslų plėtrą 

Atsakingas 
už gamtos 
apsaugą 

Atsakingas 
už kultūros 

paveldą 

Partnerystės ir ryšių 
palaikymo grupės vadovas 

Atsakingas 
už 

partnerystės 
ryšius 

Atsakingas už 
tarptautinius ir 
tarpteritorinius  

ryšius 

Leader metodo sklaidos 
grupės vadovas 

Visuotinis susirinkimas 

Valdyba 



 

VVG valdymo struktūra atitinka jai keliamų tikslų įgyvendinimui. VVG valdymo struktūra 

susideda iš bendro administracinio aparato, kuris pagal funkcijas atsako už VVG veikos 

organizavimą ir kontrolę, sudarytos darbinės socialinės, ekonominės, aplinkos apsaugos ir 

partnerystės grupės tiesiogiai įgyvendina ir atsiskaito už VVG veiklos plane numatytas  veiklas.  

Pagal VVG valdymo struktūrą, valdybos narių profesinę kompetenciją, patirt į, 

atliktus darbus galime daryti išvadas, kad: 

1. Valdyboje išlaikytos partnerystės proporcijos ir gebama kolegialiai spręsti įvairias 

kaimo problemas. 

2. Valdybos narių tarpe be atsakingo už aplinkos apsaugą asmens, daug valdybos narių 

domisi ir tiesiogiai dalyvauja gerinant aplinkosauginę būklę kaime. 

3. Valdybos nariui, atsakingam už darbą su jaunimu, talkina daugelis valdybos narių 

spręsdami jaunimo užimtumo klausimus. Valdybos nariai didelį dėmesį skiria ir turi patirt į 

darbui su tikslinėmis grupėmis, mažiau aktyviais, socialiai atskirtais kaimo gyventojais. 

Valdymo ir administracinė struktūra atitinka VVG iškeltus uždavinius ir narių funkcijos bei 

atsakomybė suderintos su  VVG veikla. Darbo pasidalijimas leidžia sėkmingai įgyvendinti VVG 

veiklos plane numatytas priemones.  

 

 

1.4. VVG partnerystė, tarpteritorinis, tarptautinis bendradarbiavimas 

             

 

          VVG savo veikla peržengė rajono ribas ir pradėjo glaudų bendradarbiavimą su Lietuvos ir iš 

kitų šalių partneriais.  VVG aktyviai bendradarbiauja, dalijasi patirtimi, numato rengti bendrus 

projektus su Raseinių rajono vietos veiklos grupe „Raseinių krašto bendrija“, Šiaurės Vakarų 

Lietuvos vietos veiklos grupe (toliau - ŠVLVVG), Kelmės krašto vietos veiklos grupe, Joniškio 

rajono partnerystės vietos veiklos grupe. 

Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijoje didelis dėmesys skiriamas tarpregioniniam ir 

tarptautiniam bendradarbiavimui. 2008 m. VVG siekdama pasirengti Leader metodo įgyvendinimui 

2008-2014 m. pasirašė tarpteritorines  bendradarbiavimo sutartis su Raseinių rajono vietos veiklos 

grupe „Raseinių krašto bendrija“, Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupe, Joniškio rajono 

partnerystės vietos veiklos grupe.   

Susitikimų metu su šiomis grupėmis buvo pasidalyta patirtimi, aptartos bendradarbiavimo 

galimybės, vykdant tarpregioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą 2008-2014 m.  
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Bendradarbiavimo sutartyse numatyta: sudaryti tinkamas sąlygas ir plėtoti bendradarbiavimą 

mokymo ir kvalifikacijos kėlimo bei informacijos keitimosi srityse, sudaryti ir plėtoti tinkamas 

sąlygas tiesioginiams ryšiams įtvirtinti ir keistis patirtimi, organizuoti konsultacijas, konferencijas, 

seminarus, dalyvauti rengiant mokymo programas ir organizuojant bendrus mokymus, kviesti kitą 

šios sutarties šalį dalyvauti jos rengiamose konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose. 

Rengti bendrus projektus, siekiant pritraukti kitų valstybių vietos veiklos grupes, vykdyti 

tarpregioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą, vykdant aktyvo mokymą ir keičiantis vizitais, siekiant 

tikslo parodyti programos įgyvendinimo naudą  kaimo žmonėms.   

2007 m. gruodžio mėn. 14 d.   VVG nariai dalyvavo ŠVLVVG konferencijoje tema „Leader 

+ nauda Mažeikių rajono savivaldybės kaimo vietovei: veiklos apžvalga ir perspektyvos“, kurioje 

buvo  pristatytas Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijos projektas.  2008 m. gegužės 07 d.  VVG 

atstovai dalyvavo Raseinių rajono vietos veiklos grupe „Raseinių krašto bendrija“ konferencijoje, 

kurioje buvo  pristatytas Vietos plėtros  2008-2014 metų strategijos projektas. 

 2008 m. rugpjūčio mėn. VVG nariai dalyvavo užsienio Leader grupių konferencijose. Ir 

ateityje žadama plėsti bendradarbiavimo ryšius su kitomis VVG, aktyviai dalyvauti VVG tinklo 

veikloje, rengti bendrus projektus verslumo ugdymo, patirties sklaidos, gebėjimų ugdymo veiklos 

srityse. 

2008 m. sausio 18 d.  pasirašė tarptautinio bendradarbiavimo sutartį  su Švedų ”Vag21,  

kurioje numatė: 

- stiprinti ir plėtoti bendradarbiavimą tarp projekto partnerių socialinės, ekonominės, 

turizmo, jaunimo ir moterų organizacijų vystymo srityse; 

- sutarties šalys įsipareigojo projekto veiklose numatyti pasikeitimą delegacijomis 

kartą metuose; 

 - parengti bendrą strategiją tolimesniam projekto tęstinumui, numatytose bei naujose 

šalims priimtinose srityse. 

VVG aktyviai dalyvauja NVO veikloje. 2000 m. balandžio 10 d. pasirašė projekto 

partnerystės deklaraciją su Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija Telšių skyriumi, dalyvavo 

bendrame projekte ir su Telšių Trečiojo Amžiaus Universitetu. 

 Telšių rajono VVG valdyba  aktyviai dalyvauja svarstant bendruomenių pateiktas paraiškas 

savivaldybei į Telšių rajono savivaldybės bendruomenių iniciatyvų palaikymo fondą. Pirmiausia 

šios paraiškos yra svarstomos Telšių rajono VVG valdyboje vėliau perduodamos Telšių raj. 

savivaldybės administracijos sudarytai ekspertų komisijai. Pareiškus norą bendruomenei VVG 

padeda šiuos projektus administruoti. 
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Telšių rajono VVG pirmininkas yra Telšių rajono savivaldybės Tarybos Kaimo komiteto 

narys ir Telšių rajono savivaldybės Kaimo rėmimo fondo valdybos narys. Aktyviai dalyvauja 

sprendžiant aktualius rajono kaimo klausimus. 

 

 

1.5. Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijos rengimas  

 

 

2005 m. pagrindinė VVG plane numatyta priemonė buvo integruotos bandomosios 

strategijos rengimas. Lyginant su kitais strateginiais planais ši strategija turėjo išskirtinį bruožą. 

Visų pirma, ji apima pačios VVG veiklos įvertinimą, gebėjimus, kompetencijas, jos valdymo 

struktūros atitikimą užsibrėžtiems uždaviniams ir tuo pačiu, telkiant kaimo žmones buvo atliekama 

kaimo ekonominės, socialinės, aplinkosauginės situacijos analizė, derinami VVG partnerių 

interesai, priimami sprendimai dėl kaimo strateginės plėtros.  

Šiuolaikinės subalansuotos plėtros koncepcija ir strateginę regionų plėtrą apibrėžiantys 

dokumentai akcentuoja piliečių dalyvavimo strateginio planavimo procese svarbą.  Socialinio 

darnumo ir subalansuotos plėtros principai demokratinėse šalyse reiškia, kad piliečiai dalyvauja 

valstybės valdyme pareikšdami savo nuomonę ir reikalaudami, kad į jų nuomonę būtų atsižvelgta. 

Siekiant socialinės darnos, bendruomeniškumo, idealų realizavimo, aktyvus piliečių ir jų grupių 

dalyvavimas būtinas įgyvendinant subalansuotos plėtros uždavinius. Gyventojai, dalyvaudami 

strategijos rengime, ne tik turi galimybę pareikšti nuomonę, į kurią bus atsižvelgta, bet ir yra 

aktyvinami tolesnei veiklai, skatinama jų pilietinė pozicija. Ši strategija apsprendžia piliečių 

socialinio, ekonominio, pilietinio dalyvavimo galimybes. Taigi, yra abipusis teritorinio strateginio 

planavimo ir gyventojų nuomonės ryšys: gyventojų nuomonė yra svarbus strateginio planavimo 

komponentas, o strateginis planavimas turės įtakos gyventojų pasirinkimo galimybėms. 

Įsikūrusi VVG taikė naują kaimo studijos tyrimo metodą „principą iš apačios“. Jo esmę 

sudaro tai, kad rengiant integruotą kaimo plėtros strategiją buvo pradėta ne nuo „valdininkų 

kabinetų“, o įjungiant patį kaimo žmogų, sudarant jam sąlygas įvertinti esamą kaimo padėtį 

konkrečioje vietovėje ir teikti siūlymus dėl kaimo pokyčių krypties ir būtiniausių priemonių 

įgyvendinimo ir sudaryti sąlygas jam pačiam dalyvauti priimant galutinį sprendimą. „Leader+“ 

dvasia davė didelį impulsą kaimo gyventojų pilietiniam aktyvumui ir požiūrio bei atsakomybės už 

kaimo ateitį pasikeitimui. 
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VVG, siekdama naudoti šį metodą, visų pirma pasitelkusi konsultantus apmokė kaimo 

aktyvą, VVG narius, kaimo bendruomenių, verslo, valdžios atstovus. 

Per įvairias informavimo priemones VVG informavo kaimo gyventojus apie rengiamą 

kaimo plėtros strategiją ir pakvietė juos dalyvauti šioje veikloje. Įvyko grandininė reakcija, minėti  

strategijos klausimai buvo aptarti kiekvienoje kaimo bendruomenėje, seniūnijose, valdžios ir verslo 

institucijose. Į strategijos rengimą buvo įtraukta 40 kaimo gyventojų, rengimo procese dalyvavo virš 

800 kaimo žmonių ir partnerystės dalyvių. 

Apie Vietos plėtros 2008 - 2014 metų strategijos rengimą buvo informuoti vietos gyventojai 

ir sprendimai priimti įvertinant galimus vidaus ir išorinio poveikio veiksnius. Strategija buvo 

rengiama griežtai prisilaikant anksčiau naudoto ir pasiteisinusio tyrimo metodo „principo iš apačios 

į viršų“ . 

Rengiant Vietos plėtros 2008-2014 m. strategiją į įvairius jos rengimo etapus buvo įtraukta 

apie 1000 kaimo gyventojų. Svarstymuose ir priimant galutinius sprendimus dalyvavo vietos 

valdžios, verslo atstovai ir kiti socialiniai partneriai.  

Vietos plėtros 2008-2014 m. strategijos rengimui buvo sudarytos darbo grupės:  

1. darbo koordinavimo grupė; 

2. ekonominės plėtros; 

3. socialinės plėtros; 

4. aplinkosauginės plėtros. 

Darbo koordinavimo grupei vadovavo VVG pirmininkas V. Barsteiga. Siekiant darbo 

grupės tikslo, VVG pirmininkas kartu su valdyba surengė susitikimą VVG narių, kaimo 

bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų, seniūnų, savivaldybės administracijos atstovų. 

Išplatino medžiagą apie ES paramą 2007–2013 m. ir numatomas perspektyvas 2007-2013 m. bei 

siūlė aktyviai dalyvauti diskusijose rengiant Vietos plėtros 2008-2014 metų strategiją.  

 Darbo grupė derino Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijos atskirų skyrių suderinamumą 

tarp atskirų prioritetų, strategijos atitiktį EB horizontalioms sritims, strategijos suderinamumą bei 

papildomumą Kaimo plėtros 2007-2013 metų programai, nacionaliniams ir regioniniams 

strateginiams dokumentams, jos suderinamumą su programomis, finansuojamomis iš EB 

struktūrinių fondų.   

Ekonominė darbo grupė buvo suformuota, atsižvelgiant į darbo grupėje svarstomos 

tematikos specifiką.  Grupės vadove atsakinga už ekonomikos plėtrą buvo paskirta A.Jurkonienė. 

Darbo grupę sudarė 6 nariai.  Sprendimai priimti darbo grupės posėdžiuose, kurių metu svarstydavo 

darbo grupės parengtus dokumentus, teikdavo pastabas bei pasiūlymus, siūlydavo sritis, kurias  
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būtina remti. Darbo grupė atliko ekonominės būklės analizę, su vietos gyventojais aptarė galimą 

verslų plėtrą, pateikė siūlymus formuojant prioritetus ir numatant paramą konkrečioms verslo 

sritims.   

Socialinės plėtros darbo grupė apėmė kaimo gyventojų socialinės būklės sritį. Darbo grupę 

sudarė: grupės vadovė Adelė Srėbalienė ir 6 nariai. Grupė atliko išsamią minėtų socialinių sričių 

VVG atstovaujamojoje teritorijoje analizę, būklę aptarė grupės posėdžiuose, apibendrintą medžiagą 

pateikė svarstyti kaimo bendruomenėmis ir kitoms kaimą kuruojančiomis institucijoms. 

Koordinavimo grupei pateikė priemones  Vietos plėtros 2008-2014 metų strategiją, gerinančias 

kaimo žmonių viešojo socialinio aptarnavimo būklę. 

Aplinkosauginės plėtros grupei vadovavo R.Račkauskas. Grupę sudarė 5 nariai. Minėta 

grupė atliko aplinkosauginės būklės situacijos analizę, numatė priemones, kurias VVG turėtų   

įgyvendinti 2008-2014 m., finansuodama iš vietos plėtros strategijos numatytų lėšų. Be to, ši grupė 

dalyvavo įvertinant strategijoje numatytų įgyvendinti priemonių aplinkosauginį pagrindimą, t.y. ar 

numatytos priemonės nepažeis aplinkosauginės pusiausvyros ir nepadarys žalos gamtos ištekliams 

ir kaimo žmonių gerovei. 

Kaimiškosios seniūnijos kartu su kaimo bendruomenėmis atliko vietovės studiją, išsiaiškino 

poreikius, įvyko kaimiškų seniūnijų SSGG analizių ir poreikių suvestinių viešas pristatymas. Buvo 

pateiktos savivaldybės specialistų pastabos, pasiūlymai, aptartos klaidos, pradėtos formuoti 

strategijos prioritetinės kryptys ir įpareigota priderinti poreikius prie turimų finansinių ir 

materialinių išteklių. Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijos rengimo eiga pateikta 4 pav. 
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4 pav. Vietos plėtros 2008-2014 m. strategijos rengimo eiga 
 

2008 04 25  įvykusioje VVG konferencijoje tema „ Kaimo bendruomenių organizacijų  

galimybės ir perspektyvos pasinaudoti ES parama 2008-2014 m. laikotarpiu” buvo pristatytas  

Strategijos viešas pristatymas  
(Dalyvių skaičius 70) 

Strategijos projekto pristatymas Valdybos susirinkime  
(Dalyvių skaičius 16) 

VVG darbo grupių atlikta kaimo vietovės Situacijos analizė, SSGG, vizija, 
prioritetai (darbo grupių posėdžiai, dalyvių, vietos gyventojų skaičius 30) 

 

Kaimo bendruomenių seniūnijos lygiu atlikta situacijos analizė, pateiktos 
problemos, poreikiai, suformuoti strategijos prioritetai  

(bendruomenių ir seniūnijų forumas. Dalyvių, vietos gyventojų skaičius 80) 
 

  Kaimo bendruomenių atlikta vietovės situacijos analizė, iškeltos problemos,  
poreikiai, siūlomi strategijos prioritetai  

(kaimo bendruomenių susirinkimai. Dalyvių, vietos gyventojų skaičius 1000) 

Kaimo gyventojų ir tikslini ų grupių apklausa  
(anketinės apklausos metodas. Dalyvių, vietos gyventojų skaičius 92) 

 

Informacijos pateikimas apie strategijos rengimą internete, laikraštyje, 
televizijoje, bukleto platinimas 
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parengtas Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijos projektas, visi strategijos prioritetai buvo 

pristatyti viešojo aptarimo metu, kuriame dalyvavo įvairių socialinių, verslo, valdžios partnerių ir 

kuriems pritarė visos kaimo bendruomenės (14 priedas).  

Dauguma šių partnerių dirbo atskirose darbo grupėse strategijos rengimo metu, taigi 

galutinio viešojo  aptarimo tikslas buvo visiems kartu dar kartą peržiūrėti ir apibendrinti darbo 

rezultatus bei patikrinti suderinamumą tarp atskirų prioritetų, strategijos atitiktį EB horizontalioms 

sritims, strategijos suderinamumą bei papildomumą Kaimo plėtros 2007-2013 metų programai, 

nacionaliniams ir regioniniams strateginiams dokumentams, jos suderinamumą su programomis, 

finansuojamomis iš EB struktūrinių fondų.   

Po viešojo aptarimo buvo atsižvelgta į svarbiausias socialinių ir ekonominių partnerių 

pastabas.  

Tyrimo metodai.  Siekiant išvengti padarytų klaidų rengiant integruotą bandomąją 

strategiją buvo panaudoti efektyvūs tyrimo metodai ir objektyvių naujų žinių gavimo būdai. Jie 

buvo metodologiškai pagrįsti, informatyvūs ir patikimi.  

Išeities baze pasirinktas „principo iš apačios į viršų“ tyrimo metodas. Šis metodas integravo 

tyrimo ir sprendimų procese visus kitus moksle ir praktikoje naudojamus sisteminės analizės 

metodus. Tai, visų pirma, buvo tiriama ir numatoma integruota socialinės, ekonominės  ir gamtinės 

sistemos vietovės darni plėtra. Visi rengiantys strategiją  dalyviai pasinaudojo palyginimo, 

dedukcijos, ekstrapoliacijos metodais. Šių metodų pagalba buvo lyginami mažiausiai du objektai jų 

tarpusavio santykio įvertinimo tikslu. Ekstrapoliacijos metodas leido vienos reiškinio dalies tyrimo 

išvadą perkelti kitai reiškinio daliai. Dedukcijos metodas buvo naudojamas, kada iš kelių teisingų 

teiginių pagal logikos taisykles buvo formuluojamas naujas teisingas teiginys. Tam dažnai buvo 

naudojamas „smegenų šturmo“ metodas.  

Rengiant ir integruotą bandomąją, ir Vietos plėtros 2008-2014 metų strategiją buvo atlikta 

anketinė apklausa tiek įvertinant vietovės socialinės, ekonominės būklės subjektyviąją pusę, tiek 

išaiškinant atskirų socialinių grupių: moterų, jaunimo, neįgaliųjų ir kt. poreikius. 

 

 

 

 

 

 

 



Vietos plėtros 2008-2014 metų strategija 
________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
Telšių rajono vietos veiklos grupė 

 

36 

 

2. VVG TERITORIJA IR GYVENTOJAI 

 

2.1. Teritorijos ypatumai 

 

Telšių rajonas yra Šiaurės vakarinėje Lietuvos dalyje ir užima 1439 km2 plotą. Iš jo - 3, 2 

tūkst. ha užima miestai ir gyvenvietės, 2,9 tūkst. ha - pramonės įmonės ir keliai, 76,2 tūkst. ha  - 

žemės ūkio paskirties plotai, 43,0 tūkst. ha - užima miškai, o 18,6 tūkst. ha kitos paskirties plotai. 

Telšių miestas užima 16,2 km2 bendro teritorijos ploto.  Telšių r. sav. Telšių apskrityje užima 

didžiausią teritoriją - 33 proc. bendro apskrities žemės fondo. 

Rngiant vietos plėtros 2008-2014 metų startegiją įvesta nauja VVG teritorijos sąvoka: tai 

kaimo ir miesto vietovė, kurios gyventojų skaičius yra nuo 5 tūkst. iki 150 tūkst., įskaitant mažus 

miestelius, taip pat miestus, kurių gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst.  

VVG teritorijai apima Telšių r. sav. administracijos ribose esančią visą ir vientisą 1422,6 

km2 ekonominiu, socialiniu, ir geografiniu atžvilgiu kaimo ir Varnių miesto  gyvenamosios vietovės 

teritoriją, arba 99 proc. bendro Telšių rajono ploto. Telšių raj. sav. gamtos ir kultūros paveldo 

objektai pagrindinai išsidėstę VVG teritorijoje.  

 Aukštai iškilusi pietinė ir vakarinė rajono dalys patenka į Žemaičių aukštumos kalvyną, bei 

gerokai žemesnės šiaurinė ir šiaurės rytinė dalys. Šias dalis skirianti aukščio linija nusitęsia 140 m 

aukštyje. Virš jūros lygio aukščiausios kalvos iškyla beveik iki 230 m, o žemiausi plotai yra ne 

daugiau kaip 80 m virš jūros lygio. Aukštesniąją teritoriją sąlyginai galima padalyti dar į dvi 

mažesnes dalis. Vieną nuo kitos jas skiria Biržulio, Stervo ir Lūksto ežerų duburiai, kurių dugnas 

yra apie 150-155 m, ir gilus Virvyčios upės slėnis  

Aukščiausiai iškilęs vandenskyrinis kalvynas neturi lygių visoje Žemaičių aukštumoje. 

Įspūdingos kalvų viršūnės - Moteraitis, Sprūdė, Vembutai, Žąsūgala, kiek mažesni yra 

Raudonkalnio, Žiograkalnio ir Burkos kalnai. Žemiau nusidriekiančios kalvų virtinės apjuosia visą 

centrinę aukštumos dalį ir visas šis Žemaitijos kalvynas iškyla tarytum milžiniška žemės kupra.  

Įspūdingiausia, šiauriau už kitas nutolusi kalvyno viršūnė yra Šatrija, net 228,7 m aukščio. 

Medvėgalis, būdamas pačia aukščiausia viršūne, už Šatriją aukštesnis tik 6 metrais. Tačiau Šatrija 

yra savotiškai aukštesnė, jos aukštis tarytum padidėja dėl to, kad šalia esanti Užvenčio lyguma yra 

tik 110-120 m aukštyje. Taigi Šatrija virš jos iškilusi daugiau kaip 100 m ir primena kalnuotos 

šalies vaizdą. Ši kalva paskelbta gamtos ir istorijos draustiniu, nes tokių vietų visoje Lietuvoje yra 

nedaug. Ne mažiau įspūdinga ir Girgždūtė, esanti Telšių, Šilalės ir Kelmės rajonų sandūroje. 

Girgždūtė labai išvaizdi dviem viršūnėmis, iškilusi į 228,0 m aukštį. Žąsūgalos viršūnė pakilusi į  
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210,3 m aukštį. Nuo jos, esant geram matomumui, galima įžiūrėti Moteraičio, Sprūdės, Girgždūtės, 

Medvėgalio ir Šatrijos kalvas, Varnių dubumos ežerus.  

Graži ir aukšta, 218,2 m yra Moteraičio vandenskyrinė kalva. Nuo jos šiaurės rytinio šlaito 

vanduo nubėga į Gludo ežero pusę ir į Ventos upę, o nuo priešingo šlaito - į Biržulio ežerą ir į 

Virvyčios upę. Nuo Telšių į vakarus yra dar vienas kalvotas moreninis masyvas.  

Žemesnės rajono dalies paviršius yra lygesnis. Čia dominuoja 100-120 m aukščio aplyginti 

plotai su tankiu upių ir upelių tinklu, kurių vanduo patenka į Ventos upę. Be kalvoto reljefo dar 

būdingos lygumos ir ežerų duburiai. Tokiam reljefui priskiriama Gadūnavo banguota lyguma ir 

Lūksto, Biržulio, Stervo ežerų duburiai.  

Telšių rajono šiaurės rytinė dalis priskiriama Rytų Žemaičių plynaukštei. Ją galima 

suskirstyti į Nevarėnų-Nerimdaičių kalvotąjį ruožą, Eigirdžių ledynų išgulėtą dubumą bei Ubiškės-

Upynos banguotą moreninę lygumą.  

Reljefo atžvilgiu Telšių rajono vietovės yra nevienalytės, vyrauja uždaros ir atviros erdvės, 

estetiniu atžvilgiu jos sukuria aplinką, tinkamą rekreacijai. 

 

 

2.2. Saugomos teritorijos 

 

 

Saugomos teritorijos turi garantuoti gamtinių ir kultūros paveldo kompleksų bei objektų 

apsaugą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, biologinę įvairovę ir genetinį fondą, gamtos išteklių 

atkūrimą, sudaryti sąlygas pažintinei rekreacijai, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės 

stebėjimams, propaguoti gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugą.  

Telšių rajonas yra ganėtinai turtingas savo gamtiniais rekreaciniais ištekliais  švariais, 

turinčiais daug tinkamų poilsiavimui pakrančių ežerais, miškais, švariu oru ir vaizdingu natūraliu, 

palyginus menkai antropogeninės veiklos sudarkytu kraštovaizdžiu. 

Iš viso bendro rajono ploto saugomos teritorijos sudaro 23,5 proc. (33 866 ha). 

Kaimyniniuose rajonuose Plungėje ir Mažeikiuose daugiausia tokių teritorijų yra Plungės (apie 41 

proc.), o mažiausiai Mažeikių (28 proc.) rajonuose.  

Prie saugomų teritorijų rajone priskiriami regioninis parkas, draustiniai, gamtos paminklai, 

valstybės saugomi kraštovaizdžio objektai. Rajone yra 8 kraštovaizdžio, 5 hidrografiniai, 3 

geomorfologiniai, 1 pedologinis, 1 botaninis ir 1 botaninis-zoologinis, 4 telmologiniai, 1  
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archeologinis bei 2 urbanistiniai draustiniai. Viena didžiausių gamtinių vertybių Telšių rajone yra 

Varnių regioninis parkas    

Varnių regioninis parkas įsikūręs Lietuvos vakarinėje dalyje - Žemaitijoje - Telšių, Šilalės ir 

Kelmės rajonuose. Jo bendras plotas be buferinės (apsaugos) zonos - 33500 ha (su buferine zona - 

51947 ha), plotas Telšių rajone be buferinės zonos - 27000 ha, į kurį įeina vienas gamtinis (Stervo) 

rezervatas ir dvylika įvairaus pobūdžio draustinių. Telšių rajone parko plotas - 33800 ha. Parkas 

įsteigtas 1992 metais, siekiant išsaugoti Žemaičių centrinio ežeruoto kalvyno kraštovaizdį, jo 

gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes.  Parke yra šeši ežerai, iš kurių didžiausias - 

Lūkstas. Jo plotas 1016 ha. Tai vienintelis Lietuvoje ežeras, kurio bangos į krantą išmeta gintaro. 

Lūksto pakrantėje įsikūrusi „Varnių Piro“ poilsiavietė, kur galima puikiai pailsėti, paiškylauti. Į 

pietus nuo jo esanti Paršežerio pakrantė taip pat puiki vieta poilsiui. Parke yra nemažai piliakalnių - 

istorijos liudininkų - ilgų ir sunkių kovų su kryžiuočiais ir kalavijuočiais metu atlikusių svarbias 

strategines ir gynybines funkcijas. Svarbiausi iš jų: Medvėgalis - iškiliausia kalva Žemaitijoje, 

iškilusi virš jūros lygio 234 m, apsupta septynių mažesnių kalvų, Moteraitis (218 m virš jūros 

lygio), Sprūdė (176 m), Bilionių, Burbiškės ir kiti piliakalniai, nuo kurių atsiveria nuostabi 

Žemaitijos kalvų ir ežerų panorama.  

Varnių regioninis parkas yra turtingas biologine įvairove, daugelis augalų ir gyvūnų rūšių 

yra saugotinos. Pagal inventorizacijos duomenis Varnių regioninio parko teritorijoje galima būtų 

identifikuoti teritorijas, kurios atitinka Paukščių ir Buveinių direktyvų kriterijus. Dabartinės Varnių 

regioninio parko ribos neapima visų ypatingos apsaugos reikalingų kraštovaizdžio objektų - dėl to 

yra iškilęs šio parko ribų ir statuso keitimo poreikis. Ypatinga kultūrinė istorinė Varnių bei jų 

apylinkių vertė tiesiog siūlo šiai zonai taikyti istorinio nacionalinio parko statusą, beveik dvigubai 

išplečiant dabartines parko teritorijos ribas.  

Atlikus dalyje rajono saugomų teritorijų  biologinės įvairovės tyrimus nustatyta, jog rajone 

yra daug retų, į Raudonąją knygą įrašytų augalų, paukščių, žinduolių, vabzdžių rūšių. Siekiant 

išsaugoti kai kurias atskiras rūšis rajone yra įkurti 2 vietinės reikšmės draustiniai, Buišių ir Lauko 

Sodos.  

Šios teritorijos plėtra turės būti derinama su trimis socialiniais partneriais: Telšių rajono 

savivaldybės administracija, Telšių rajono vietos veiklos grupe ir „Pajūrio iniciatyvos“ vietos 

veiklos grupe . 

Tačiau saugomoms teritorijoms sunku vykdyti savo funkcijas dėl masiškų ir pavojingų 

gamtinei aplinkai naujų statybų pačiose vertingiausiose vietose (pvz. Telšių rajone Lūksto ežero 

pakrantėje), neleistino miško kirtimo, nesureguliuotų lankytojų srautų, nesudarytų priimtinų sąlygų  
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poilsiavimui, neišspręstų aplinkos teršimo buitinėmis ir kitomis atliekomis, brakonieriavimo 

problemų.  

Dėl šių priežasčių degraduoja gamtinis ir kultūrinis kraštovaizdis, nyksta augalų ir gyvūnų 

rūšys bei kultūros vertybės, degraduoja buveinės. Būtina visose rajono saugomose teritorijose atlikti 

biologinės įvairovės tyrimus, nes šiuo metu tik dalis Varnių regioninio parko gamtinių teritorijų yra 

inventorizuotos, kai tuo tarpu pilnai inventorizuotos yra Mažeikių rajone esančios vertingos 

gamtinės teritorijos bei didžioji dalis Žemaitijos nacionalinio parko Plungės rajone. 

Apie 31 proc. teritorijos užima miškai. Telšių rajonas puošnus savo pirmykščiu, natūraliu 

kraštovaizdžiu. Germanto, Minijos (dalis), Žąsūgalo kraštovaizdžio draustiniai, Girgždūtės, Šatrijos 

landšaftiniai istoriniai draustiniai, Biržulio-Stervo ornitologinis draustinis, Varnių regioninis parkas 

- Telšių krašto puošmena ir pasididžiavimas.  

2800 ha (1,9 procento bendro ploto) sudaro ežerai ir vandens saugyklos. Rajone pradeda 

savo vagą viena iš žuvingiausių Lietuvos upių - Virvytė. Mažyčiu upeliu išteka Venta, kuri 

Latvijoje virsta į didžiulę upę, nedaug mažesnę už Nemuną. Žarėnų apylinkėse srūva Minijos 

versmės, ypač pamėgtos lašišinių žuvų. Iš 47 ežerų didžiausi - Lūkstas (jame randama gintaro), 

Mastis, Tausalas, Germantas, Biržulis.  

Rajonas žymus ne tik gamta, bet ir istorija, krašto kultūra, archeologija, istorijos, 

architektūros ir kultūros paminklais. Čia rasime daugybę senkapių, mitologinių ir sakralinių 

akmenų, gamtinių objektų Telšių rajone yra Varnių regioninis parkas, valstybiniai Germanto, 

Minijos ir Plikšių kraštovaizdžio draustiniai, Buožėnų geomorfologinis draustinis ir Virvytės 

hidrografinis draustinis. Telšių rajono savivaldybė yra įsteigusi Buišių botaninį ir Lauko Sodos 

botaninį zoologinį draustinius. Rajone yra du gamtos paminklai ir du valstybės saugomi gamtos 

paveldo objektai. Germanto kraštovaizdžio draustinyje saugoma Vidurio Žemaičių aukštumos 

būdingas kraštovaizdis su ežerų kompleksu. Buožėnų geomorfologiniame draustinyje saugomas 

raiškus Žemaičių aukštumos ruožas.  

            Telšių rajone yra išskirta vienuolika Natūra 2000 teritorijų. Buveinių apsaugai svarbios 

teritorijos kol kas nėra Lietuvos įstatymais įteisintos kaip Natūra 2000 tinklo dalis, tačiau jos 

patenka į kitų saugomų teritorijų vietovę, dažnai draustinių, jų apsauga yra užtikrinta. 

Rekreacinė infrastruktūra Telšių rajone išvystyta prastai, kaip, beje, ir kaimyniniuose 

rajonuose, Mažeikiuose bei Plungėje. Tam trūksta lėšų ir palankių šiuo atžvilgiu vietinės valdžios 

sprendimų, iniciatyvos, o kartais elementaraus supratimo. Parkuose esantys lauko keliukai yra 

sunkiai pravažiuojami, nėra tinkamo privažiavimo prie lankomų objektų, trūksta automobilių 

stovėjimo aikštelių, ženklų, būtina įrengti pėsčiųjų ir dviračių takų (Varnių regioniniame parke 
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įrengtas ekologinis takas Debesnų pelkėje ir projektuojamas pažintinis miško takas), nėra 

kempingų, kurie atitiktų visus jiems keliamus reikalavimus, trūksta informacinių stendų.  

 

 

2.3. Ekologinė būklė  

 

Oro kokybė daugiausia priklauso nuo vietinių taršos šaltinių - transporto, energetikos, 

pramonės įmonių išmetamų teršalų. Vienas iš darnaus vystymosi prioritetų oro srityje - mažinti 

pagrindinių ūkio šakų poveikį aplinkai ir žmogaus sveikatai, švelninti klimato kaitos padarinius. 

Telšių rajone nėra vykdomas nuolatinis oro kokybės monitoringas. Įvertinti ir nustatyti 

tikrąją oro kokybę yra sunku. Oro kokybė tiriama pagal teršalų emisijų kiekius rajone.  

Teršalų emisijos į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių Telšių rajone turi tendenciją 

mažėti, padidėjimas nuo 2003 m. yra siejamas su pramonės įmonių gamybos apimčių didėjimu, o 

mažėjimai nuo 2005 m. siejami su taršos mažinimo priemonių įgyvendinimu. Kaimo vietovėje nėra 

stambesnių pramonės įmonių, todėl pagrindiniai oro teršėjai yra transporto ir žemės ūkio mašinų 

išmetamų dujų ir kitų atliekų kiekiai, tų paties transporto priemonių keliamos dulkės žvyrkelių 

keliuose. Oro taršai įtakos turi ir žemės ūkyje naudojami herbicidai, netobula organinių trąšų 

kaupimo, laikymo ir įterpimo sistema. Vietos plėtros 2008 -2014 metų strategijoje numatyta remti 

veiklas, galinčias gerinti aplinkosauginę būklę. 

Telšių rajono vandenų fondą sudaro paviršiniai vidaus ir požeminiai vandens telkiniai. 

Vandenys rajone užima 4995 ha iš bendro rajono ploto, ir sudaro 3,5 proc. teritorijos. 

Paviršinių vandenų struktūrą formuoja upės, ežerai ir tvenkiniai. Telšių rajone priskaičiuojama 43 

upės ir upeliai. Beveik visos rajono upės priklauso Ventos baseinui. Tik nedidelė vakarinė dalis 

priskiriama Minijos aukštupiui. Ilgiausia ir vandeningiausia upė yra Virvyčia - 131,1 km. Tai labai 

vingiuota, apaugusiais krantais, viena gražiausių Žemaitijos upių. Kitos didesnės upės: Patekla-

Tausalas - 35,9 km ilgio, Mastupis-Durbinis - 25,8 km, Reškena - 19,5 km ir kt. Upių tinklas 

pakankamai tankus. Vidutinis tinklo tankis 0,83 km/km2, didžiausias Virvyčios aukštupyje - 1,3 

km/km2. 

Rajone per metus iškrinta vidutiniškai apie 780 mm kritulių, todėl upės yra gausiai 

maitinamos, vandeningos. Gausiausiai drėkinamas yra Virvyčios aukštupys, todėl čia ir upių tinklas 

yra tankiausias. Upėmis nuteka daugiausia lietaus vandens. Per tris pavasario mėnesius nuteka apie 

40 proc. viso vandens kiekio, o vasarą - apie 29 proc.  
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Rajono teritoriją upes drenuoja nepakankamai, todėl yra daug šlapių ir užpelkėjusių plotų, 

kurie rajone užima 7160 ha plotą. Geresnės sąlygos yra kalvotoje dalyje ir kalvų pašlaitėse, kur yra 

daugiausia smėlingų ir žvyringų gruntų. Tokios teritorijos yra Virvyčios kairiojo intako Rešketos 

baseine. 

Ežeringumo rodikliai rajone nėra labai dideli - jame priskaičiuojama 50 ežerų. Didžiausi 

ežerai - Lūkstas - 1009 ha, Mastis - 273,8 ha, Germantas - 164,6 ha, Biržulis - 196 ha, Tausalas - 

191,2 ha ir Stervas - 137,1 ha. Daugelis ežerų rajone yra išnuomoti mėgėjiškai žūklei. Vyksta 

žvejyba, o taip pat ir įžuvinimas. Vandens kokybė tiriama tik Lūksto, Germanto ir Masčio ežeruose. 

Natūralių paviršinio vandens telkinių tinklą papildo ir kraštovaizdį pagyvina tvenkiniai, 

sudaryti daugelio upių slėniuose. Rajone yra 29 įvairaus dydžio dirbtiniai tvenkiniai. 

Prie didžiausių vandens telkinių rajone pastatytos nedidelės hidroelektrinės: Ubiškės HE ant 

Pateklos upės; Sukončių HE Tryškiuose ant Virvytės upės bei statoma Jucių HE ant Virvytės upės. 

Pačių vertingiausių rajono vandens telkinių išsaugojimui yra įsteigti parkai, draustiniai, rezervatai, 

taip pat kai kurių pakrantės pritaikytos rekreacijai. Telšių rajone didžioji dalis nuotėkų nėra 

pakankamai išvalomos, tačiau pastebima teigiama nuotėkų mažėjimo tendencija Telšių rajone į 

vandens telkinius patenkančių teršalų kasmet mažėja (5 pav.). 
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5 pav. Telšių rajone išleidžiamų nuotėkų kiekis ir j ų išvalymas 

Šaltinis: Telšių r. sav.  duomenys. 

 

Paviršinių vandenų kokybė yra gera, nes tarša yra labai nedidelė. Daugiausia teršia 

buitinėmis nuotekomis gyventojai, kurie nėra prisijungę prie nuotekų surinkimo ir valymo 

įrengimų. 

 



Vietos plėtros 2008-2014 metų strategija 
________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
Telšių rajono vietos veiklos grupė 

 

42 

 

VVG atstovaujamoje teritorijoje vyrauja lengvos kalvoto reljefo dirvos. Jos yra gan jautrios 

erozijai ir mechaniniams dirvos pažeidimams. Šios dirvos labai nukentėjo sovietiniais metais, kai 

intensyviai buvo dirbama sunkiasvore technika. Jautrių žemių ekologinę būklę gerina pastaraisiais 

metais padidėję daugiamečių žolių ir ilgalaikių ganyklų plotai. 

Nepriklausomybės metais dirvų ekologinė situacija pagerėjo, nes yra žemas tręšimo 

mineralinėmis trąšomis, nuodingųjų chemikalų naudojimo lygis. Sumažėjo stambių gyvulininkystės 

objektų, kaip pavojingų dirvos ir vandens taršos nitratais židinių skaičius. Ši tarša yra labiau 

išsklaidyta. 

Kritinėje būklėje yra gyvenviečių vandens nuotekų valymas. Stambesnėse gyvenvietėse 

valymo įrengimai yra pasenę ir neefektyvūs, daugelyje mažų gyvenviečių valymo įrenginių išvis 

nėra. 

Rajone yra pastatyti ir veikia 16 valymo įrenginių, iš jų per pastaruosius 3 metus 6 

gyvenvietėse buvo rekonstruoti pagal šiuolaikinę technologiją. Lielupės-Ventos upių baseinų 

investiciniame projekte numatyta rekonstruoti 13 senų ir 2 gyvenvietėse pastatyti naujus valymo 

įrenginius. Ruošiama dokumentacija statyti vandenvalos įrenginius ir 2 - jose mažesnėse negu 500 

gyventojų gyvenvietėse. 

Savivaldybė yra parengusi vykdyti atliekų tvarkymo programas, pagal kurias yra 

tobulinamas sąvartynų tinklas, jų įranga, atliekų surinkimas ir rūšiavimas. Atliekų tvarkymo sistema 

Telšių mieste rūpinasi UAB „Telšių keliai“. 2007 m. buvo priimtos Telšių rajono komunalinių 

atliekų tvarkymo taisyklės. Jos reglamentuoja atliekų tvarkymą visame Telšių rajone. 

Telšių rajone šiuo metu yra likęs tik vienas veikiantis sąvartynas, priklausantis Telšių 

miestui, esantis Kalnėnų kaime. Kiti sąvartynai yra uždaryti.  

Telšių rajone kasmet surenkama vis mažiau atliekų, tik paskutiniais metais pastebėtas 

nežymus atliekų kiekio padidėjimas. Šį padidėjimą reikia sieti su efektyvesniu atliekų surinkimu 

Telšių rajono kaimo vietovėse. Didžiąją dalį surenkamų atliekų sudaro buitinės atliekos, 2006 m. 

jos sudarė 95,4 proc. visų surenkamų atliekų. Yra paruošta atliekų tvarkymo rajono programa, 

tikslinamas atliekų tvarkymo planas. Yra įrengta biodegraduojančių atliekų aikštelė Kalnėnų 

sąvartyne. Pagrindinė atliekų surinkimo problema yra ta, kad pagal dabar galiojančius įstatymus ir 

savivaldybių atliekų tvarkymo taisykles, gyventojui, nesudarančiam sutarties su atliekų tvarkymo 

operatoriumi dėl atliekų išvežimo ir konteinerio įsigijimo, administracinio poveikio priemonių  

valstybiniai inspektoriai taikyti negali. 

Ruošiamas Telšių rajono atliekų tvarkymo planas. Pagal jį rajone neliks sąvartynų, o 

atliekos bus vežamos į Plungės rajono regioninį sąvartyną.  
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Pagrindinės problemos, susijusios su aplinkos apsauga, yra: 

1. kai kuriose ūkininkų sodybose netvarkingai laikomas mėšlas, todėl formuojasi nauji 

smulkūs taršos židiniai; 

2. apskrityje yra smėlio, žvyro ir molio karjerų, kurių didžioji išeksploatuotų plotų dalis 

nerekultivuota. Neparengti rekultivacijos projektai, neišspręstos jos  finansavimo problemos; 

3. rajone yra nesutvarkytos didelės tarybinių laikų technikos kiemų, gamybinių centrų, 

fermų, degalinių teritorijos. Tam sutvarkyti reikalingos didžiulės lėšos ir savivaldybė kol kas 

nesiima tai daryti; 

4. Telšių rajone neliko pramonės įmonių, kurios terštų aplinkos orą, be to beveik visos 

miesto kvartalinės katilinės naudoja gamtines dujas. Atlikti Telšių rajono aplinkos oro tyrimai 

laboratoriniu ir biotestavimo metodais parodė, kad oro užterštumas iš judančių transporto 

priemonių nežymiai viršija normas tik miesto teritorijoje, kur yra didesnis automobilių srautas.  

Telšių r. sav. kaimo gyvenamoji vietovė pasižymi dideliais gamtos ištekliais, kurie apima 

palankius ūkininkauti žemės masyvus, miškininkystės plotus, vandens telkinius, kurie gali būti 

panaudoti žvejybai ir kaimo turizmo vystymui. Efektyvus šių išteklių panaudojimas leistų 

diversifikuoti kaimo verslus, didinti kaimo žmonių pajamas ir gerinti gyvenimo kokybę. 

VVG gyvenamoji teritorija apima Telšių r. sav. administracijos ribose esančią visą ir 

vientisą 1422,6 km2 ekonominiu, socialiniu, ir geografiniu atžvilgiu kaimo ir Varnių miesto  

gyvenamosios vietovės teritoriją, arba 99 proc. bendro Telšių rajono ploto (10 priedas).  

 

 

 

2.4. Gyventojai 

 

 

            Vietovės gyventojai, jų kaita, pasiskirstymas pagal gyvenamąsias vietoves istoriniame laiko 

tarpsnyje parodo gyvenamosios vietos traukos centrus, ekonominio ir socialinio vystymo galimybes 

ir poslinkius. Iki 1960  m. Telšių rajone, kaip ir visoje Lietuvoje dominavo  kaimo gyventojai. 

1960 m. Telšiuose bei Varniuose gyveno apie 15 tūkst. gyventojų, kai tuo tarpu rajono 

kaimo vietovėse - 2,5 karto daugiau, arba apie 38 tūkst. (6 pav.) 1960 -1980 m. Telšių rajono kaimo 

ir miesto gyventojų struktūra smarkiai pakito: miesto gyventojų skaičius pastoviai augo, o rajono 

kaimo vietovėse - mažėjo. Maždaug 1978 m. miesto ir kaimo gyventojų skaičius susilygino. 
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6 pav. Telšių rajono savivaldybės miesto ir kaimo gyventojų skaičius 1960 - 1980 m. 

Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 

 

 2001 m. balandžio mėnesį vykusio visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis 

Telšių rajone gyveno 61,608 tūkst.gyventojų. Per laikotarpį tarp visuotinių gyventojų surašymų 

1989 m. ir  2001 m. Telšių rajono gyventojų skaičius sumažėjo 6 proc., 1 proc. daugiau negu 

Lietuvoje. Lietuvoje per minėtą laikotarpį sumažėjo 5 proc. 2007 m. sausio 1 d. Telšių rajone 

gyveno 55,2 tūkst. asmenų. Gyventojų skaičiaus pokyčiai ir pasiskirstymas pagal gyvenamąsias  

vietoves paskutiniųjų dviejų metų laikotarpyje parodyti 2 lentelėje. 

 
2 lentelė. Gyventojų skaičius ir pasiskirstymas pagal gyvenamąsias vietoves Telšių rajono 
savivaldybėje, tūkst. 
 

 2006 2007 
Rajono savivaldybėje 55,7 55,2 
Miesto 31,6 31,4 
Kaimo 24,1 23,8 
Kaimo gyv. dalis proc. 43,3 43,1 

Šaltinis: Statistikos departamentas. 
 
   

Jei tarp gyventojų surašymo dvylikos metų laikotarpį  Telšių r. sav. gyventojų skaičius 

sumažėjo 6 proc., tai 2001-2007 m, gyventojų skaičius sumažėjo 11,5 proc. Toks ženklus gyventojų 

skaičiaus mažėjimas rodo negatyvius socialinius pokyčius r. sav., kurie gali turėti neigiamą poveikį 

ekonominei rajono plėtrai ir visuomeninei raidai. 

Telšių rajone kaimo gyventojų dalis 2007 m. sudarė 43,1 proc. bendro gyventojų skaičiaus, 

t.y. 9,9 procentų daugiau negu bendrai Lietuvos mastu (Lietuvoje - 33,2 proc.), tačiau Telšių rajoną  
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lyginant su Telšių apskričiai priklausančiais rajonais, kaimiškiausias yra Plungės rajonas, kuriame 

kaimo gyventojai sudaro 46,6 procentus, o miestietiškiausias - Mažeikių rajonas (kaimo gyventojų 

dalį sudaro 31,4 procento).  2001 m. surašymo duomenimis Telšių rajone gyveno 97,8 procentai 

lietuvių, 1,5 procento rusų, 0,4 procento sudaro kitų tautybių arba nenurodę tautybės žmonės. 

Telšių rajone yra dešimt kaimiškųjų seniūnijų: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, 

Ryškėnų, Tryškių, Upynos, Varnių, Viešvėnų, Žarėnų. Telšių rajono VVG į savo veiklą įtraukė 

visas Telšių rajono savivaldybės seniūnijas, išskyrus Telšių miesto.  

Kaimo gyventojai gyvena 420 kaimo gyvenamųjų vietovių. 56 proc. gyvenamųjų vietovių 

sudaro vietovės, kuriose gyvena iki 50 gyventojų. Visose Telšių rajono kaimo gyvenamosiose 

vietovėse yra seniūnijos administracija, 19  bažnyčių, 32  parduotuvės, kavinė, baras, 38  verslo 

įmonės, 16  paslaugų įmonių, 34  švietimo įstaigų, 21  kultūros įstaigų, 32  gydymo bei  globos 

įstaiga. Telšių rajone palyginus su kitomis savivaldybėmis daugiau stambesnių  kaimo gyvenamųjų 

vietovių, kuriose geresnės sąlygos vystyti  infrastruktūros, yra palankesnės sąlygos strateginei 

vietos plėtrai. 

   Telšių rajono gyventojų tankumas palyginus per pastaruosius penkerius metus keitėsi labai 

nežymiai (3 lentelė). Lyginant Telšių rajoną su  Šalies ir apskrities rajonais matyti, jog  gyventojų 

skaičius, tenkantis 1 kv. km, 25,5 proc. mažesnis nei vidutiniškai respublikoje ir 28,2 proc. - nei 

Mažeikių r. sav. 

 

3 lentelė. Gyventojų tankumas žm./kv. km                                         
  

 2001 2002 2003 2004  2005 2007 

Lietuva 53,2 53 53,0 52,8 52,5 51,8 

Plungės r. 40 40 40,0 39,9 39,8 39,1 

Mažeikių r. 55,1 55 55,0 54,7 54,4 53,7 

Rietavo 
sav. 

18,2 18,1 18,1 18,0 17,9 17,4 

Telšių r. 40,0 39,8 39,8 39,4 39,1 38,4 

    Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 
              
 

Gyventojų skaičiaus kitimą tiek Telšių rajono savivaldybėje, tiek kaimo gyvenamojoje 

vietovėje apsprendė du veiksniai: migracijos saldo ir natūralus prieaugis. Ilgą laiką Telšių rajono 

gyventojų kaita buvo teigiama. Tačiau pastaraisiais metais ji jau tapo neigiama. Neigiamas buvo ir  

natūralus prieaugis, ir  migracijos saldo. Telšių rajono savivaldybėje vidaus migracijos saldo  
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pastaraisiais metais yra neigiamas ir nuo 2002 m. sparčiai didėjo (7 pav.). 2002- 2004 m.  neigiamas 

migracijos saldo padidėjo 3,6 karto. 
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7 pav. Vidaus migracija Telšių rajono savivaldybėje 2002 - 2006 m. 

Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 
 

2005 - 2006 m. jis pradėjo mažėti. Gyventojų kaita kaimo ir miesto vietovėse turi skirtingus 

požymius (4 lentelė). 

 

    4 lentelė. Gyventojų kaita Telšių apskrityje 2007 m. sausio 1 d. 

Natūrali kaita Migracija 
 Gimusių Mirusi ų Prieaugis/su-

mažėjimas 
Atvyko Išvyko Migracijos 

saldo 

Gyventojų 
kaita/- 

Telšių 
apskritis 

1739 2169 -430 3771 
 

4268 -497 -927 

Miestas 996 1141 -145 2359 2592 -233 -378 
Kaimas 743 1028 -285 1412 1676 -264 -549 
Telšių r. 
sav. 

549 739 -190 1012 1280 -268 -458 

Miestas  
 

289 388 -99 636 724 -88 -187 

Kaimas 260 351 -91 376 556 -180 -271 
    Šaltinis: Statistikos departamentas. 
  

2007 m. Telšių kaimo vietovėje mirė 35,0 proc. didesnis žmonių skaičius, lyginant su 

naujagimiais. Pastaruoju metu gimstamumas mažėjo tiek dėl veiksnių, kuriuos sąlygojo perėjimas į  
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rinkos ekonomikos sąlygos ir patirtas ūkio nuosmukis, tiek dėl Lietuvoje labai paspartėjusių šeimos 

kūrimo ir vaikų gimdymo nuostatų, bei jaunų žmonių išvykimą darbams į užsienį.   

Tuo pačiu laikotarpiu kaimo vietovėje 108 asmenimis buvo ir neigiamas migracijos saldo. 

Gyventojų skaičiaus mažėjimo lygis kaimo vietovėje žymiai aukštesnis nei rajono miesto 

teritorijose. Vykstantys gyventojų kaitos pokyčiai daro tiesioginį poveikį ir kaimo raidai: 

1. migracija keičia kaimo veidą ir gyvenimo būdą. Priemiestinės gyvenvietės vis daugiau 

įgyja miesto bruožų. Priemiestinėse zonose gan akivaizdūs kaimiečių senbuvių ir naujai įsikūrusių 

miestiečių gyvenamosios aplinkos kontrastai, darkantys bendrąjį kaimo vaizdą, 

2. miestiečių, turinčių socialinių problemų, migracija į kaimus didina kaimo socialines 

problemas (ypač nedarbo augimą), socialiai remtinų žmonių skaičių, vietinių ir atvykusių gyventojų 

susipriešinimą, socialinės infrastruktūros (ypač mokyklų) plėtros poreikį; 

3. buvę miestiečiai sunkiai integruojasi į kaimo bendruomenės gyvenimą, mažai prisideda 

prie kaimo bendrųjų problemų sprendimo; 

4. kaimo jaunuomenei išvykstant kitur, kritiškai mažėja kaimo intelektinis, kultūrinis ir 

verslinis potencialas. 

Visa tai apsprendžia Telšių r. sav. regiono kaimiškąją kryptį ir svarbą palankių sąlygų 

sudarymui kaimiškojo verslo ir socialinės sistemos kūrimui ir tobulinimui. 

Rengiant Vietos plėtros 2008-2014 metų strategiją įvesta nauja VVG teritorijos ir gyventojų 

sąvoka: tai kaimo ir miesto vietovė, kurios gyventojų skaičius yra nuo 5 tūkst. iki 150 tūkst., 

įskaitant mažus miestelius, taip pat miestus, kurių gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst. Telšių r. sav. 

VVG teritorijos gyventojai parodyti 8 pav.  
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8 pav. Telšių r. sav. gyventojai 2007 01 01 dienai 
 

Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 
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Atliktais tyrimais nustatyta: 

1. Kaimo gyventojai gyvena 420 kaimo gyvenamųjų vietovių; 

2. 56 proc. gyvenamųjų vietovių yra smulkios, kuriose gyvena iki 50 gyventojų; 

4. Visos Telšių VVG teritorijos 25058  gyventojų  interesus gali atstovauti VVG, nes 

gyventojų skaičius atitinka VVG teritorijos gyventojų skaičiaus nustatytus tinkamumo 

reikalavimus, kuriuose numatytos gyventojų skaičiaus ribos  nuo 5 tūkst. iki 150 tūkst., įskaitant 

mažus miestelius, taip pat Varnių miestą, kuriuose gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst.   

 
 

 

3. KAIMO GYVENAMOSIOS TERITORIJOS  EKONOMIN Ė BŪKL Ė 

 

Telšių apskrityje sėkmingai plėtojamos ūkio šakos. 2006 m. Telšių raj. sav. buvo 848 

veikiantys ūkio subjektai. Iš jų: tik 33 žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės ir žuvininkystės, 73 

statybos. Didžiausią dalį veikiančių ekonominių subjektų tarpe užima didmeninės ir mažmeninės 

prekybos įmonės. Veikiančios įmonės ganėtinai smulkios. 55,0 proc. įmonių dirba tik iki 4 

darbuotojų. Nuo 5 - 9 darbuotojų veikia 130 ūkinių subjektų ir po vieną įmonę, kurioje dirba nuo 

500 iki 999 ir virš 1000 darbuotojų. Bendras vidaus produktas (BVP) Telšių apskrityje nuo 1144 

mln. Lt 1995 m. padidėjo iki 3554,0 mln. Lt 2006 m. arba 3,1 karto. Tiek pat padidėjo BVP vienam 

gyventojui. 2006 m. Lietuvos ūkyje sukurta beveik 82 mlrd. Lt bendrojo vidaus produkto (BVP), 

palyginti su 2005 m., 7,5 proc. daugiau, o pridėtinės vertės - atitinkamai 73,7 mlrd. Lt ir 7,5 proc. 

didesne apimtimi. Žemės ūkyje ir jį aptarnaujančios veiklos srityse sukurta pridėtinė vertė padidėjo 

nuo 3256,7 mln. Lt iki 3652,5 mln. Lt 2006 m., arba 12 proc.  

Lietuvos ūkio struktūriniai  pokyčiai rodo, spartesniais tempais vystant kitas ūkio šakas 

nuosekliai mažėjo žemės ūkiui tenkanti pridėtinės vertės dalis šalies bendrosios pridėtinės vertės 

struktūroje. 2002 m. šis rodiklis siekė 6,4 proc., o 2006 m.- 5,0 proc. Žemės ūkio produkcijos 

gamybos apimtys  Telšių apskrityje per paskutiniųjų metų laikotarpiu didėjo tiek natūrine, tiek 

vertine apimtimis, tačiau žemės ūkio sektoriuje  sukurtos pridėtinės vertės  dalis nuo 8,3 proc. 2000 

m. sumažėjo iki 6,1 proc. 2005 m.  Šie pokyčiai rodo pažangias šalies ekonomikos raidos 

tendencijas.  Tačiau žemės ūkis išlieka viena iš svarbiausių Lietuvos ūkio šakų. 

Telšių apskrities ir Telšių r. savivaldybėje kaimo vietovės ekonominė veikla būdinga 

Lietuvos ūkinei veiklai.  Preliminariais skaičiavimais beveik 60 proc. kaimo užimtų gyventojų dirba  
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žemės ūkyje, 6 proc. - pramonėje, po 5 proc. prekyboje ir švietime, 4 proc. - miškų ūkyje, likusieji 

statyboje, sveikatos apsaugoje, transporte, paslaugose ir kituose mažiau reikšminguose sektoriuose. 

Žemės ūkis yra vyraujanti ekonominės veiklos sritis. Juo vienu ar kitu būdu (ūkininkauja, 

dirba bendrovėje, pagaliau turi sodybinį ūkį) užsiima daugiau kaip 90 proc. kaime gyvenančių 

šeimų. Dėl pajamų trūkumo ir ilgamečių kaimo tradicijų žemės ūkiu užsiima ir dauguma 

pensininkų, taip pat kaimo inteligentija.  

 

 

3.1. Žemės ūkis 

 

Žemės ūkio gamyba. Kaip ir visos Lietuvos, taip ir Telšių rajono kaimo vietovėse vyksta 

gilūs ekonominio ir socialinio pobūdžio sunkiai organizuojami ir nelengvai valdomi 

transformaciniai bei savaiminiai procesai. Jie daugiausia susiję su pagrindine kaimo gyventojų 

ekonomine veikla - žemės ūkiu. Dėl objektyvių veiksnių įtakos darbo našumas ir veikos 

pajamingumas žemės ūkyje yra mažesnis negu kitose ekonominės veiklos sferose ir tai nulemia 

kaimo gyventojų žemesnį gyvenimo lygį, mažiau išplėtotą infrastruktūrą. Padėtį sunkina užsitęsęs 

adaptavimasis prie rinkos ekonomikos sąlygų, susiaurėjusios žemės ūkio ir maisto produktų rinkos, 

prasidedanti integracija į ES. 

Visa tai žemės ūkio politiką orientuoja į konkurencingo prekinio - žemės ūkio sukūrimą. 

Tačiau vis dar jaučiamas nepakankamas dėmesys vidaus rinkų apsaugai ir gamintojų pajamų 

palaikymui. 

Kaip šalyje, taip ir Telšių rajone, vykdant žemės ūkio įmonių (kolūkių bei valstybinių ūkių) 

turto privatizavimą ir žemės reformą susiformavo keturios pagrindinės žemės ūkio subjektų 

organizacinių struktūrų formos: ūkininkų ūkiai, žemės ūkio bendrovės, gyventojų sodybiniai ūkiai ir 

valstybinių mokslo ir mokymo įstaigų ūkiai. 

Žemės naudojimą apibūdina žemės fondo struktūra, žemės ūkio veiklos intensyvumas ir 

žemės reformos metu vykstantys kaimo plėtros pokyčiai.  

Žemės ūkio paskirties žemės naudojimą charakterizuojantys rodikliai rodo, jog Telšių r. sav. 

žemės naudojama šiek tiek ekstensyviau negu vidutiniškai respublikoje: daugiau nenaudotų plotų, 

mažiau prekinei produkcijai skirtų pasėlių, mažesnis išauginamos produkcijos kiekis. Tai aiškintina 

blogesnėmis gamtinėmis sąlygomis (mažesnis žemės našumo balas), taip pat mažiau palankia 

ūkininkavimui infrastruktūra. 
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Žemės ūkio paskirties žemės pagrindiniai naudotojai - ūkininkai, asmeniniai (šeimos) ūkiai 

ir žemės ūkio įmonės. Šių struktūrų išsidėstymas, plotai ir tarpusavio proporcijos kinta grąžinant 

žemę (didėjant privačios žemės plotui), reorganizuojant žemės ūkio bendroves ir didėjant ūkininkų 

naudojamos žemės plotui (įskaitant išsinuomotą privačią ir valstybinę žemę). Tai parodyta 5 

lentelėje.  

 

5 lentelė. Ūkinink ų skaičiaus kitimas 1999 - 2007 m 

 1999 2000 2003 2007 
Ūkininkų skaičius viso 2097 2026 1670 5158 
Jauni ūkininkai (iki 40 m.) 232 201 198 366 
Vyresni ūkininkai (60 m. ir daugiau 1238 1092 - 4792 
Šaltinis: Telšių raj. savivaldybės duomenys. 

 

Dėl objektyvių ir kitų priežasčių registruotų ūkininkų ūkių skaičius neatitinka bendro 

ūkininkų skaičiaus rodiklio lygmens. Pastarųjų metų laikotarpiu registruotų ūkininkų skaičius 

didėjo labai sparčiai, nes norint gauti bet kokią paramą turi būti įregistruota ūkio valda. Įregistruotų 

ūkininkų ūkių skaičius 1995 - 2007 m. padidėjo 9,2 karto. 

        Žemės ūkio bendrovių skaičius Telšių rajone nuolat mažėja ir kasmet auga ūkininkų ūkių 

skaičius. Po žemės ūkio įmonių turto privatizavimo, vykusio 1991-1992 m, liko tik pačios 

stipriausios žemės ūkio įmonės. Iš 20 bendrovių 1995 m.   liko tik viena 2007m.  

Naują Telšių rajono žemės ūkio sektoriaus struktūrą pagrinde sudaro maži ūkiai. 

Telšių rajone didžiausią ūkininkų ūkių dalį - net 36,7 proc. sudaro maži neperspektyvūs iki 

10 ha ūkiai. 34,1 proc. sudaro ūkiai iki 20 ha, 14,3 proc. ūkių yra iki 30 ha. Perspektyvesnių ūkių 

(virš 30 ha) yra 10,4 proc., o dar didesnių (virš 50 ha) yra tik 4,5 proc. Sparčiai didėja įregistruotų 

ūkių skaičius 

Telšių rajono žemės yra blogesnės nei kitų Lietuvos rajonų. Čia žemės našumas yra 

mažesnis nei Suvalkijoje ar vidurio Lietuvoje. 

Agrarinės teritorijos rajone užima 59 proc. visos rajono teritorijos, tačiau dirbamos žemės 

plotai yra gerokai mažesni, likusią dalį užima miškai ir kitos paskirties plotai (9 pav.). 
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Sodai ir uogynai

 

 
9 pav. Žemės  fondo struktūra rajone 2007 m., proc. 

Šaltinis: Telšių raj. savivaldybės duomenys. 

 
 

Telšių rajono žemės vidutinis boniteto balas yra 33, vidutinis ekonominis balas - 26. Labai 

nevienodas žemės derlingumas seniūnijose. Žemės ūkio naudmenų kokybė apsprendžia vystomų 

žemės ūkio šakų kryptis ir jų efektyvumą. Rajone didžioji dauguma ūkininkų dirba tradicinėse 

žemės ūkio šakose, t.y. augalininkystėje ir gyvulininkystėje. Nežiūrint nepalankių klimatinių sąlygų 

2005 - 2006 m. bendroji žemės produkcija padidėjo 10,0 proc. 56,3 pagamintos bendrosios žemės 

ūkio produkcijos sudarė gyvulininkystės produkcija. Augalininkystės šaka buvo vystoma 

pagrindinai patenkinti vietos poreikius apsirūpinant pašarais ir kitais  augalininkystės kilmės 

produktais.  

2006 m. grūdinės kultūros pasėlių struktūroje sudarė tik 39,6 proc. Tai žymiai mažiau nei 

šalies mastu ir prekiniuose augalininkystės, ypač grūdinių kultūrų, rajonuose. Tačiau tai atitinka 

rajono keliamus specifinius reikalavimus. Rajono savivaldybėje didelius plotus užima pievos ir 

ganyklos, kurios sudaro prielaidas sėkmingam gyvulininkystės šakos vystymui. 2006 m.  prikulta 

tik 12 šimtų kg iš ha, be to derlingumas paskutiniais metais labai sparčiai sumažėjo. Grūdinių 

kultūrų derlingumas yra žemiausias apskrityje ir net 28,5 proc. žemesnis už apskrities vidutinį 

derlingumą. Rajono savivaldybėje dideli pievų ir ganyklų plotai ir aplinkos sąlygos sudarė 

prielaidas sėkmingesniam gyvulininkystės šakos vystymui. Pagrindiniai šios šakos raidos rodikliai 

parodyti (10 pav.). 
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10 pav. Grūdinių kultūrų derlingumas, 100 kg. iš ha 

Šaltinis.  Statistikos departamento duomenys. 

 

 Rajono savivaldybėje dideli pievų ir ganyklų plotai, kas sudarė prielaidas sėkmingesniam 

gyvulininkystės šakos vystymui. 2001-2007 m. nežymiai padidėjo gyvulių skaičius (11 pav.). 

Minėtu laikotarpiu galvijų skaičius padidėjo 4,5 proc., kiaulių - 16,0 proc. 
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11 pav. Gyvulių skaičius tūkst. vnt. 

Šaltinis:Statistikos departamento duomenys. 

 

         Nors gyvulių skaičius didėjo nežymiai, tačiau 2001-2006 m. pieno gamyba padidėjo 25,4 

proc., mėsos gyvu svoriu net - 51,3 proc. (12 pav.).  2006 m. Telšių raj. sav. pagaminta apskrityje 

daugiausiai pieno ir mėsos produktų. Mėsos gyvu svoriu pagaminta 1,78 karto daugiau nei 

Mažeikių raj. sav., pieno - 1,3 karto. 
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12 pav. Bendroji pieno ir mėsos gyvu svoriu gamyba visų kategorijų ūkiuose, t 

Šaltinis:Statistikos departamento duomenys. 

 

Telšių  raj. sav. lenkia apskrities rajonus ir pagal gyvulininkystės produktų gamybos 

intensyvumą. 2006 m. savivaldybėje buvo daugiausiai pagaminta mėsos gyvu svoriu 100 ha ž.ū.n., 

pagal pieno gamybą 100 ha ž.ū.n. atsiliko tik Rietavo savivaldybės. Gyvulininkystės šakos 

vystymui didelę reikšmę turi Telšių rajono pramonės lyderis - AB „Žemaitijos pienas“. Joje dirba  

 

apie 980 Telšių gyventojų, iš viso bendrovėje dirba 1807 darbuotojai. AB „Žemaitijos pienas“, 

dienraščio „Verslo žinios“ duomenimis, patenka tarp 100 geriausių šalies bendrovių pagal 

pardavimų apimtis, 2002 m. bendrovė buvo 26 vietoje. Aukštą produkcijos kokybę garantuoja 1998 

metais akcinei bendrovei suteiktas Europos Sąjungos sertifikatas. Jos eksportas sudaro pastoviai 

apie 50-55 proc. visos pagamintos produkcijos. Daugiausia eksportuota į Ameriką, Rusiją, Japoniją, 

Tailandą, kai kuria ES šalis. 

Žemės ūkio šakos vystymui impulsą davė ir Europos Sąjungos įvairių fondų parama. Viena 

iš jų, tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. 2006 m. Telšių rajono 

žemdirbiai tiesioginių išmokų gavo 12,9 mln. Lt (6 lentelė). 2007 m. jų dydis lyginant su 2006 m. 

sumažėjo 38,0 proc. Tai rodo vietos ūkininkų gebėjimus įsisavinti paramos lėšas.  

 

6 lentelė. Tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus  
 

2006 m.  2007 m. Apskritis 

Rajonas Išmokėta 
suma, mln. Lt 

Išmokėta  
suma, % 

Išmokėta 
suma, mln. 

Lt 

Išmokėt
a  suma, 

% 
Telšių Mažeikių raj. 15,9 99,96 11,3 99,96 
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Plungės raj. 9,5 99,95 6,2 95,90 
Rietavo 3,3 99,92 1,9 81,43 
Telšių raj. 12,9 99,98 8,0 99,96 

apskritis 

Viso: 41,6 x 27,4 x 
Šaltinis: Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenys. 

 
         Minėtos priemonės kompensavo pabrangusias degalų, trąšų ir kitų išlaidų kainas, ir nežymiai 

leido padidinti grynąsias žemdirbių pajamas. VVG didelį dėmesį skiria tam, kad kaimo gyventojai 

aktyviau įsisavintų 2007-2013 metų kaimo plėtros programos lėšas per investicinius fondus. Ir 

numato remti kaimo turizmo, žemės ūkio verslų įvairinimo, mikroįmonių kūrimo ir kitas priemones, 

numatomas įgyvendinti VVG teritorijoje.  

 

 

3.2. Netradicinių žemės ūkio produkt ų gamyba 

 
 

Netradicine žemės ūkio produktų gamyba šio darbo kontekste laikomi vaistinių augalų, gėlių ir 

kitų dekoratyvinių augalų auginimą, bitininkystė, netradicinė paukštininkystė, avininkystė ir 

ožkininkystė, kailinių ir kitų smulkių naminių žvėrelių auginimas, ekologinis ūkininkavimas, kaimo 

turizmas. Vystomi netradiciniai žemės ūkio verslai parodyti 7 lentelėje. 

 

7 lentelė. Netradiciniai kaimo verslai atstovaujamojoje kaimo gyvenamojoje  teritorijoje  

Eil. 
Nr. 

Verslo rūšis Mato vnt. 1995 2004 2007 

1. Avių auginimas Ūkių sk. 0 6 8 
2. Pluoštinių linų augintojai Ūkių sk. 0 3 - 
3. Bitininkystė Ūkių sk. 25 55 44 
4. Uogynų, sodų auginimas Ūkių sk. 0 4 3 
5. Ekologinė žemdirbystė Ūkių sk. 0 25 92 
6. Žuvininkystė Ūkių sk. 1 1 - 

Šaltinis: Telšių raj. savivaldybės duomenys. 

 
Vaistiniai augalai ir uogynai. Vaistinių augalų auginimas apskrityje nėra populiarus, nors tam 

tinkamos gamtinės sąlygos, gali būti parinkti atokesni, tarp miškelių esantys plotai. Pagrindinės 

priežastys, lemiančios vaistažolių auginimo nepopuliarumą, yra tradicijų nebuvimas, vaistažolių 

auginimo versliniais pagrindais, technologijų sudėtingas įsisavinimas, neatidirbti apsirūpinimo sėklomis 

ir kitomis auginimui būtinomis specifinėmis priemonėmis kanalai, neišplėtoti sutartiniai augintojų ir  
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perdirbėjų ryšiai, perdirbimo įmonės yra toli, be to, jos pirmumą teikia importinių vaistinių žaliavų 

įsigijimui stambiomis partijomis. Rajone 3 ūkininkai užsiima uogų auginimu (8 lentelė). 

 

8 lentelė. Telšių rajone įregistruotų ūkinink ų ūkių uogynai 2007 m. 

Eil. 
Nr. 

Ūkininko vardas, pavardė Braškių, aviečių ir juodųjų serbentų uogynų 
plotas, ha 

1. Zenonas Vasiliauskas  5,46 
2. Jurgis Zelba 1,0 
3.  Elena Stasiulienė 5,0 

   Iš viso 11,46 
Šaltinis: Telšių raj. savivaldybės duomenys. 

 

Gėlininkyst ė ir kit ų dekoratyvinių augalų auginimas. Priemiestiniuose rajono centro 

kaimuose ir stambiose gyvenvietėse pasitaiko auginančių gėles šiltnamiuose namų ūkio sąlygomis. Tai 

vienas iš dažniausiai pasitaikančių ūkinės veiklos diversifikavimo būdų, siekiant padidinti šeimos narių 

užimtumą ir gauti papildomų pajamų. Išaugintos gėlės parduodamos tiesiogiai ar per tarpininkus 

turguose, kaip galutinis produktas, naudojamos puokštėms, gėlių krepšeliams, vainikams. Gėlių 

asortimentas šiame sektoriuje nėra didelis. Be skinamų gėlių, dar auginami dekoratyvinių gėlių daigai, 

gėlės vazonėliuose. Rinkoje paplitus importinėms gėlėms ir brangstant energetiniams ištekliams, 

gėlininkystės apimtys smarkiai sumažėjo, atsisakoma šildomų šiltnamių, vietoje skinamų gėlių daugiau 

auginama aplinkos ir kapų dekoravimui skirtų gėlių. 

Bitininkyst ė. Bitininkystė apskrityje turi gilias tradicijas. Daugiausia bičių šeimų laikoma 

sodybiniuose ir kituose namų ūkiuose. Tai mėgėjiško pobūdžio bitininkystė, paskirtis - tenkinti šeimos 

poreikius. Atliekanti medaus dalis parduodama turguose ir tiesiogiai giminėms bei pažįstamiems. 

Nors ir lėtai, tačiau plečiasi ir profesionali verslinio pobūdžio bitininkystė (9 lentelė). Dominuoja 

natūralios bičių ganyklos. Tokiuose bitynuose didesnė, negu mėgėjiškuose medaus išeiga, o pajamos, 

gaunamos pardavus medų sudaro papildomą bitininkų šeimų pajamų dalį. 

9 lentelė. Stambesni bitynų ūkiai 

Eil. 
Nr. 

Vardas , Pavardė Avili ų skaičius 

1 Juozas Šalaševičius 63 
2 Bronislava Gelžinienė 60 
3 Ričardas Pocius 242 
4 Zigmantas Mažeika 36 

 Iš viso: 401 
Šaltinis: Telšių raj. savivaldybės duomenys. 
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Iš viso bitininkyste verčiasi 55 ūkiai, kuriuose laikomi 1384 vnt. avilių. 

Netradicinė paukštininkystė. Telšių rajono Anulėnų paukštyne pradėtos auginti žąsys, o 

daugiau apskrityje nėra specializuotų ūkių, kuriuose būtų auginami retesnių rūšių paukščiai: antys, žąsys, 

kalakutai ir kt. Šių paukščių galima rasti tik gyventojų sodybiniuose ūkiuose. Juose išauginti paukščiai 

sunaudojami savosioms reikmėms, tik nedidelė jų dalis paskersti parduodami turguose. 

Avininkyst ė ir ožkininkyst ė. Telšių rajone tiek avys, tiek ožkos išimtinai laikomos ūkininkų 

ūkiuose ir gyventojų sodybiniuose ūkiuose. Telšių rajone yra stambus avių auginimo ūkis. Didžioji dalis  

apskrityje išaugintos avienos, ožkienos ir vilnų produkcijos dalis sunaudojama savosioms reikmėms, 

nemažai ožkų pieno parduodama tiesioginiais kanalais (10 lentelė). 

 

10 lentelė. Avininkystės ūkiai 2007m. 

Eil. Nr Vardas, Pavardė Avių skaičius 
1 Raimonda Vembeers 63 
2 Vytautas Kondrotas 1760 
3 Gintaras Macevičius 10 
4 Alfonsas  Symenas 10 
5 Alvydas Želvys 50 
6 Adolfina Dužinskienė 20 
7 Algirdas Varanavičius 16 
8 Stasys Zajančauskas 16 
 Iš viso 1945 

Šaltinis: Telšių raj. savivaldybės duomenys. 

 

Kailiniai ir kiti smulk ūs naminiai žvėreliai. Laikotarpiu, kai rinkų sąlygos kailinių žvėrelių 

laikymui buvo palankios, jie buvo auginami namų ūkiuose ir nedidelėse žemės ūkio įmonių fermose. 

Šiuo metu žvėrelių kailiukų pateikimo platesnei rinkai kanalai prieinami ir yra palankūs tik stambioms 

kailinių žvėrelių fermoms, tačiau tokių apskrityje nėra. Dėl nepalankių rinkos sąlygų kailinių žvėrelių 

auginimas namų ūkiuose baigia išnykti. 

Geresnė yra triušininkystės problema. Galima skirti dvi šios šakos tendencijas. Tai mėgėjiška 

triušininkystė, būdinga nemažam namų ūkių skaičiui ir skirta pagrindinai namų vartojimui, bet 

technologijomis pagrįstų triušių fermų apskrityje nėra. 

Ekologinis žemės ūkis. Rajone yra priskaičiuojama nedaug sertifikuotų arba pereinamojo 

laikotarpio ekologinių ūkių. Pagrindiniai motyvai, skatinantys ekologinių ūkių plėtrą, yra bendras 

nepakankamas tręšimo ir chemikalų naudojimo žemės ūkyje lygis, teigiamas atskirų ūkininkų 

požiūris į subalansuotą žemės ūkį ir palankus valstybės požiūris į ekologinį ūkininkavimą, dėl ko 

mokamos piniginės išmokos už ekologinius plotus. Tačiau ekologinių ūkių produkcija mažai  
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populiari vietinėje rinkoje, jų kainos beveik tokios pat, o kartais ir aukštesnės, kaip ir tradiciškai 

gaminamos produkcijos, tuo tarpu išauginti ją reikia labai daug pastangų. 

Ekologinių ūkių pasėlių struktūra, taip pat ir visa gamybinė struktūra yra panaši į įprastinių ūkių. 

Daugiausia juose išauginama grūdų, bulvių, pagaminama pieno. Derliaus skirtumai ekologiniuose ir 

įprastiniuose ūkiuose nėra esminiai 

Didžioji pagamintų ekologiškų produktų dalis realizuojama tais pačiais kanalais kaip ir 

įprastiniais būdais pagaminta produkcija. Ekologinė produkcija dažnai atskirai nemarkiruojama ir jau 

pardavimo metu sumaišoma su įprastinėmis. Todėl nėra kainų skirtumų ir papildomų pajamų. Ekologinio  

ūkininkavimo papildomas pajamas sudaro tik valstybės mokamos piniginės išmokos pagal sertifikuotus 

plotus ir neženklios papildomos pajamos už pardavimus ekologinių produktų mugėse, parodose ir pan. 

Žuvininkyst ė. Telšių rajonas pasižymi vandenų gausa, teikiančią nemažą potencialą 

žuvininkystei plėtoti. Telšių rajone vidaus vandenys užima 3,7 proc. visos teritorijos. Kituose rajonuose 

jie mažiau reikšmingi. Apskrityje iš viso yra 104 ežerai ir ežerėliai. Didesni kaip 0,5 ha. Tik apie 6 proc. 

visų vandenų yra privatūs, kiti priklauso valstybei. 

Dauguma žuvingų ežerų yra išnuomota fiziniams ir juridiniams asmenims. Didžioji nuomininkų 

dalis yra miesto organizacijos ir gyventojai. Tai didžiausi žvejų draugijos, kurios ežerus nuomojasi 

savosioms mėgėjiškos žūklės poreikiams tenkinti. Kiti nuomininkai dažniausiai organizuoja mėgėjišką 

žūklę pagal mokamus leidimus. Tai ir yra bene vienintelės piniginės pajamos, gaunamos iš ežerų 

nuomos ir priežiūros. Šių ežerų žuvis į prekybos tinklą nepakliūna. 

Kaimo turizmas. Telšių rajonas puošnus savo natūraliu kraštovaizdžiu. Germanto, Minijos 

(dalis), Žąsūgalo kraštovaizdžio draustiniai, Girgždutės, Šatrijos landšaftiniai istoriniai draustiniai, 

Biržulio-Stervo ornitologinis draustinis, Varnių regioninis parkas - Telšių krašto puošmena ir 

pasididžiavimas. 2800 ha (1,9 procento bendro ploto) sudaro ežerai ir vandens saugyklos. Rajone 

pradeda savo vagą viena iš žuvingiausių Lietuvos upių - Virvytė. Mažyčiu upeliu išteka Venta, kuri 

Latvijoje virsta į didžiulę upę, nedaug mažesnę už Nemuną. Žarėnų apylinkėse srūva Minijos 

versmės, ypač pamėgtos lašišinių žuvų. Iš 47 ežerų didžiausi - Lūkstas (jame randama gintaro), 

Mastis, Tausalas, Germantas, Biržulis. 

 Rajonas žymus ne tik gamta, bet ir istorija, krašto kultūra, archeologija, istorijos, 

architektūros ir kultūros paminklais. Čia rasime daugybę piliakalnių, senkapių, mitologinių ir 

sakralinių akmenų, gamtinių objektų. Telšių rajone gamtiniai objektai visiškai neparuošti lankymui, 

neįrengti laiptai į piliakalnius, privažiavimai, apžvalgos aikštelės bei automobilių stovėjimo 

aikštelės.  
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Rajone dėl ežerų ir upių gausos yra potencialas plėtoti vidaus vandens kelių infrastruktūrą. 

Tam reikia išvystyti ir pakrančių infrastruktūrą - vandens turizmo trasas, prieplaukas, paplūdimius, 

privažiuojamuosius kelius, automobilių stovėjimo aikšteles bei kitus infrastruktūros elementus. Visa 

tai reikalinga tam, kad viena iš prioritetinių vidaus vandenų kelių perspektyvų yra turizmo verslo 

atkūrimas ir plėtojimas. Šiuo metu Telšių rajone yra penkios įmonės teikiančios apgyvendinimo 

paslaugas: motelis „Branša“; viešbutis „Roneta“; viešbutis „Prie Lūksto“ bei UAB „Varnių piras“, 

Varniuose, viešbutis „Žemaitija“.  

Apgyvendinimo paslaugas teikia ir  esančios rajone kaimo turizmo sodybos. Kaimo žmogus 

nuo seno yra įpratęs verstis tradiciniu verslu - žemdirbyste. Tačiau akivaizdu, kad siaurėjant darbo  

rinkai, didėjant bedarbystei kaime, spartėjant integracijos į ES procesams kaimas negalės išgyventi 

vien tik iš žemės ūkio. Vis didesnę reikšmę įgyja alternatyvūs tradicinei žemdirbystei kaimo verslai. 

Vienas iš jų kaimo turizmas, tačiau Telšių rajone esančios lankytinos vietovės yra nepakankamai 

pritaikytos lankymui, todėl buvo siekiama išsiaiškinti, ką reikėtų keisti, plėtoti norint pritraukti 

daugiau turistų. Pasak respondentų, šiuo metu labiausiai trūksta informacijos. Apklaustieji nemažai 

dėmesio skyrė ir kultūros objektų renovacijai, geram susisiekimui bei privažiavimui.  

Tyrimo duomenimis, net 95 proc. respondentų pasisakė už vandens turizmo plėtojimo 

galimybes. Telšių rajone yra pakankamai vandens telkinių, kuriuose būtų galima siūlyti turistams 

vandens pramogas, tačiau šiuo metu valtį ar vandens dviračius išsinuomoti galima  tik Lūksto ežere. 

Šiuo metu Telšių rajone kaimo turizmo veikla įgauna tik pagreitį. Dabartiniu metu minėtu 

verslu užsiima tik keletas kaimo gyventojų. Kaimo turizmo sodybų trūksta Varnių regioninio parko 

teritorijoje. Šiuo metu parko teritorijoje yra tik 1 kaimo turizmo paslaugą teikianti sodyba. 

Rekonstravus turimą materialinę bazę potencialia turistų apgyvendinimo vieta ir tarptautinio lygio 

turizmo traukos taškais galėtų tapti poilsio bazė Germantas, esanti Germanto valstybiniame 

kraštovaizdžio draustinyje  prie Germanto ežero, bei Luokės seniūnijoje Biržuvėnų kaime išlikusi 

XVII a. medinė dvaro sodyba ir parkas 

 

 

3.3. Miškai ir želdynai 

 

 

Iš bendro rajono ploto 43,0 tūkst. ha užima miškai. Rajono klimatas ir kitos gamtinės 

sąlygos yra palankios miškams augti. Todėl rajono miškingumas yra 34,7 proc., šiek tiek didesnis 

už Lietuvos miškingumo vidurkį (11 lentelę). 
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11 lentelė. Miškingumas (proc.), sausio 01 dienai  

 1998 2000 2001 2004  2006 
Lietuva 30 30,6 30,6 31 32,7 

 
Telšių r.  30 30,8 30,8 29,9 34,7 

 
 Šaltinis: Lietuvos Respublikos žemės fondas. 

 

Iš pateiktos lentelės matyti, jog per pastaruosius penkerius metus miškingumas tiek 

Lietuvoje, tiek Telšių rajone kinta labai nežymiai, iškirsti miškų plotai atsodinami iš naujo. Telšių 

rajono miškingumą palyginus su kaimyniniais rajonais, galima teigti, jog Telšių rajone jis 

didžiausias.  Plungės rajone miškingumas siekia 26 proc., Mažeikių rajone - 27,1 proc. (12 lentelė). 

 
12 lentelė. Didžiausi Telšių rajono miškų masyvai 
 

Masyvo pavadinimas Plotas ha Medžių rūšinė 
sudėtis 

Vidutinis amžius 

Dievo krėslo (Sausšilis) 1400 pušynai pusamžiai 
Pareškėnų 1590 Pušynai, eglynai pusamžiai 
Ūkantų 1100 eglynai Pusamžiai 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos žemės fondas. 

 
Telšių rajone daugiausia vyrauja spygliuočių ir mišrių spygliuočių miškai: eglynai užima 

4659,5 ha (Plungės r. - 5795,5 ha), pušynai - 4374,5 ha (Plungės r. - 1934,6 ha), beržynai - 1462,1 

ha (Plungės r. - 2092,4 ha). Kitokie miškai užima gerokai mažesnius plotus: ąžuolynai - 152,7 ha, 

drebulynai - 150,3 ha.   

Miškų brandumo duomenys rodo, jog rajono miškų struktūra pagal amžių nėra gera. 

Brandžių miškų yra tik 15 proc. Kitus miškus sudaro jaunuolynai - 30 proc., pusamžiai - 30 proc. ir 

pribręstantys miškai - 25 proc. Taigi brandūs ir pribręstantys miškai sudaro 40 proc. visų miškų. 

Nuo 1990 metų Telšių miškų urėdijoje įveista 3737,8 ha miško želdinių. Pastaraisiais metais kasmet 

įveisiama po 300 ha želdinių. Grynųjų želdinių pasodinta 20 ha, likusieji 280 ha mišrūs pušies, 

eglės, ąžuolo, beržo, juodalksnio želdiniai. Sodmenų miškui atkurti Telšių miškų urėdija išsiaugina 

savame Nevarėnų girininkijoje esančiame medelyne, kurio plotas 53 ha. Pastaraisiais metais didelis 

dėmesys kreipiamas žemdirbystei netinkamų žemių apželdinimui. 2002 metų Telšių miškų urėdijos 

duomenimis tokių žemių apželdinta 140 ha.  

Rajone daug mažų miškelių, kurie su krūmais ir pievomis sukuria rajono kraštovaizdžio 

įvairovę. Daugiausia miškų yra vakaruose - lygumose. Daug jų yra aplink Gudono ir Germanto  
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ežerus, Žarėnų apylinkėse. Rajono šiaurėje prie Tausalo ežero auga brukninis pušynas, o toliau - 

mėlyninis eglynas, pereinantis į brukninį pušyną. Eigirdžių ir Nerimdaičių apylinkėse, Ilgšio miške 

auga mėlyniniai eglynai.  

Miškų urėdijos metinė kirtimo biržė 96,4 tūkst. m3 medienos, iš to skaičiaus sanitariniais ir 

ugdomaisiais kirtimais iškertama 40 tūkst. m3. Medienos ruošoje taikoma sortimentinė gamyba 

biržėje. Visus miško kirtimo darbus atlieka 20 rangovinių įmonių, su kuriomis surašytos sutartys. 

Šios įmonės girininkijose atlieka ir kitus miško ūkinius darbus: sodina mišką, prižiūri miško 

kultūras, ugdo jaunuolynus, valo kvartalines ir ribines linijas, prižiūri ir remontuoja melioracijos 

įrenginius. Medieną iš Telšių miškų urėdijos perka 77 įmonės, su kuriomis sudarytos išankstinės 

prekybos mediena sutartys. Už parduotą medieną miškų urėdija kasmet gauna vidutiniškai 8 mln. 

litų pajamų.  

Siekiant sudaryti bei pagerinti esamas rekreacijos sąlygas rajono miškuose Telšių miškų 

urėdija taip pat atlieka nemažai darbų. Prie Ilgės, Germanto ežerų miškų urėdija yra įrengusi 

trumpalaikio poilsio aikšteles, laužavietes. Varnių girininkijos Jomantų miške vienas šalia kito yra 4 

gamtos paminklai: Jomantų Didysis ąžuolas, Triliemenis ąžuolas, Didysis akmuo ir Aklaežeris. Čia 

numatoma įrengti Jomantų pažintinį taką, kuriam yra jau paruoštas techninis projektas. 

Telšių miškininkai siekdami supažindinti visuomenę su laukinių gyvūnų gyvenimu Ubiškės 

girininkijoje (Telšių rajonas Laukstėnų kaimas) įsteigė „Žvėrinčių“. Šiuo metu čia apgyvendinti 5 

vilkai, 14 šernų, 12 danielių. Lankytojų patogumui pastatytos dvi apžvalgos aikštelės, pavėsinė. 

„Žvėrinčius“ yra gausiai lankomas tiek vaikų, tiek suaugusių.  

Miškininkystė Telšių r. sav. ir kaimo žmonėms turi didelę ekonominę reikšmę: kaimo 

gyventojų grynųjų pajamų augimui ir darbo vietų kūrimui ir rekreacinę - aplinkosauginę reikšmę. 

Racionalus jų naudojimas įtakos kaimo plėtrą ir gyvenimo sąlygų gerinimą. 

 

 

3.4.  Kiti kaimo verslai 

 

2006 m. Telšių r. sav. kaimo gyvenamojoje vietovėje buvo įregistruota 214 įmonių ir 

įstaigų. Pagal įmonių rūšį dominuoja individualios įmonės - 121, UAB - 34, savivaldybės 

biudžetinės - 33, 15 visuomeninių organizacijų, 4 kooperatinės bendrovės ir kt. Pagal ekonominės 

veiklos rūšis dominuoja prekybinės ir įvairių paslaugų įmonės. Kaimiškosiose seniūnijose 

veikiantys ūkio subjektai parodyti 13 lentelėje. 
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13 lentelė. Seniūnijose veikiantys ūkio subjektai  

 
Seniūnija Įmonės pavadinimas Veiklos rūšis 

Degaičių  UAB „AWA IR CO“ 
 

UAB“Eigirdžių agrofirma“ 

Lietuvos ir Lenkijos porceliano dirbinių 
gamyba 

Kiaulininkystės kolpleksas 
 

Gadūnavo  UAB „Žemaitijos keliai“ 
UAB „Vigantiškių statyba“ 

A.Monstavičiaus įmonė 

Kelių remontas 
Statybos darbai 

Medienos apdirbimas 
Luokės  UAB „Auksarankiai“ Žemės ūkio technika 
Nevarėnų  A. Jurkaus parduotuvė 

UAB ,,Gražvita“ 
Nerimdaičių žemės ūkio 

kooperatyvas 

Prekyba 
Prekyba 

Žemės ūkis 

Ryškėtų  R.Markvėno įmonė 
UAB „Telsoda“ 
UAB „Luoktela“ 

UAB „Viva Žemaitijos baldai“ 
V.Rumbučio sodyba 

Mėsos perdirbimas 
Statybinė organizacija 

 
Prekyba baldais 

Stručių auginimas 
Tryškių UAB „Durpeta“ 

UAB „Kvistija“ 
 

Upynos  V.ir R.Gailių ūkis 
UAB „Luokė“ 

Žemės ūkio bendrovė 
„Pavirvytės 

Registruoti ūkininkų ūkiai 
A. Kvedaro firma 

UAB „Žemalė“ 
Birutės Jankienės IĮ 

Vinco Būdos kioskas su įėjimu 
į vidų 

UAB „Kaimo vartai“ filialas 

Sodininkystės ūkis 
Maisto ir ūkinių prekių  

Parduotuvė 
Ž.ū. produktų gamyba 
Ž.ū. produktų gamyba 
Maisto ir ūkinių prekių  

Parduotuvė 
Maisto prekių parduotuvė 
Maisto prekių parduotuvė 
Maisto prekių parduotuvė 
Maisto prekių parduotuvė 

 
Varnių  UAB „Medomus“ 

Parduotuvės, kavinės, 
valgyklos; 

Registruoti ūkininkų ūkiai 
Verslo ir paslaugų įmonės 

Medienos perdirbimas 
Mažmeninė prekyba, viešasis maitinimas 

Ž.ū. produktų gamyba 

Viešvėnų  UAB „V ėtrūna“ 
UAB „Mastupis“ 

O.Živatkauskienės įmonė 
UAB „RBG“ 

Statybos darbai 
Siuvykla 

Meninių dirbinių įmonė 
Medienos perdirbimas 

Žarėnų J.Griguolos kavinė- baras 
Kooperatyvas ,,Rešketai‘‘ 
Registruoti ūkininkų ūkiai 

 

Viešasis maitinimas 
 

Ž.ū. produktų gamyba 

Šaltinis: Rajono sav. duomenys.  
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Didžiausias veikiančių įmonių skaičius įsikūręs seniūnijose, esančiose arčiau rajono centro. 

Ryškėnų seniūnijoje veikia keturios, Viešvienų - 4, Gadūnavo -3 stambesnės įmonės. 

Rajono ir apskrities valstybinės valdžios institucijos inicijuoja ir vykdo vietines iniciatyvas 

kaimo vietovėse, plėtojant smulkų ir vidutinį verslą. Yra įkurti Kaimo paramos ir smulkaus ir 

vidutinio verslo paramos fondai. 

Telšių rajone dar gyvos etnografinės amatų tradicijos. Populiari medžių drožyba, metalų 

kalyba, keramika, pynimas iš vytelių bei kiti amatai, tačiau jie neturi regioninių bruožų. Amatais 

užsiima pavieniai, polinkį į kūrybą turintys asmenys. Tik nedidelė jų gaminių dalis patenka į rinką. 

Be to, mažomis apimtimis plėtojamas verslas yra nepakankamai pelningas dėl ribotos vietinės 

rinkos. Taip pat nėra iniciatyvų, kurios burtų bendravimui kaimo amatininkus, rūpintųsi tradicijų 

atgaivinimo ir puoselėjimo, gaminių komercializavimu ir pardavimais palankesnėmis sąlygomis. 

Amatininkystė taip pat mažai derinama su pramogomis ir turizmu. Dėl šių priežasčių amatai tik 

retam kaimo žmogui yra papildomas pragyvenimo šaltinis. 

Anksčiau buvę populiarūs kaimo vietovėse miesto pramonės įmonių filialai ar atskirų 

gaminių gamybos įmonės nunyko, pasikeitus rinkos sąlygoms, bankrutavus ar smarkiai sumažinus 

gamybos apimtis pramonės įmonėms. Ši veiklos sritis kaimo vietovėse dabar visai nevykdoma. 

Pagrindinės šio sektoriaus problemos yra: 

1. VVG teritorijos geografinė padėtis, žmogiškieji ištekliai  sudaro tinkamas prielaidas 

verslų įvairinimui ir gamybos efektyvumo didinimui; 

2. teritorijos žemdirbiai pasiekė aukštų rezultatų vystant gyvulininkystės šaką, pagal pieno 

gamybą, jos intensyvumą pirmauja apskrityje ir tam  sudaro sąlygas Telšių rajono pramonės 

lyderis - AB „Žemaitijos pienas“, kuris superka pagamintą produkciją; 

3. VVG teritorijoje lyginant su kitais rajonais silpnai išvystyti kaimo verslai, nors šios 

teritorijos gyventojai sukaupę didelę patirtį gaminti Žemaitiškos etnokultūros produktus; 

4. maža vartotojų perkamoji galia riboja prekybos ir buitinių paslaugų plėtrą ir jos tolygų 

išdėstymą skirtingose teritorijos vietovės; 

5.  prekybos ir buitinių paslaugų subjektai susiduria su mažesne nei miesto kaimo gyventojų 

perkamąja galia ir natūriniu namų ūkiu. Kaimo žmonės daug vartoja savos gamybos maisto 

produktų; 

6. per didelė mokesčių našta, kuri stabdo smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą. Šią problemą 

sukelia ne tik mažesnės apyvartos kaimo vietovėse, bet ir papildomos išlaidos, susijusios su prekių 

vežimu didesniais atstumais bei prastesnės kokybės keliais. 
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4.  KAIMO GYVENAMOSIOS TERITORIJOS SOCIALIN Ė BŪKL Ė 

 

Socialinė situacija gali būti vertinama grynai per žmogiškąjį veiksnį: gyventojų demografinę 

sudėtį, užimtumą, teikiamas medicinos, švietimo ir kitas paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti.  

Socialinė vietovės būklė neatsiejama nuo ekonominės raidos veiksnių: gyventojų grynųjų 

pajamų, darbo užmokesčio ir kt. pastarieji sudaro prielaidas naudotis mokamomis socialinėmis 

paslaugomis. 

 

4.1. Demografinė situacija ir užimtumas 

 

Gyventojų skaičiaus kitimas ir jo priežastys nagrinėtos ankstesniuose skyriuose.Telšių raj. 

sav. demografinėje struktūroje 2007 sausio 01 dienai darbingo amžiaus gyventojai sudarė 60,5 

proc., jaunuoliai iki 15 metų - 19,7 proc., ir pensinio amžiaus - 19,8 proc. (13 pav.). 
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13 pav. Gyventojai pagal amžiaus grupes, sausio 01 dienai 

Šaltinis:Statistikos departamento duomenys. 

2006 - 2007 m. darbingo amžiaus žmonių skaičių buvo stabilus.  0 - 15 metų amžiaus 

paauglių skaičius sumažėjo 7,4 proc., pensinio amžiaus - 3,1 proc. 

 Bendro kaimo gyventojų skaičiaus pokyčiai 2000 2007 m.buvo labai nežymus ir 

žmogiškųjų ištekliai sudarė sėkmingas prielaida rajono ekonominei ir socialinei plėtrai. Teigiama, 

kad per minėtą laikotarpį 3,4 proc. kaime padidėjo darbingų žmonių skaičius ir jų lyginamasis 

svoris bendrame kaimo gyventojų skaičiuje nuo 54,6 proc. padidėjo iki 56,5 proc. 
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Žvelgiant į kaimo perspektyvą, pastebimas 0-14 metų vaikų mažėjimas. Jų skaičius 

sumažėjo 9,2 proc. ir lyginamasis svoris kaimo gyventojų skaičiuje - 2,19 proc. Tačiau tai globalinė 

Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos valstybių problema. 

Santykinai didelis Telšių r. sav. kaimo gyventojų lyginamasis svoris bendrame gyventojų 

skaičiuje, stabilus darbingo amžiaus žmonių skaičius rodo pakankamą žmogiškų išteklių kiekį 

kaimo plėtros programų įgyvendinimui. Pagal Telšių apskrities duomenis 2007 m. žemės ūkyje, 

medžioklėje, miškininkystėje ir žuvininkystėje buvo užimta 12,7 tūkst. darbo jėgos išteklių (14 

lentelė), kurie sudarė16,0 bendro dirbančių gyventojų skaičiaus. 

 

14 lentelė. Užimtumas pagal ekonominės veiklos sektorius Telšių apskrityje, tūkst.  
 
 1998 1999 2000 2002 2004 2007 
Darbo jėga 79,6 81,3 81,1 83,9 80,3 81,7 
Užimti gyventojai 70,3 71,8 70,4 71,0 72,0 78,2 

Žemės ūkyje, 
medžioklėje, 
miškininkystėje ir 
žuvininkystėje 

17,1 18,8 22,4 21,7 17,3 

12,7 

   Pramonėje 20,4 17,9 14,8 16,5 16,5 17,0 
    Statyboje 4,7 3,8 5,8 4,4 9,8 14,3 
    Paslaugose 28,1 31,4 27,5 28,4 28,4 34,2 
15–64 metų amžiaus 
gyventojų darbo jėgos 
aktyvumo lygis 

69,3 69,5 67,8 71,5 67,7 
68,3% 

15–64 metų amžiaus 
gyventojų užimtumo 
lygis 

61,1 61,2 58,2 60,1 60,6 
65,3% 

Bedarbiai 9,3 9,4 10,7 12,9 8,3 3,5 tūkst. 
Nedarbo lygis 11,7 11,6 13,2 15,4 10,3 4,3 % 
Šaltinis: Telšių darbo biržos duomenys. 

 

Žemės ūkyje, medžioklėje, miškininkystėje ir žuvininkystėje dirbančių skaičius 2000 - 2007 

m. sumažėjo nuo 22,4 iki 12,7 tūkstančio, arba 1,76 karto. Papildoma kaimo gyventojų dalis dirbo 

paslaugų ir kitose veiklos srityse. Atkreiptinas dėmesys, kad apskrityje žemas darbo jėgos 

aktyvumo ir užimtumo lygis. 
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1998 - 2006 m. nedarbo lygis Telšių rajone buvo adekvatus šalies lygiui. Nuo 1998 m. 

nedarbo lygis augo, o nuo 2001 m. pradėjo mažėti. 2007 m. pradžioje. Telšių raj. nedarbo lygis 

siekė 3,7 proc.(14 pav.) moterų vidutinis metinis nedarbas viršija bendrą vidutinį metinį 1,4 punkto, 

jaunimo vidutinis metinis nedarbas mažesnis už bendrą vidutinį metinį 4,4 karto. Tai apsprendė 

ekonominės situacijos pagerėjimas, didesnės darbdavių galimybės sukurti daugiau naujų nuolatinių 

darbo vietų. Įtakos turėjo ir neigiamas natūralaus gyventojų  prieaugis ir neigiamas migracijos 

saldo. 

 
14 pav. Nedarbo lygio kitimas per 2007 m.( bendras, moterų, vyrų, jaunimo) 

Šaltinis. Telšių darbo biržos duomenys. 
 
 

Suprantama, nedirbančių proc. santykį su darbuotojais įtakojo bedarbių absoliutaus 

skaičiaus kitimas. Bedarbių skaičius nuo 3029 žm. 2001m. sumažėjo iki 1239 žm. 2007 m. 

pabaigai, arba 2,4 karto (15 pav.). 
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15 pav. Bedarbių skaičius per laikotarpį ir laikotarpio pabaigai 

Šaltinis: Telšių darbo biržos duomenys. 

 

Nedarbo lygio kitimas per 2007 metus (bendras, mote rų, vyr ų, 
jaunimo)
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 2007 m. lyginant su 2006 m. padidėjo bedarbių skaičius tiek besiregistruojančių minėtu 

laikotarpiu, tiek ir laikotarpio pabaigoje. 

 Tačiau išliko dideli bedarbystės skirtumai pagal atskiras seniūnijas. Daugiausia metų eigoje 

nedarbo lygis sumažėjo Gadūnavo seniūnijoje. 54 proc. visų užsiregistravusių per 2007 m. bedarbių 

buvo Telšių  miesto seniūnijoje. Didžiausias nedarbas metų pabaigoje Luokės, Ryškėnų, Varnių, 

Viešvėnų ir Nevarėnų seniūnijose (16 pav.). 
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 16 pav. Bedarbių procentas atskirose seniūnijose 2007 m. pradžioje ir pabaigoje  

Šaltinis: Telšių darbo biržos duomenys. 

 

 Tikslinių bedarbių grupių struktūra nepalanki kaimo gyventojams,  jie bedarbių struktūroje 

sudaro 42,7 proc.(15 lentelė). Lyginant su 2005 m. didėja: bedarbių moterų, virš 50 metų amžiaus 

bedarbių, nekvalifikuotų bedarbių. Mažėja: jaunų bedarbių (iki 25 metų), niekur nedirbusių, 

absolventų.  

 

15 lentelė. Tikslines bedarbių grupes laikotarpio pabaigoje. 
 

2007 m. 2006 m. Bedarbių struktūros elementai 
skaičius Proc. skaičius Proc. 

Užregistruota bedarbių, iš jų 3250 100 2633 100 
-jaunimas,  511 15,7 424 16,1 
-moterys 1822 56,1 1457 55,3 
-kaimo bedarbiai 1440 44,3 1125 42,7 
-virš 50 metų 752 23,1 660 25,1 
-turintys PRP 2255 69,4 1948 74,0 
nekvalifikuoti, iš jų  1508 46,4 1069 40,6 
    jaunimas 353 24,0 260 24,4 
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Pagal darbinę veiklą     
-po ilgesnės nei 1 metai darbo pertraukos 1207 37,1 1077 40,9 
-po trumpesnės nei 1 metai darbo pertraukos 1634 50,3 1249 47,4 
    iš jų, dirbę žemės ūkyje 79 2,4 47 1,8 
    pramonėje 356 11,0 278 10,6 
    statyboje 224 6,9 182 6,9 
    paslaugose 982 30,2 742 28,2 
-niekur nedirbę, iš jų 409 12,6 307 11,7 
    absolventai 57 1,8 65 2,5 
    abiturientai 18 0,6 33 1,3 
Pakartotinai registravosi Darbo biržoje 1925 59,2 1334 50,7 
Šaltinis: Telšių darbo biržos duomenys. 
 

2007 m. duomenis lyginant su 2006 m. didėja bedarbių moterų, kaimo bedarbių, 

nekvalifikuotų bedarbių, niekur nedirbusių, tuo tarpu mažėja:jaunų bedarbių (iki 25 metų),  turinčių 

PRP, absolventų, abiturientų. 

Per 2007 m. kiekvieną mėnesį vidutiniškai buvo įregistruojama apie 139 darbo vietos, per 

2007 m. mažėjo darbo vietų žemės ūkyje (16 lentelė). 

 

16  lentelė. Darbo jėgos paklausa 2007 m. nuolatiniam darbui pagal ekonomines veiklas ir 
išsilavinimą 
 

iš jų 
Išsilavinimas Viso žemės ūkis pramonė statyba paslaugos 

Aukštasis 86 1 5 9 71 
Aukštesnysis 63 2 8 6 47 
Profesinis 1001 9 112 139 741 
Nekvalifikuoti 264 16 48 21 179 
Viso: 1414 28 173 175 1038 
Šaltinis: Telšių darbo biržos duomenys. 

 

Per 2007 m. pagal išsilavinimą didėjo bedarbių procentas turinčių aukštąjį išsilavinimą ir 

nekvalifikuotų bedarbių (17 lentelė). 

 
  17 lentelė. Bedarbių pasiskirstymas pagal išsilavinimą 
 

Išsilavinimas 
aukštasis aukštesnysis profesinis nekvalifikuoti Metai Bedarbių 

skaičius 
skaičius proc. skaičius proc. skaičius Proc. skaičius proc. 

2006 2633 117 4,4 424 16,1 1023 38,9 1069 40,6 
2007 3250 146 4,5 428 13.2 1168 35,9 1508 46,4 

 Šaltinis: Telšių darbo biržos duomenys 

 

 



Vietos plėtros 2008-2014 metų strategija 
________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
Telšių rajono vietos veiklos grupė 

 

68 

 

Paklausiausių kvalifikacijų ir profesijų sąraše Telšių rajone dominuoja statybinio profilio, 

lengvosios pramonės (siuvimo), medienos apdirbimo, automobilių remonto profilio profesijos. 

Per 2007 m. Telšiuose toliau plėtė savo veiklą Norvegijos įmonė „Skandye”, vykdanti 

trikotažo dažymą buvusiose g/s „Mastis” patalpose. Ši įmonė bendradarbiauja su Darbo birža, 

naudojasi Darbo biržos paslaugomis. 

Per 2007 m. Telšių raj. stiprėjo ir didėjo statybos įmonės. UAB „Vėtrūna,“ ind. įmonė 

„Lairimas,“ UAB „Nendrė,“ kurios įdarbino 60 statybininkų iš Baltarusijos ir Ukrainos.  

 Atsidarius naujoms maitinimo įmonėms  atsirado daugiau darbo vietų virėjams, konditeriams, 

padavėjams ir barmenams. 

Numatant artimiausias darbo rinkos prognozes galima teigti, kad: 

- darbo vietų bus įsteigta daugiau negu numatoma likviduoti; 

- augs kvalifikuotų darbininkų paklausa pramonės, statybos ir paslaugų sektoriuose; 

- didės darbuotojų skaičius, priimamų dirbti pastoviam darbui; 

- daugiausia atsilaisvins darbo vietų siuvimo pramonėje, prekyboje (didieji prekybos 

centrai); 

- išliks tiek ieškančių darbo, tiek bedarbių kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo bei 

kelių gretutinių kvalifikacijų įsisavinimo poreikis; 

- didžiausias galimybes įsidarbinti turės kvalifikuoti, turintys darbinės patirties ir galintys 

savarankiškai vykdyti užduotis darbuotojai. 

VVG Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijoje numatė prioritetą kaimo verslų įvairinimui, 

kuris leistų sukurti papildomų darbo vietų , didinti kaimo žmonių pajamas. 

Vidutinis darbo užmokestis. Žmogiškųjų išteklių formavimui  kaimo socialiniams 

poslinkiams didelę įtaką, vystant verslą, turi grynosios pajamos, dirbant samdomą darbą - darbo 

užmokestis.  Lietuvos ūkyje bruto darbo užmokestis 1995 - 2006 m. padidėjo nuo 480 Lt per 

mėnesį iki 1495 Lt, arba 3,1 karto. Žemės ūkio bendrovėse minėtu laikotarpiu bruto darbo 

užmokestis padidėjo 4,5 karto, tačiau 2006 m.  jis 29,5 proc. buvo mažesnis už šalie vidutinį lygį 

(17 pav.).  
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17 pav. Vidutinis mėnesinis  bruto darbo užmokestis, Lt 

Šaltinis:Statistikos departamento duomenys. 

 

2001 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Telšių rajone padidėjo nuo 764 Lt iki 

1086 Lt  2005 m. (18 pav.). O lyginant Telšių apskrities savivaldybes, Telšių r. vidutinis mėnesinis 

bruto darbo užmokestis yra mažesnis už Mažeikių r. ir visos šalies vidurkį.    
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18 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Telšių rajone, Lt  
 

Šaltinis: Statistikos valdybos Telšių skyrius. 
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Pažymėtina, kad Telšių r. sav. kaimo žmonių vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 

yra aukštesnis už rajono savivaldybės. Nežiūrint sąlyginai aukšto vidutinio bruto darbo užmokesčio 

Telšių VVG kaimo teritorijos gyventojų ekonominė padėtis yra žema. Žemdirbių disponuojamos 

namų ūkio pajamos Telšių apskrityje vienam namų ūkio nariui per mėnesį iš žemės ūkio veiklos 

sudaro tik 60,5 Lt ir didžioji jų dalis yra natūrinės pajamos, kurios naudojamos vartojimui. Didelė 

dalis kaimo gyventojų šeimos biudžetą papildo iš įvairių socialinės paramos šaltinių. Daugeliui 

vyresnio amžiaus kaimo žmonių pensijos yra pagrindinis pajamų šaltinis. 

VVG atlikti tyrimai rodo, kad didžioji dalis respondentų, t.y. 29 proc. gauna nuo 500-800 

Lt, 23 proc. nuo virš 1000 Lt.  19 proc. 100-300 Lt, gyventojų, 10 proc. - 300-500 Lt. Gaunamos 

pajamos vienam šeimos nariui parodytas 19 pav. 
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19 pav. Respondentų vidutin ės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, Lt. 
 

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys. 

 

Socialinę padėtį kaimo vietovėje gerina ir socialinę atskirtį nuo miesto vietovės gyventojų 

mažina valstybės ir savivaldybės vykdoma socialinės paramos politika. Socialines paslaugas rajone 

teikiamos įvairioms žmonių grupėms. Pagrindinės yra: 

- senyvo amžiaus žmonės ir jų šeimos; 

- suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos; 

- socialinės rizikos šeimos; 

- vaikai su negalia ir jų šeimos; 

- likę be tėvų globos vaikai. 

Pagal socialiai remtinų žmonių skaičių rajono savivaldybėje išsiskiria Upynos ir Varnių 

seniūnijos. Upynos seniūnijoje vien  2005 - 2006  m.socialiai remtinų šeimų skaičius  
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padidėjo 2,1 karto, socialiai remtinų asmenų skaičius - 2,7 karto. Varnių seniūnijoje socialiai 

remtinų asmenų skaičius minėtu laikotarpiu padidėjo net - 5,5 karto (18 lentelė).  

 

18 lentelė. Socialiai remtinų žmonių skaičius 
 

Socialiai 
remtinos 
šeimos 

Socialiai 
remtinų 
asmenų  

Invalidų   
skaičius 

Pensininkų 
skaičius 

Socialines 
pašalpas 

gaunančių 
asmenų sk. 

Seniūnija 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Degaičių  146 130 517 405 84 84 476 476 36 25 
Gadūnavo  119 97 321 266 108 84 457 488 61 39 
Luokės  178 224 632 669 110 112 763 778 32 38 
Nevarėnų  120 206 288 320 100 106 535 560 67 65 
Ryškėnų  150 149 426 434 75 93 427 401 150 132 
Tryškių  116 118 398 402 163 153 773 794 73 70 
Upynos  80 170 210 566 127 118 460 495 78 55 
Varnių  95 229 125 694 205 212 1052 1025 135 112 
Viešvėnų  92 80 505 495 189 242 622 614 48 26 
Žarėnų  31 19 78 28 47 56 418 425 78 28 
Viso: 3132 3428 5505 6285 3213 3266 7988 8062 2763 2596 
Šaltinis: www.sodra.lt 
 
 

Telšių rajone 2006 m. 8062 asmenys gavo senatvės pensiją, 3266 - invalidumo, Buvo 

mokamos motinystės, ligos ir kt. pašalpos. Nuo 1999 m. iki 2006 m. Telšių r. padaugėjo asmenų, 

gaunančių invalidumo pensijas. Žymiai sumažėjo asmenų skaičius, gaunančių našlių ir našlaičių, 

senatvės ir maitintojo netekimo  pensijas (19 lentelė). 

 

19 lentelė. Vidutinis metinis pensijas gaunančių asmenų skaičius Telšių rajone pagal pensijų  
rūšis  
 

Pensijos rūšis 1999 2000 2002 2003 2006 
Senatvės: 10519 10513 10183 9820 9491 
      nedirbantys 8877 8955 9235 8930  
      dirbantys 1642 1558 948 890  
Invalidumo 2685 2791 2921 2950 2276 
Našlių ir našlaičių 3116 3336 3632 2560 2888 
Maitintojo netekimo 733 660 526 420 280 
Ištarnauto laiko 10 8 8 7 6 
Kompensacija už 
ypatingas darbo sąlygas 

60 55 53 60 65 

Viso: 29641 29876 29508 27640  
Šaltinis: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Telšių r. skyrius. 
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Atskira socialinės paramos gavėjų grupė - žmonės su negalia. Šiai socialinei grupei 

priklauso visa eilė socialinių garantijų - invalidumo pensija, slaugos priedai  ir pan. Telšių rajone 

labai didėja žmonių, turinčių invalidumą. Kasmet didėja asocialių šeimų skaičius. Tuo pačiu didėja 

ir šiose šeimose augančių vaikų skaičius ir socialinės išmokos.Turint omenyje, kad kaime gyvena 

43 proc. gyventojų, pašalpos vienam socialiai remtinam žmogui buvo to paties dydžio ir kaime, ir 

mieste. 

Įvairios socialinės išmokos ir paramos rūšys kaimo žmonėms sušvelnina socialinę atskirtį ir 

skurdo lygį tarp atskirų socialinių grupių. 

VVG viena iš prioritetinių savo veiklos krypčių numato darbo su socialinės atskirties 

žmonių grupių nariais gerinimą bandant juos integruoti į pilnavertį gyvenimą arba nors sudaryti 

optimalias sąlygas ekonominių ir socialinių poreikių tenkinimui.  

 

 

4.2. Švietimas ir kultūra 

 

Viena iš opiausių šeimų, auginančių vaikus problemų, yra galimybė savo vaikams suteikti 

išsilavinimą bendro lavinimo mokyklose, leidžiant sėkmingai tęsti studijas aukštosiose mokyklose. 

Rajone yra 2 gimnazijos, 10 vidurinių mokyklų, 16 pagrindinių mokyklų, 2 pradinės 

mokyklos, 1 jaunimo mokykla, 2 mokyklos-darželiai, 1 suaugusiųjų vidurinė mokykla. Iš viso 34 

mokyklos (20 lentelė). 2006 m. Telšių  rajono kaimo vienoje vidurinėje mokykloje vidutiniškai 

mokėsi 365 moksleiviai. Vidutiniškai vienoje Lietuvos mokykloje mokėsi apie 660 moksleivių. 

 

20 lentelė. Bendrojo lavinimo mokyklų, moksleivių ir mokytoj ų skaičius Telšių rajone  
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Mokyklų skaičius 49 42 41 41 44 34 32 
Moksleivių skaičius 10897 10651 10568 10726 10280 10135 9471 
Mokytojų skaičius 872 869 894 882 889 841 803 

     Šaltinis: Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. 

 

Minėtose mokyklose šiuo metu mokosi 9471 moksleivis ir dirba 803 pedagogai. (kartu su 

antraeilininkais). Yra 10 inžinierių - programuotojų etatų (dalis po 0,5 etato). 

  Demografiniai pokyčiai Lietuvoje ir jos kaime daro didelę įtaką bendro lavinimo mokyklų 

raidai. Tai būdinga ir Telšių r. sav. kaimiškajai teritorijai. 
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Kaime veikia 5 vidurinės mokyklos (Luokės, Nevarėnų, Tryškių, Varnių ir Žarėnų) ir 14 

pagrindinių mokyklų (Buožėnų, Eigirdžių, Degaičių, Gedrimų, Janapolės, Kaunatavos, Kuršų, 

Lieplaukės, Ryškėnų, Upynos,  Viekšnalių, Pavandenės, Ubiškės, Viešvėnų). Telšių rajone veikia 3 

vaikų lopšeliai-darželiai, kurie yra Ubiškėje, Upynoje, ir Varniuose. Luokės miestelyje veikia 

papildomo ugdymo įstaigos - muzikos ir meno mokykla.  

2006 m. Telšių rajono savivaldybėje toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyveno 1974 mokiniai. 

Jie sudarė 20 proc. visų mokinių. Į mokyklą buvo vežami 2258, arba 23 proc. mokinių. Per 

pastaruosius 2 metus gyvenančių toliau kaip 3 km nuo mokyklos mokinių sumažėjo 2,9 proc. Į 

mokyklą vežamų mokinių dalis padidėjo 2,8 proc. Telšių rajono ir VVG teritorijoje mokykloms 

būdinga bendra Lietuvos tendencija. Mažėjant vaikų skaičiui dėl natūralaus prieaugio ir emigracijos 

nesukomplektuojamas reikiamas moksleivių skaičius, ypač kaimo vietovėse, iškyla jų ugdymo 

kokybės problema ir finansavimo galimybės. Jei miesto mokyklose moksleivių skaičius artėja prie 

tūkstančio ir ten yra palankios sąlygos užtikrinti kvalifikuotą ugdymo procesą, tai kaimo vietovėse 

mažuose miestuose ir miesteliuose padėtis yra žymiai blogesnė. Varnių vid. mokykloje mokosi 540, 

Tryškių -371, Nevarėnų -365 moksleiviai (21 lentelė).  Ir esant tokiam skaičiui jau tampa 

problematiška atnaujinti naują bazę, sukomplektuoti reikiamos kvalifikacijos mokytojus. Dalis 

kaimo mokyklų, kaip Gedrimų pagrindinė, kur mokosi tik 52, Lieplaukės - 74, Kuršų - 81 tampa 

problematiškomis. VVG kartu su Telšių r. sav. švietimo skyriumi turi spręsti optimalaus mokyklų 

tinklo išdėstymo ir patalpų panaudojimo visuomenės poreikiams klausimus. 

 

21 lentelė. Mokini ų skaičius  mokyklose 

Mokyklos pavadinimas Mokini ų skaičius 2006/2007 mokslo 
metų pradžioje 

Vinco Borisevičiaus katalikiškoji gimnazija 
Žemaitė gimnazija 

501 
373 

„Ateities“ vid. m-kla 
„Atžalyno“ vid. m-kla 
„Džiugo“ vid. m-kla 
„Germanto“ vid. m-kla 
„Kranto“ vid. m-kla 
Suaugusiųjų vid. m-kla 

811 
959 
982 
730 
787 
345 

Luokės vid. m-kla 
Nevarėnų vid. m-kla 
Tryškių lazdynų Pelėdos vid. m-kla 
Varnių Motiejaus Valančiaus vid. m-kla 
Žarėnų „Minijos“ vid. m-kla 

321 
365 
371 
540 
222 

Buožėnų pagrindinė m-kla 
Degaičių pagrindinė m-kla 

108 
75 
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Eigirdžių pagrindinė m-kla 
Gedrimų pagrindinė m-kla 
Janapolės pagrindinė m-kla 
Kaunatavos pagrindinė m-kla 
Kuršų pagrindinė m-kla 
Lieplaukės pagrindinė m-kla 
Ryškėtų pagrindinė m-kla 
Upynos pagrindinė m-kla 
Viekšnalių pagrindinė m-kla 
Pavandenės pagrindinė m-kla 
Ubiškės pagrindinė m-kla 
Viešvėnų pagrindinė m-kla 

121 
52 
139 
149 
81 
74 
95 
136 
83 
133 
83 
234 

 
„Saulėtekio“ pradinė m-kla 139 
Telšių vaikų dailės m-kla 
Telšių muzikos m-kla 
Telšių jaunimo m-kla 
Telšių sporto m-kla 

150 
390 
87 
596 

Luokės muzikos ir dailės m-kla 50 
Vaikų su negalia centras 
Vyskupijos licėjus 

49 
5 

     Šaltinis: Telšių r. sav. duomenys. 

 

29 mokyklos turi galimybę naudotis Internetu, iš jų tik 10 mokyklų naudojasi nuolatiniu - 

greitaveikiu ryšiu. Mokyklos, esančios kaime, naudojasi DiaL UP  ryšiu, nes kaimo vietovėse nėra 

skaitmeninio ryšio. Yra mokyklų, kur tik vienas kompiuteris prijungtas prie Internetinės linijos. 

Rajono savivaldybė turi  Internetą ir vietinį tinklą. Mokyklų tinklai nėra prijungti prie savivaldybės 

tinklo. Nėra tinklo ir tarp mokyklų. Pagrindinė priežastis nėra tam lėšų ir IKT koordinatoriaus. 

Mokyklos už Interneto paslaugas moka iš savo arba rėmėjų lėšų. Savivaldybės skiriamų lėšų 

nepakanka. 

Kaimo mokyklų problemos. Kaimo vietovėse daug asocialių šeimų, kuriose skeptiškas tėvų 

požiūris į mokymą. Skurdi šeimų socialinė padėtis Lieplaukės, Viekšnalių, Upynos  pagrindinėse, 

Luokės vidurinėje mokyklose. Kaimo mokyklose iki 80 proc. mokinių gauna nemokamą maitinimą. 

Silpnėja vaikų mokymosi motyvacija. Daugėja mokinių su specialiaisiais poreikiais. Mažėjant 

mokinių skaičiui, kyla mažesnių kaimo mokyklų išnykimo grėsmė.  

 Yra ir materialinių problemų, pavyzdžiui, Pavandenės, Kaunatavos pagrindinėse mokyklose 

būtina keisti langus, Lieplaukės pagrindinė mokykla ypač blogos būklės, neįrengta Ubiškės 

pagrindinės mokyklos sporto salė, nors pastatas jau pastatytas. 

Kaimo mokyklose kai kur Interneto ryšys labai prastas, dažnai net neveikiantis: Viekšnalių, 

Mitkaičių, Nerimdaičių pagrindinėse mokyklose. Lieplaukės pagrindinė mokykla iš viso neturi 

Interneto. Taip pat kaimo mokyklų skyriai ( Gaulėnai, Dirvonėnai, Džiuginėnai), Rainių mokykla –  
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darželis neturi iš viso kompiuterių. Kompiuterių neturi nei miesto, nei kaimo ikimokyklinės įstaigos 

(tai yra lopšeliai – darželiai).  

 Kult ūra. Yra kultūros ir meno sričių, kurios nėra populiarios, mėgstamos ir pelningos, 

tačiau jos kuria šalies kultūrinį ir meninį veidą. Reikėtų išlaikyti ir puoselėti kultūros auklėjamąją, 

ugdomąją ir švietėjiškąją sritis. Telšių rajonas garsus aukštos klasės menininkais, muzikantais, 

etnokultūrininkais, kurie dirbdami palieka ne tik kūrybą, bet ir mokinius su meninės minties 

skleidimo užtaisu. Taigi, šį paveldą labiausiai  reikėtų branginti. 

Telšių rajone 2005 m. įvykdžius rajono kultūros centrų reformą įkurti 6 savarankiški kaimo 

kultūros centrai ir13 filialų. Sumažėjo nuo 22 kaimo kultūros namų 1998 m. iki 7 savarankiškų 

kultūros centrų Telšių rajone 2007m., turintys juridinį statusą, ir 12 filialų (tarp jų Telšių rajono 

savivaldybės kultūros centro  8 filialai).  

Pagrindinės kultūros centrų veiklos kryptys - tai mėgėjų meninės kūrybos organizavimas, 

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

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

lavinimas bei kultūros renginių organizavimas. Kultūros centras rengia įvairius projektus, kuriuose 

dalyvauja ne tik kultūros centro ar jo filialų, bet ir viso rajono mėgėjų meno kolektyvai 

Rajone iš viso veikia 122 meno kolektyvai, kurių nariai yra 1300 rajono žmonių: 75 

suaugusiųjų meno kolektyvai (800 dalyvių) ir 43 vaikų meno kolektyvai (500 dalyvių).  

Telšių rajono savivaldybės kultūros centre veikia 10 mėgėjų meno kolektyvų, kuriuose 

užimta 320 dalyvių, ir 2 klubai pagal pomėgius, tai tautodailininkai ir kolekcionieriai, kurie vienija 

85 dalyvius. Telšių kultūros centro filialuose veikia 28 meno kolektyvai su 238 dalyviais ir 4 klubai 

su 54 dalyviais. 

Telšių rajono savivaldybės Kultūros centro ir filialų viena iš pagrindinių veiklos krypčių yra 

mėgėjų meninės veiklos organizavimas, etninės kultūros išsaugojimas, profesionalaus meno sklaida, 

regiono ir vietos papročių skleidimas ir propagavimas, sociokultūrinės paslaugos, prevenciniai, 

edukaciniai, socialinės atskirties mažinimo projektai. 

Be valstybinių, kalendorinių švenčių ar įžymių datų paminėjimo, diskotekų, šokių vakarų 

suaugusiesiems, kino filmų demonstravimo, masinių švenčių, meno kolektyvų jubiliejinių vakarų, 

Telšių rajono savivaldybės  kultūros centre ir 8 filialuose (Buožėnų, Gedrimų, Viešvėnų, Vembūtų, 

Upynos, Kirklių, Kaunatavos, Žarėnų) organizuojami įvairaus pobūdžio renginiai, šventės,  

festivaliai. Telšių rajono savivaldybėje veikia 7 kultūros centrai (Telšių, Nevarėnų, Ryškėnų, 

Tryškių, Luokės, Degaičių, Varnių) ir 14 filialų. 
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Nepaisant prastų materialinių sąlygų, kultūros centruose puoselėjamas mėgėjų menas, 

rūpinamasi vaikų lavinimu, organizuojami įvairūs koncertai, studijos, paskaitos. Meno mėgėjų 

kolektyvai, klubų ir kursų lankytojai naudojasi kultūros centro patalpomis, kai kada ir skurdžiu 

inventoriumi, muzikos instrumentais, koncertiniais kostiumais. Mėgėjų meno kolektyvų skaičius 

Telšių r. sav. nuo 102 - 1998 m. padidėjo iki 123 - 2006 m. didėjo ir dalyvių skaičius mėgėjų meno 

kolektyvuose. Per tą patį laikotarpį  padidėjo nuo 1292 iki 1486 dalyvių arba 11,5 proc.  

Stipri kaimo kultūros centrų veikla: meno kolektyvų kūrybinė veikla - kaimo kapelos, 

humoro grupės, kaimo dramos kolektyvai, Luokės etnografinis ansamblis „Šatrija“ gyvuojantis 

ketvirtą dešimtmetį. Tradicinės šventės: „Jaunieji žemaičių talentai“, kasmetinė šventė „Juokis“, 

„Blindos polkos festivalis“, „Joninių šventės“, „Užgavėnių linksmybės“, „Sėkminių polka“, 

vokalinių ansamblių rajoninė šventė „Sidabriniai balsai“, pagoniškosios ugnies garbinimo šventė 

ant Šatrijos kalno atgaivinta prieš dešimtmetį. Visose įstaigose švenčiamos valstybinės šventės, 

daugelis kalendorinių švenčių, tradiciškai seniūnijose vykdomos „Derliaus šventės“ žemdirbiams. 

    Didelę reikšmę kultūriniam gyvenimui turi bibliotekos. Kaimo filialų skaitytojai sudaro 61 

proc. visų rajono skaitytojų. Daugiausia vartotojų užregistruota Žarėnų, Nevarėnų, Tryškių, 

Pavandenės ir Viešvėnų bibliotekose. Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai kaimo 

bibliotekai - 823 gyventojai. 

Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, turinti 27 kaimo bei 3 

miesto filialus, atlieka kultūros, švietimo ir  informacijos funkcijas. Bibliotekos fondų turinys 

universalus. Viešojoje bibliotekoje ir filialuose kaupiama informacinė ir mokymuisi skirta literatūra, 

elektroniniai leidiniai, leidiniai vaikams ir paaugliams, grožinė literatūra. 

Biblioteka ir  filialai organizuoja jau tradicija tapusius renginius: kraštiečių  šventes, poezijos 

festivalius, įvairius jaunimui skirtus literatūrinius konkursus. Čia nuolat pristatomos ir atidaromos 

dailininkų ir tautodailininkų parodos, skaitytojai turi didelę galimybę susitikti su įvairių knygų 

autoriais, knygų leidėjais, aktoriais, dalyvauti nemokamuose  suaugusių pilietinio švietimosi 

programos „Civitas“ renginiuose. 

Prie bibliotekos 20 metų veikia literatų klubas  „Šatrija”, įsikūrė visuomeninis klubas „Gija”, 

įvairūs vaikų, jaunimo ir moterų klubai filialuose. 

Luokės, Žarėnų, Viekšnalių, Lauko Sodos, Nerimdaičių, Gadūnavo filialai tapo tikri 

bendruomenės centrai.  

Biblioteka aktyviai dalyvauja projektų veikloje. Parengta ir finansavimą gavo daugiau nei 50 

projektų, kuriuos rėmė Atviros Lietuvos fondas, PHARE, Šiaurės šalių Ministrų tarybos biuras, 

Švietimo ir Kultūros ministerijos, apskrities viršininko administracija, rajono savivaldybė ir kt. 
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Įgyvendinus savivaldybės finansuotus  projektus įkurti Viešosios Interneto prieigos taškai 

Luokės, Varnių, Upynos, Nevarėnų, Gadūnavo filialuose. 

Biblioteka teikia daug nemokamų ir mokamų paslaugų: aprūpina vartotojus reikalinga 

informacija ir jos šaltiniais,  išduoda dokumentus į namus, priima TBA užsakymus, konsultuoja ir 

padeda jiems ieškoti informacijos bibliotekos kataloguose, informacijos leidiniuose, duomenų 

bazėse, Internete. 

Vartotojai viešojoje bibliotekoje  ir viešosios  Interneto prieigos taškuose gali  naudotis 

elektroniniu paštu, įsirašyti informaciją iš bibliotekoje esančių CD, kopijuotis reikalingą literatūrą. 

Telšių rajone 60 proc. bibliotekų yra gyvenvietės centre, netoli nuo masinių žmonių 

susibūrimo vietų: mokyklų, seniūnijų ar parduotuvių. Kiekviena biblioteka turi savo mikrorajono 

žemėlapį. Galima teigti, kad jis atitinka gyventojų poreikius, todėl rajone nėra nestacionarinio 

(bibliotekų punktų; bibliobusų) aptarnavimo. 

Telšių rajone veikia penki muziejai: Žemaičių muziejus „Alka“, turintis tris padalinius: 

Žemaitijos kaimo muziejų; Gaulėnų kaimo muziejų ir ekspoziciją Džiuginėnų dvare; Žemaičių 

vyskupystės muziejus Varniuose ir Viekšnalių kraštotyros muziejus. Žemaičių muziejus „Alka“ 

buvo įkurtas 1932 metais senovės mėgėjų draugijos „Alka“. Žemaičių muziejus „Alka“ - seniausiais 

bei turtingiausiais kraštotyrinio pobūdžio savo fondais muziejus Lietuvoje savivaldybių lygmenyje, 

kraštotyrinio pobūdžio muziejus. 

 Telšių parko teritorijoje Žemaitijos kaimo muziejus veikia nuo 1967 m. Tai vienas iš trijų 

pagrindinių kaimo buities muziejų  (Telšių, Rumšiškių ir Rokiškio) Lietuvoje. 

Viekšnalių kraštotyros muziejus  įsteigtas 1998 m.  kaimo bibliotekininkių Z. Stasiulienės ir 

Z. Norbutienės iniciatyva. Iš aplinkinių kaimų surinkta per 1000 kaimo buities eksponatų, kurie 

rodomi 4 kambariuose. Šis muziejus neturi juridinio statuso. Jis nėra remiamas valstybės, nėra 

vykdoma aktyvi reklama, todėl apie jį mažai kas žino.  

Žemaičių vyskupystės muziejus Varniuose įsikūręs vėlyvojo baroko buvusios Žemaičių 

seminarijos rūmuose, pastatytuose apie 1170 metus. Carinės Rusijos administracijai XIX a. 

uždarius Vilniaus universitetą, Varnių kunigų seminarija ir Vilniaus Medicinos fakultetas  liko 

vienintelės aukštosios mokyklos Lietuvoje. 1997 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir 

Telšių vyskupija pasirašė sutartį dėl Žemaičių vyskupystės muziejaus steigimo Varniuose. 

Muziejuje 2003 m. sausio 10 d. įsteigta nemokama Interneto prieiga muziejaus viešajame Interneto 

centre, o nuo 2003 m. rugsėjo 11 d. veikia Turizmo informacijos centras.   
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Rajono muziejai, reikia pripažinti, nėra didele trauka pasižyminti vieta. Didžiausią lankytojų 

skaičių sudaro moksleiviai, kuriuos atveda mokytojai. Muziejų ir jų filialų (padalinių) patalpų būklė 

nėra  avarinė, tačiau labai trūksta ekspozicijų ir saugyklų įrangos, taip pat bloga muziejinių rinkinių 

ir fondų būklė.  

Išryškėjusios problemos: bloga rajono kaimo kultūros įstaigų materialinė bazė, trūksta 

muzikos instrumentų, koncertinių rūbų, garso ir šviesos aparatūros, kompiuterinės įrangos; 

kvalifikuotų specialistų stoka; mažas kultūros darbuotojų darbo užmokestis; trūksta aktyvumo 

dalyvaujant fondų ir programų skelbiamuose konkursuose; reikalingas rajono kultūros įstaigų 

tinklo optimizavimas - kai kurias kaimo kultūros įstaigas derėtų perduoti vietos bendruomenėms. 

 

 

4.3. Sveikatos apsauga 

 

 

Telšių rajono gyventojų sveikatos priežiūrą organizuoja ir įgyvendina savivaldybės 

gydytojas. Rajone  pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia trys viešosios įstaigos, 

kurių steigėjas savivaldybė: VšĮ Telšių pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Varnių pirminės 

sveikatos priežiūros centras, VšĮ Luokės pirminės sveikatos priežiūros centras ir  privačios gydymo 

įstaigos: UAB „Telšių sveikata“, UAB „Telšių vaistinė“, L.M. Šilgalienės įmonė „Sveikata“, 

A.Kojelės bei  I.Miškinienės individualios įmonės ir UAB „Žemaitijos psichikos sveikatos centras“, 

teikianti tik psichikos  sveikatos priežiūros paslaugas (22 lentelė). 

 

22 lentelė. Sveikatos priežiūros įstaigos 

Prisirašiusių asmenų 
skaičius   

Prisirašiusių asmenų 
skaičius 

 2004 2005 2006  

Eil. 
Nr. 

Įstaigos pavadinimas 

Iš viso kaimo Iš viso  Iš viso 
1. Telšių PSPC 9307 6024 14730 14851 
2. Varnių PSPC 4056 2752 4007 3907 
3. Luokės PSPC 2766 2765 2765 2693 
4. UAB „Telšių vaistinė“ 4945 1487 4851 4962 
5. UAB „Telšių sveikata“ 22173 6732 22464 21924 
6. I.Miškinienės IĮ 2400 361 2551 2658 
7. A.Kojelės IĮ 2589 394 2600 2518 
8. L.M.Šilgalienės įmonė 

„Sveikata“ 
1741 1636 1800 1605 

 Iš viso: 49977 22151 55768 55118 
9. UAB „Žemaitijos psichikos Įstaiga teikia psichikos sveikatos priežiūros 
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paslaugas viso rajono  gyventojams 
2004 m. 2005 m. sveikatos centras“ 
56735 56412 

 Šaltinis. Telšių r. sav. duomenys. 
          

VšĮ Telšių pirminės sveikatos priežiūros centre yra poliklinika, kurioje yra bendrosios  

praktikos gydytojų, vaikų gydytojų, vidaus ligų gydytojų, bendrosios chirurgijos, akušerių 

ginekologų kabinetai, greitosios ir neatidėliotinos  pagalbos skyrius bei vaikų raidos sutrikimų 

ankstyvosios reabilitacijos centras (dienos stacionaras).  

Telšių PSPC aptarnauja tris ambulatorijas ir 15 kaimo bendruomenės medicinos punktų. 

PSPC dirba 150 darbuotojų: 23 gydytojai, iš jų 1 vyr. gydytojas, 2 greitosios  ir neatidėliotinos  

pagalbos gydytojai, 7 gydytojai odontologai, 2 vidaus ligų gydytojai, 3 vaikų gydytojai, 5 

bendrosios  praktikos gydytojai (šeimos gydytojai), 1 chirurgas ir 1 radiologas, 4 kiti specialistai su 

aukštuoju išsilavinimu, 70 bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugytojų, 6 kiti specialistai su 

aukštesniuoju išsilavinimu ir 39 kiti personalo darbuotojai. Poliklinikinis skyrius aptarnauja 10216 

gyventojų. Vienam gydytojui vidutiniškai tenka po 1277 gyventojus, tačiau prisirašiusių pas 

atskirus gydytojus gyventojų skaičius svyruoja nuo 263 iki 2443. Trūksta mažiausiai 3 šeimos 

gydytojų. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos centras teikia antrinio lygio paslaugas, 

t.y. kompleksinę medicininę, psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą vaikams su vystymosi, 

psichiniais ir neurologiniais sutrikimais, priartinant šią pagalbą prie gyventojų.  

Metų bėgyje prisirašiusių asmenų prie atskirų gydymo įstaigų skaičius pastoviai kinta, 

vyksta pacientų migracija ne tik tarp atskirų gydymo įstaigų, bet ir atskirų rajonų, todėl ligonių kasų 

duomenys nesutinka su migracijos tarnybos duomenimis, o prisirašiusiųjų rajono gyventojų 

skaičiaus procentinė išraiška mažai ką sakanti. 

2005 m. dėl bankroto veiklą nutraukė UAB „Masčio sveikatos centras“, vietoj stacionaraus 

Viešvėnų medicinos punkto įkurtas medicinos punktas ant ratų. 

Medicinos punktai bendruomenės slaugytojos paslaugas teikia visiems kaimo gyventojams, 

nepriklausomai prie kurios įstaigos pacientas yra prisirašęs, pagal atskirų įstaigų tarpusavio 

susitarimą, tačiau pastaruoju metu ši problema aštrėja, nepaisant, kad valstybė skiria papildomai 

lėšų už kiekvieną prirašytą kaimo gyventoją. 

Rajono gyventojus vaistais aprūpina 22 privačios vaistinės bei rajono medicinos punkto 

darbuotojai dirbantys pagal sutartis.  

Ankstesniais metais rajono mokinių sveikatos priežiūrą vykdė pirminės sveikatos priežiūros 

centrų slaugytojos, o nuo 2004 m. šią paslaugą teikia 12-oje stambesnių rajono mokyklų įsteigtuose 

visuomenės sveikatos priežiūros centruose. 
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Telšių pirminės sveikatos priežiūros centras aptarnauja 3 ambulatorijas ir 15 kaimo 

bendruomenės medicinos punktų. Tryškių ambulatorija aptarnauja 3524, Žarėnų - 1309, Nevarėnų - 

2013 gyventojų. Luokės PSPC centras yra įsteigęs Gaulėnų, Upynos ir Viekšnalių kaimo medicinos  

punktus, kuriuose teikiamos bendruomenės slaugos paslaugos. Varnių PSPC turi poliklinikos 

skyrių, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę, globos skyrių bei 3 kaimo medicinos punktus: 

Janapolės, Pavandenės, Drobūkščių (23 lentelė). 

 

23 lentelė. Ambulatorijos ir medicinos punktai kaimo VVG terito rijoje  2007 m.  

Eil.
Nr. 

Ambulatorijos ir medicinos punkto 
pavadinimas 

Aptarnaujamos 
teritorijos gyventojų 

skaičius 
Telšių PSPC 

1. Nevarėnų ambulatorija 2013 
2. Tryškių ambulatorija 3524 
3. Žarėnų ambulatorija 1309 
4. Viso: 6846 

Telšių PSPC 
1. Degaičių m/p 1600 
2. Eigirdžių m/p 1000 
3. Gadūnavo m/p 300 
4. Gedrimų m/p 600 
5. Buožėnų m/p 1200 
6. Nerimdaičių m/p 700 
7. Mitkaičių m/p 600 
8. Ryškėtų m/p 1300 
9. Lauko Sodos m/p 400 
10. Lieplaukės m/p 700 
11. Pabalvės m/p 700 
12. Ubiškės m/p 900 
13. Vembutų m/p 300 
14. Kaunatavos m/p 500 
15. Baltininkų m/p 300 
16. Viso: 24792 

Varnių PSPC 
1. Drobūkščių m/p 400 
2. Janapolės m/p 800 
3. Pavandenės m/p 700 
4. Viso: 1900 

Luokės PSPC 
1. Gaulėnų m/p 540 
2. Upynos m/p 539 
3. Viekšnalių m/p 310 
4. Viso: 1389 

    Šaltinis: Telšių r. sav. duomenys. 



Vietos plėtros 2008-2014 metų strategija 
________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
Telšių rajono vietos veiklos grupė 

 

81 

 

PSPC dirba 150 darbuotojų: 23 gydytojai,  iš jų 1 vyr. gydytojas, 2 greitosios  ir 

neatidėliotinos pagalbos gydytojai, 7 gydytojai odontologai, 2 vidaus ligų gydytojai, 3 vaikų 

gydytojai, 5 bendrosios  praktikos gydytojai (šeimos gydytojai), 1 chirurgas ir 1 radiologas, 4 kiti 

specialistai su aukštuoju išsilavinimu, 70 bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugytojų, 6 kiti 

specialistai su aukštesniuoju išsilavinimu ir 39 kiti personalo darbuotojai. 

Skubiai spręstina Tryškių, Žarėnų ir Nevarėnų ambulatorijų remontų problema. Čia reikia 

atlikti kapitalinį remontą, pakeičiant stogus, langus ir visą šildymo sistemą. 

Kaimo gyventojams ambulatorijose teikiama visokeriopa medicininė pagalba, išskyrus 

psichiatro, o gydytojų ne darbo metu medicininę pagalbą teikia greitosios ir neatidėliotinos 

medicininės pagalbos tarnyba arba kviečiami bendrosios praktikos gydytojai, kurie, išskyrus 

Nevarėnus, gyvena kaime, šalia savo pacientų. 

Kadangi ambulatorija - tai mini poliklinika, reikia turėti ir reikiamą įrangą pacientų 

gydymui. Būtina aprūpinti visas ambulatorijas defibriliatoriais, elektroforezės aparatais „Totok”, 

šalto kvarco lempomis, hematologiniais analizatoriais ir kitomis reikalingomis darbui priemonėmis. 

Rajone yra 16 BMP, dirba 16 felčerių, kurie vykdo pirminės sveikatos priežiūrą savo 

aptarnaujamos apylinkės gyventojams, teikia gyventojams skubią medicinos pagalbą, atlieka 

gydytojų paskyrimus, atlieka nėščių moterų, vaikų, paauglių iki 18 metų amžiaus profilaktines 

apžiūras, skiepija vaikus ir suaugusius, vykdo lėtinėmis ligomis sergančių asmenų sekimą ir 

profilaktiką, konsultuoja sveikatos priežiūros stiprinimo klausimais, stebi aptarnaujamos 

bendruomenės teritorijos ikimokyklinių, mokymo įstaigų ir visuomeninės paskirties objektų 

sanitarinę - higieninę būklę, organizuoja slaugą namuose, propaguoja sveiko gyvenimo būdo 

principus, dalyvauja moksleivių sveikatos ugdymo procese, prekiauja būtinojo asortimento vaistais 

ir medicinos pagalbos, slaugos priemonėmis pagal dvišalę sutartį su vaistinėmis. 

Dauguma bendruomenės medicinos punktų aprūpinti medicininėmis priemonėmis ir 

inventoriumi, bet dalis matavimo prietaisų yra pasenę. 

Trūkstamos medicininės priemonės ir inventorius: svarstyklių trūksta Degaičių, Gadunavo, 

Viešvėnų bendruomenės medicinos punktams; kūdikių ūgio matuoklės reikia Kaunatavo, Mitkaičių, 

Lauksodos, Vembutų, Ryškėnų, Pabalvės bendruomenės medicinos punktams. Remontas 

reikalingas: Kaunatavos, Lieplaukės, Ubiškės, Pabalvės bendruomenės medicinos punktams. 

Medicinos punktai, kuriuose reikia neatidėliotinai spręsti patalpų apšildymo problemą: Gedrimų, 

Baltininkų, Ubiškės, Ryškėnų, Kaunatavos, Vembutų. 
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4.4. Kriminogeninė situacija 

 

Nusikalstamumo lygio ir nusikaltimų išaiškinimų padėtis Telšių r. sav. gerėja. 2001- 2006 

m. registruotų nusikaltimų Telšių r. sav. sumažėjo nuo 1170 iki 742  arba 37,0 proc. Padidėjo ištirtų 

nusikalstamų veikų skaičius kaimo teritorijoje (20 pav.). 
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20 pav. Užregistruotų nusikaltimų skaičius Telšių rajono  
savivaldybėje 2001 - 2006 m. 

Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 

 

Kriminogeninę situaciją Telšių rajone kaimiškose vietovėse lemia bedarbystė, organizuotas 

nusikalstamumas, ekonominės būklės pablogėjimas, žemas savivaldybės gyventojų pragyvenimo 

lygis, alkoholizmas, skiriamas mažas dėmesys jaunimo užimtumui. Didelę dalį įvykdomų 

nusikaltimų vykdo nedirbantys, nesimokantys asmenys. 

Telšių raj. Upynos kaime gyventojų iniciatyva susibūrusių 27 vyrų saugios kaimynystės 

grupė, veikia kaip policijos rėmėjai. Šio būrio nariai budi naktimis, saugodami ganomus gyvulius, 

patruliuoja renginių metu, stebi pravažiuojančius automobilius. Seniūnijos gyventojai jaučiasi 

saugūs, kadangi galima per 10-20 min. surinkti visus vyrus, kai apylinkės inspektorius gyvena už 35 

kilometrų ir jį sunku greitai išsikviesti. Sekdami šiuo teigiamu pavyzdžiu keletas Telšių rajono 

kaimų bendruomenių taip pat tapo policijos rėmėjais ir šiuo metu sėkmingai veikia. Kadangi be 

visuomenės pagalbos policija nepajėgi aktyviai pasipriešinti nusikaltėliams, todėl policija remia 

tokią piliečių iniciatyvą. 
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Telšių r. PK nuolat bendrauja su seniūnais ir seniūnijų gyventojais, jiems yra aiškinama 

policijos rėmėjų ir saugios kaimynystės grupių nauda patiems gyventojams. Patys aktyviausi yra 

Upynos ir Žarėnų kaimų policijos rėmėjai, kurie veikia ir saugios kaimynystės principu, taip 

apsaugodami savo ir savo bendruomenės turtą nuo galimų nusikalstamų veikų. Sekdami teigiamu 

šių kaimų pavyzdžiu ir matydami tiesioginę šių grupių naudą, yra pareiškę norą Kautanavos 

bendruomenės nariai tapti policijos rėmėjais. Taip pat kaimuose kur gyvena policijos rėmėjai yra 

naujų bendruomenės narių norinčiais tapti policijos rėmėjais ir tuo prisidėti prie viešosios tvarkos 

palaikymo. 

Pagrindinės socialinio sektoriaus problemos yra: 

1. Telšių rajone labai sparčiai didėja turinčių invalidumą žmonių, asocialių šeimų skaičius. 

Tuo pačiu didėja ir šiose šeimose augančių vaikų skaičius ir socialinės išmokos; 

2. tikslinių bedarbių grupių struktūra nepalanki kaimo gyventojams,  jie bedarbių 

struktūroje 2007 m. sudarė 42,7 proc.; 

 3. dėl natūralaus prieaugio ir emigracijos mažėjantis vaikų skaičius. Nesukomplektuojamas 

reikiamos moksleivių grupės kaimo mokyklose, iškyla jų ugdymo kokybės problema ir finansavimo 

galimybės; 

 4. nepatenkinama rajono kaimo kultūros įstaigų ir bendruomenės namų  materialinė bazė: 

nesuremontuotos patalpos, trūksta muzikos instrumentų, koncertinių rūbų, garso ir šviesos 

aparatūros, kompiuterinės įrangos; kvalifikuotų specialistų; 

  5. nepatenkinama daugumos kaimo ambulatorijų patalpų būklė, aprūpinimas reikiama 

įranga;  

             6. kriminogeninę situaciją Telšių rajone kaimiškose vietovėse lemia bedarbystė, ekonominės 

būklės pablogėjimas, žemas savivaldybės gyventojų pragyvenimo lygis, alkoholizmas, skiriamas 

mažas dėmesys jaunimo užimtumui. 
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5. PAGRINDINI Ų KAIMO PL ĖTROS PROBLEMŲ IR VIETOS GYVENTOJ Ų POREIKI Ų 

IDENTIFIKAVIMAS  
 
 
 

VVG rengdama Vietos plėtros 2008-2014 metų strategiją atliko teritorijos ekonominę, 

socialinę, aplinkosauginę situacijos analizę. Tam buvo panaudoti statistiniai duomenys, įvairi 

tyrimo medžiaga. Ji parodė faktinę būklę kaimo gyvenamojoje teritorijoje. Telšių rajono kaimo 

gyvenamoji teritorija yra patogioje geografinėje padėtyje su išvystyta kelių, geležinkelio tinklu, 

kuris sudaro prielaidas įvairių kaimo verslų vystymui. Telšių rajono valstybinių kelių ilgis yra 

431,01 km, iš jų magistralinio kelio A11-33,9 km ilgio atkarpa, 95,07 km krašto kelių ir 302,04 km 

rajoninių kelių. Savivaldybei priklausančių vietinių kelių ilgis yra tris kartus didesnis negu 

valstybinių - 1342 km. Rajoniniai keliai su asfaltbetonio danga sudaro 67,3 proc., o likę 32,87 proc. 

rajoninių kelių - žvyrkeliai. Ne visose kaimo gyvenvietėse yra įrengtas gatvių apšvietimas. 

Tikslinga gerinti šią sritį prisidedant prie gyvenamosios aplinkos gerinimo. 

Turtinga gamta, vandens telkiniai, gamtos draustiniai gali būti panaudoti kaimo turizmo 

plėtrai ir kaimo gyventojų sporto bei poilsio organizavimui. Apskrities gamtiniai ir kultūriniai 

turizmo ištekliai sudaro palankias sąlygas kurti patrauklius turistinius produktus. Didžiausią gamtinį 

turizmo potencialą turi Žemaitijos nacionalinis parkas bei Salantų, Varnių ir Ventos regioniniai 

parkai, kurie apima 12 proc. apskrities teritorijos. Telšių rajone yra įkurti 5 gamtiniai draustiniai ir 

vienas rezervatas. 2800 ha (1,9 proc. bendro rajono ploto) sudaro ežerai ir vandens saugyklos, iš jų 

didžiausi - Lukstas, Mastis, Tausalas, Germantas, Biržulis. Rajonas žymus ne tik gražia gamta, bet 

ir istorija, krašto kultūra, archeologija, istorijos, architektūros ir kultūros paminklais. Telšių 

apskritis - viena iš turtingiausių kultūros paveldo vertybių atžvilgiu. Apskrityje yra 1749 kultūros 

paveldo vertybės, iš jų 47 paskelbtos paminklais, 191 įrašyta į kultūros vertybių registrą. 

Integruotas ekonominis rodiklis - BVP rodo augantį ekonominį išsivystymo lygį, sąlyginai 

aukštas ir kaimo gyventojų bruto darbo užmokestis. Akcinė bendrovė „Žemaitijos pienas“ sudaro 

palankesnes sąlygas pieno produktų realizavimui ir pieninės galvijininkystės vystymui. 2001-2006 

m.  mėsos gamyba gyvu svoriu padidėjo 25 proc., pieno net 68 proc. Per tą patį laikotarpį bendroji 

žemės ūkio produkcija padidėjo 10 proc. Tačiau Telšių žemdirbiai kulia iš ha mažiausiai grūdinių 

kultūrų apskrityje. 2006 m. iš ha prikulta grūdinių kultūrų tik 12 šimtų kg grūdų, 36 proc. ūkių 

naudoja mažesnę nei 10 ha žemės plotą ir turi mažas galimybes prekinės produkcijos gamybai ir 

pajamų iš žemės ūkio gamybos didinimui.  
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Rengiant integruotą bandomąją strategiją buvo identifikuoti gyventojų poreikiai atliekant 

socialinius tyrimus. Buvo panauti anketinės apklausos, interviu ir kiti metodai. Apibendrinta tyrimo 

medžiaga buvo svarstoma kaimo bendruomenių, seniūnijų, tikslinių grupių ir kitų nevyriausybinių 

organizacijų susirinkimuose, išklausomos jų pastabos ir pasiūlymai dėl ekonominės, socialinės, 

aplinkosauginės padėties kaime įvertinimo, kurių pagrindu buvo nustatyti kaimo gyventojų 

poreikiai ir strategijos prioritetai. Socialinių tyrimų metu buvo atliktas anketavimas, kurio 

duomenimis buvo įvertinta bendra rajono kaimo teritorijos įvairių institucijų veikla, gyventojų 

poreikiai. Apklaustos atskiros socialinės grupės. Teritorijos būklę ir jos problemas įvertino 

seniūnijų gyventojai. Tyrimai reprezentavo visas suinteresuotas grupes kaimo plėtros veiklos 

srityse.  

 Anketavimas vyko visoje VVG teritorijoje, įtrauktos visos bendruomenės, bendruomenių 

lyderiai, savivaldos, verslo atstovai. 

Anketiniu būdu buvo apklausti 523 kaimo žmonės iš visų rajono seniūnijų. Respondentų 

struktūroje moterys sudarė 63 proc.,  vyrai - 37 proc. 40 proc. gyventojų amžius buvo nuo 31 iki 45 

metų amžiaus, 29 proc. - 46 - 60 metų, 20 proc. - nuo 16 iki 30, 11 proc. - virš 60 metų amžiaus. 

97 proc. respondentų sudarė lietuviai, 3 proc. - rusų tautybės atstovai. 

95 proc. apklaustųjų išpažįsta katalikų tikėjimą, 3 proc. - netikintys, 2 proc. - stačiatikiai. 

26 proc. respondentų augina po vieną vaiką iki 18 m.., 21 proc. augina du tokio amžiaus 

vaikus, 8 proc. - augina tris, 35 proc. neturi tokio amžiaus vaikų. 

Pagal užsiėmimą didžioji dalis respondentų (27 proc.) yra valstybės sektoriaus darbuotojai, 

20 proc. - individualūs ūkininkai, 10 proc. - individualūs verslininkai, 10 proc. - privataus 

sektoriaus darbuotojai, 9 proc. - bedarbiai, 8 proc. - namų šeimininkės, 7 proc. - pensininkai, 4 proc. 

- ūkininkai darbdaviai, 4 proc. - kitų paslaugų darbdaviai kaimo vietovėje, 4 proc. -  studentai. 

Pagal išsilavinimą 37 proc. respondentų turi specialųjį vidurinį, 28 proc. - vidurinį, 18 proc. 

- aukštąjį, 11 proc.  - nebaigtą vidurinį, 6 proc.  - nebaigtą aukštąjį išsilavinimą.  

Apklaustųjų profesinė kvalifikacinė sudėtis, amžius, pasiskirstymas pagal tikėjimą, 

darbovietes, išsilavinimą atspindi bendrus kaimo įvertinimo kriterijus ir kaimo žmonių poreikius. 

Didelė dalis apklaustųjų nepatenkinti savo profesija ir galimybe surasti geresnį darbą. 40 proc.  

apklaustųjų nori tęsti mokslus arba persikvalifikuoti. Sritys, kuriose respondentai norėtų kelti 

kvalifikaciją ir persikvalifikuoti parodyta 21, 22 pav. 
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21 pav. Sritys, kuriose respondentai nori kelti kvalifikacij ą 

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys. 
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22 pav. Sritys, kuriose respondentai nori persikvalifikuoti 

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys. 

 
Nors Telšių r. sav. kaimo gyventojų bruto vidutinis mėnesinis atlyginimas yra aukščiausias 

apskrityje ir didesnis nei vidutiniškai šalyje, tačiau didelė pajamų diferenciacija pagal atskiras 

socialines grupes. 40 proc. apklaustųjų pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį buvo iki 300 Lt . 

Turint omenyje, kad kaimo žmonių didelę pajamų dalį sudaro natūrinė produkcija, disponuojamų 

grynųjų pajamų dalis yra gan maža ir tai atsiliepia ribotoms elementarių socialinių poreikių 

tenkinimo galimybėms (23 pav.). 
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23 pav. Vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, proc. 

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys 

 
Respondentų pajamų šaltiniai parodyti 24 pav. 
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24 pav. Respondentų pajamų šaltiniai 

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys. 

 
Didžiąją dalį išlaidų struktūroje sudaro išlaidos maisto produktams, poilsiui ir kultūrai 

skiriama tik 7 proc. gaunamų pajamų (25 pav.). 
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25 pav. Respondentų vartojimo išlaidos 

Šaltinis: anketinės apklausos duomenys. 

 
Respondentams buvo sudarytos galimybės įvertinti atskirų kaimo organizacijų teikiamų 

paslaugų veiklą. Aukščiausias įvertinimo balas buvo nustatytas 5. Respondentų teikiamų paslaugų 

kokybės vertinimai seniūnijose parodyti (26 pav.). Geriausiai įvertinamos seniūnijų, švietimo, pašto 

teikiamos paslaugos. Kitų kaimą aptarnaujančių organizacijų veikla vertinama tik patenkinamai ir iš 

esmės turi būti gerinama kelių būklė, medicininis aptarnavimas, ryšių sistema, kultūrinis darbas. 
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26 pav. Teikiamų paslaugų kokybės įvertinimas, balais 

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys. 

 

Kaimo gyventojų buitinės sąlygos patenkintos: 80 proc.  apklaustųjų gyvena atskiruose 

nuosavuose namuose, 10 proc. - daugiabučiuose, 10 proc. - sublokuotuose namuose. Iš visų 

respondentų 60 proc. turi centralizuotą šildymą, 50 proc.  - centralizuotą vandentiekį, 50 proc.  -  



Vietos plėtros 2008-2014 metų strategija 
________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
Telšių rajono vietos veiklos grupė 

 

89 

 

vietinį vandentiekį, 70 proc.  - kanalizaciją, 60 proc.  - karštą vandenį, 60 proc.  - vonią, dušą, 50 

proc.  - telefoną, 9 proc.  - Internetą. Minėti rezultatai rodo didelį kaimo informacijų technologijų 

atsilikimą ir galimybę komunikabiliam bendravimui su aplinka tiek asmeninės, tiek verslo veiklos 

srityse. 

Įvertindami kaimo gyvenimo kokybę respondentai išskyrė svarbos tvarka sekančius 

ekonominius, socialinius veiksnius  (27 pav.) 
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27 pav. Veiksniai, turintys didžiausią įtaką respondentų gyvenimo kokybei 

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys. 

 
Tik 37 proc. kaimo gyventojų teigia, kad per paskutinis penkis metus jų gyvenimo sąlygos 

pagerėjo, 40 proc.  respondentų teigė, kad nepakito,  14 proc.  - pablogėjo, 5 proc.  - labai pablogėjo 

ir tik  4 proc.  kaimo žmonių mano, kad jų gyvenimo sąlygos labai pagerėjo. 

Pagal gyventojų poreikius į pirmą vietą iškyla pajamų didinimo ir materialinės padėties 

gerinimo klausimas. VVG rengdama strategiją, turi numatyti priemones, kurios sudarytų prielaidas 

geresniam įsidarbinimui ir privataus verslo vystymui. Tai patvirtina ir gyventojų nurodytos 

priežastys, kurios teigiamai paveiktų kaimo žmonių gyvenimo kokybę. Kaip jau minėjome 

svarbiausios būtų darbo užmokesčio padidėjimas, darbo suradimas arba pakeitimas. Teigiama tai, 

kad gyventojai teigiamai žiūri į bendruomeniškumo ugdymo principus. 11 proc. respondentų mano, 

kad bendruomenių įsikūrimas turėtų įtakos gyvenimo sąlygų gerinimui (28 pav.). 
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28 pav. Gyvenimo pagerėjimo priežastys 

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys. 

 
 Įvertindami realiąsias gaunamas pajamas ir teikiamas aptarnavimo paslaugas, respondentai 

įvardijo priežastis kainų augime, aukštame bedarbystės lygyje, padidėjusiose gydymo išlaidose ir 

teikiamų paslaugų sumažėjime (29 pav.).  
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29 pav. Gyvenimo pablogėjimo priežastys 

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys. 
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Siekiant gyvenimo kokybės gerinimo ir vidinių išteklių paieškos respondentai nurodė 

pagrindines problemas, kurias išsprendus pagerėtų kaimo žmonių gyvenimo kokybė. Jos nurodytos 

(30 pav.) 

 

Nesirūpinama kaim ų aplinkos tvarkymu, šiukšli ų

išvežimu

Pasenusi vandenvalos sistema

Bloga keli ų būklė, gatvi ų apšvietimas

Žmoni ų aktyvumo stoka

Jaunimo užimtumas

Jaunimo migracija iš kaimo

Kaimo žmoni ų žema kvalifikacija

Vyraujantis alkoholizmas

Didelė bedarbyst ė

Nelabai svarbu Svarbu Labai svarbu
 

30 pav. Pagrindinės kaimo bendruomenės problemos 

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys. 

 

Tuo pačiu jie nurodo labai svarbius, svarbius ir neturinčius didelės reikšmės veiksnius, 

turinčius įtakos gyvenimo kokybei, kurie turėtų būti išspręsti artimiausiu metu. Čia taip pat 

kartojamos ankščiau minėtos problemos - tai namų ūkio pajamų augimas, informacinių technologijų 

vystymas, geresnis med. aptarnavimas. Ir kaip labai svarbi problema įvardinta - paplitęs 

alkoholizmas (31 pav.).  
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31 pav. Problemos, kurias reikia spręsti jau dabar 

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys. 

 
Respondentai nori prisidėti prie gyvenimo kokybės gerinimo, įsijungti į visuomeninę veiklą 

ir tuo pačiu teikia siūlymus verslo skatinimui ir jų vystymui.  38 proc.  respondentų norėtų pradėti 

savo verslą, 62 proc. nori būti samdomais darbuotojais. Norintys pradėti verslą pageidautų 25 m. 

laikotarpiui beprocentės paskolos suteikimo, pirmus 3 mėnesius nemokėti mokesčių. 

Respondentai mano, kad su kaimo bendruomenės pastangomis galima išspręsti daugelį 

problemų: 

1. rengti kultūrinius, sporto, sveikatingumo renginius; 

2. tvarkyti aplinką; 

3. skatinti jaunimo, kaimo žmonių užimtumą. 

VVG, siekdama išsiaiškinti verslo situaciją kaime bei verslininkų nuomonę, apklausė 54 

įmonių vadovus. Apklausoje daugiausia dalyvavo individualių įmonių vadovai 78 proc., 13 proc. 

uždarųjų akcinių bendrovių vadovai ir kt.   

Didžiąją dalį respondentų sudarė prekybinės įmonės, kaimo turizmo, medienos apdirbimo ir 

kt. įmonės. 62 proc. apklaustųjų - smulkios įmonės, kurių vidutinis metinis darbuotojų skaičius ne 

didesnis kaip 9 darbuotojai (32 pav.). 
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32 pav. Verslo subjektai 

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys. 

 
 VVG siekė išsiaiškinti verslo sąlygas. 60 proc. verslininkų nurodė, kad verslo sąlygos yra 

patenkinamos (33 pav.). Ir tik 2 proc. nurodo, kad sąlygos yra labai geros.  
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Labai blogos
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33 pav. Verslo sąlygų vertinimas 

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys. 

 
Jų manymu, svarbiausi verslo sėkmę lemiantys veiksniai yra darbuotojų kvalifikacija, naujos 

technologijos ir t.t. Jie sudarytų 52 proc. verslo sėkmės (34 pav.). 
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34 pav. Veiksniai, lemiantys verslo sėkmę 

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys. 

 
Kaip vieną iš pagrindinių verslo sėkmės trukdžių, respondentai nurodė mažą gyventojų 

perkamąją galią, didelius mokesčius, kvalifikuotos darbo jėgos trūkumą (35 pav.).  

 

Nenurod ė
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technologijos
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35 pav. Verslo trukdžiai 

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys. 

 
Verslininkai, kaip sėkmės trukdžius, įvardijo nuolat besikeičiančius įstatymus, didžiųjų 

prekybos tinklų vykdomą kainų dempingo politiką, nepalankias banko kredito sąlygas jauniesiems 

ūkininkams. 

57 proc. respondentų planuoja ateityje diegti naujas technologijas ir plėsti savo veiklą, 20 

proc. - sparčiai didinti veiklos apimtis ir kurti naujas darbo vietas, 13 proc. - vykdyti tame pačiame 

lygmenyje, 10 proc. - planų nenurodė. 

63 proc. verslo plėtrai planuoja naudoti nuosavas lėšas, 28 proc. - paskolas, 9 proc. - ES 

struktūrinių fondų paramą. 
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13 proc. respondentų dalyvauja vietos veiklos grupės veikloje, 30 proc. - aktyviai įsijungė į 

strategijos rengimą. 

Verslininkai yra vieni iš svarbiausių VVG partnerių, jų aktyvus dalyvavimas VVG veikloje 

ir verslo plėtra kaime iš esmės gali pakeisti kaimo žmonių motyvaciją darbui, pajamų augimui ir 

visų socialinių, ekonominių sąlygų gerinimui. 

VVG, siekdama išsiaiškinti socialiai pažeidžiamų žmonių esamą situaciją, atliko anketinę 

apklausą. Apklausoje dalyvavo 31 respondentas, iš jų 52 proc. moterų, 48 proc. - vyrų. Pagal 

išsilavinimą respondentai daugiausia sudarė turintys vidurinį - 32 proc. (36 pav.). 
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36 pav. Respondentų išsilavinimas 

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys. 

 
32 proc. turi šeimą, 26 proc. - jos neturi, 16 proc. yra našliai, 13 proc. - išsituokę, 13 proc. 

sudarė vaikai. 

Nagrinėjant respondentų socialinius ryšius 42 proc. gyvena su šeima (globėjais), 32 proc. 

gyvena vieni, tačiau palaiko ryšius su vaikais, artimaisiais, 13 proc. gyvena vieni, nepalaikydami 

ryšių nei su vaikais nei su artimaisiais, 13 proc. palaiko ryšius su kaimynais, bendruomene. 

45 proc. respondentų sudarė neįgalūs suaugę žmonės, turintys fizinę, proto, psichinę negalią, 

43 proc. - turintys bendruosius susirgimus, 10 proc. - pagyvenę (pensinio amžiaus) asmenys, 10 

proc. - socialinės rizikos asmenys: grįžę iš įkalinimo vietų, sergantys priklausomybės ligomis, 6 

proc. - vaikai, likę be tėvų globos ir socialinės rizikos šeimų, 3 proc. - neįgalūs vaikai, 13 proc. - 

bedarbiai. 

Pagal užimtumą 25 proc. respondentų sudarė bedarbiai (37 pav.). 
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37 pav. Respondentų užimtumas 

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys. 

 

61 proc. apklaustųjų turi nuolatinį pragyvenimo šaltinį, tai invalidumo pensija, darbo 

užmokestis, pensija. 

20 proc. turi laikiną pragyvenimo šaltinį: bedarbio pensija, atlyginimas už padarytus darbus. 

19 proc. respondentų neturi jokio pragyvenimo šaltinio. 

Respondentai išvardino bendrąsias socialines paslaugas, kurios jiems yra reikalingos (38 

pav.). 

Slauga namuose
Intensyvi krizi ų įveikimo pagalba

Socialini ų įgūd\ių ugdymas
Gastų kalbos vertimas (mokymas)

Neįgaliųjų vaikų pavėžėjimas į ugdymo įstaigas
Globos pinigai

Vaikams nemokamas maitinimas
Pagalba namuose

Specialusis transportas
Aprūpinimas b ūtinaisiais daiktais (drabužiais, avalyne)

Nemokamas maitinimas
Tarpininkavimas

Aprūpinimas technin ės pagalbos priemon ėmis
neįgaliesiems

Laisvalaikio užimtumas ir organizavimas
Informavimas ir konsultavimas

Nelabai svarbu Svarbu Labai svarbu
 

38 pav. Bendrosios socialinės paslaugos reikalingos respondentams 

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys. 

 
 VVG yra atsakingas žmogus už darbą  su socialiai pažeidžiamų žmonių grupėmis, į kurias 

patenka ir neįgalieji. Todėl sprendžiant kaimo žmonių ir atskirų socialinių grupių gyvenimo 

kokybės gerinimo klausimą, VVG ypatingą dėmesį kreips neįgaliųjų gyvenimo sąlygų gerinimui,  
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nes ilgą laiką Lietuvoje ir atskirose vietovėse jų poreikiai buvo ignoruojami ir ši grupė žmonių 

neturėjo sąlygų jaustis pilnaverčiais piliečiais. 

VVG, norėdama išsiaiškinti jaunimo poreikius, apklausė 100 jaunuolių nuo 16 iki 24 metų 

amžiaus. 56 proc. sudarė vaikinai, 44 proc. - merginos. Didžioji dauguma (69 proc.) - bendrojo 

lavinimo mokyklų moksleiviai, 8 proc. - profesinio lavinimo mokyklų moksleiviai, 11 proc. - 

aukštųjų mokyklų studentai, 12 proc. - dirbantys savo šeimos ūkyje, valstybės sektoriaus 

darbuotojai. 

79 proc. norėtų tęsti mokslus universitetuose, kolegijose. 

Dauguma jų gyvena tose teritorijose nuo pat gimimo kartu su tėvais ir 78 proc. yra jų 

išlaikomi. 

Gyvenamosios vietovės privalumais jaunimas teikė:  

1.  gyvenimą su tėvais;  

2.  netoli gyvenantys  artimieji, draugai; 

3. įprasta vieta, seniai gyvena. 

Neigiamus gyvenamosios vietovės bruožus, kurie gali nulemti jų gyvenamosios vietovės 

pasirinkimą, nurodė sekančius:  

1. sunku rasti darbą; 

2. palyginti didelis atstumas iki didmiesčių; 

3. mažai pramogų; 

4. nėra galimybės siekti karjeros. 

Esant geresnėms sąlygoms įsikurti: surasti gerą  darbą, įsigyti butą  41 proc. jaunuolių  

pasiliktų gyventi kaime, t.y. savo gyvenamojoje vietovėje, 23 proc. - išsikeltų, 18 proc. - gal būt 

išsikeltų, 18 proc. - nežino. 

40 proc. apklaustųjų jaučia gyvenimo lygio atotrūkį profesiniam augimui tarp kaimo ir 

Lietuvos didmiesčių jaunimo galimybių, 25 proc. - tarp rajono miestų jaunimo, 35 proc. - nejaučia 

šio atotrūkio. 

Dauguma jaunimo išsikeltų gyventi į didžiuosius Lietuvos miestus, nes ten mato galimybę 

gauti kvalifikuotas mokymo paslaugas, tęsti mokslus ir rasti gerai apmokamą darbą. 

Kaip jaunimas pageidauja spręsti pagrindines problemas, parodyta 39 pav. 
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užimtumo problema: tr ūksta pramog ų, šven čių.

trūksta darbo viet ų, sunku jaunimui susirasti darb ą,
trūksta l ėšų pragyvenimui.

sutvarkyti sporto aikštynus;

skirti jaunimui patalpas j ų veiklai vykdyti.

nesvarbu svarbu labai svarbu
 

39 pav. Pagrindinės jaunimo problemos 

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys. 

 

47 proc. apklausoje dalyvavusių jaunuolių jaučia save kaimo bendruomenės nariais ir 

pareiškė norą prisidėti gerinant jaunimo gyvenimo sąlygas kaime. Jie gali patys tvarkyti, dirbti, gali 

ieškoti rėmėjų, patys paremti finansiškai, gali padėti organizuoti renginius, šventes. Jaunimas siūlo 

rengti varžybas, šventes, šokius, įkurti dienos centrus, sporto klubus, nupirkti aparatūros. 

Parengta  integruota bandomoji strategija buvo tobulinama ir rengiant Vietos plėtros 2008 - 

2014 metų strategiją be objektyvios ekonominės, socialinės, aplinkosauginės būklės įvertinimo 

buvo atlikti papildomi kaimo gyventojų sociologiniai tyrimai.  

Pakartotinio tyrimo metu VVG siekė išsiaiškinti teritorijos gyventojų nuomonę apie esamą 

ekonominę ir socialinę situaciją kaime, jų gyvenimo kokybę. 

VVG rengdama Vietos plėtros 2008-2014 metų strategiją  atrankos būdu apklausė 100 

kaimo gyventojų, kurių atsakymų pagrindų nustatė pokyčius įvykusius po 2005 m. ir būklę 2007 m. 

Apklaustų respondentų tarpe 87 proc. sudarė moterys, 13 proc. - vyrai.   

45 proc. respondentų turi spec. vidurinį išsilavinimą (40 pav.), didelę gyvenimo patirtį 

kaimo vietovėje ir galimybes, kurie objektyviai galėjo įvertinti esamą vietovės socialinę, ekonominę 

būklę ir teikti pasiūlymus jos gerinimui. 
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40 pav. Respondentų išsilavinimas, proc. 
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys. 

   

            Apklaustieji atstovavo įvairias kaimo gyventojų profesines grupes ir turėjo galimybę 

atstovauti įvairių socialinių sluoksnių interesus ir pažiūras. Didžiąją dalį apklaustųjų sudarė 

valstybinių įstaigų tarnautojai (41 pav.), tai pasirinkta neatsitiktinai, bet įvertinant tai, kad jie 

tiesiogiai dalyvauja sprendžiant kaimo žmonių įvairius interesus, išklauso jų pasiūlymus ir norus.   
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2,00%

Ūkininkai darbdaviai

Kit ų paslaugų
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Individual ūs ūkininkai
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darbuotojai
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darbuotojai

Pensininkai

Namų šeimininkės
 

 
41 pav. Respondentų užsiėmimas, proc. 

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys. 

 
 

Nors  65 proc. apklaustųjų nurodė, kad pagerėjo jų  gyvenimo kokybė nuo 2005 m. (42 

pav.).  
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65%6%

29%
Pagerėjo

Nepakito

Labai pagerėjo

 

42 pav. Kaip pasikeitė respondentų gyvenimo kokybė nuo 2005 m., proc. 

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys. 

 

Kaip veiksnius, įtakojančius gyvenimo kokybės gerėjimą, nurodė pajamų didėjimą ir 

materialinių sąlygų gerėjimą, kurį lėmė gerėjančios verslo sąlygos (43 pav.).  Kaimo žmonės neliko 

abejingi gyvenamajai aplinkai, buitinėms sąlygoms, viešosioms paslaugoms.  

 

28,00%

35,00%

49,00%

56,00%

68,00%

74,00%

82,00%
98,00%

0

Pajamos ir materialinė padėtis

Verslo sąlygos

Buitin ės gyvenimo sąlygos

Gyvenamoji aplinka

Medicininis aptarnavimas

Švietimo sistema

Santykiai bendruomenėje

Kult ūrin ės sąlygos

 

43 pav. Didžiausią įtaką respondentų gyvenimo kokybei turėjo, proc. 

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys. 

 

Nežiūrint į tai, kad didžioji dalis respondentų nurodė gyvenimo kokybės gerėjimą (tai buvo 

nustatyta prieš kainų šuolį 2007 m.), tačiau jau tuo metu kaip vieną iš svarbiausių priemonių 

gyvenimo kokybės gerinimui nurodė, kad sparčiai kylant kainoms, reikia ieškoti būdų didinti 

realiąsias pajamas. Tai atitinka kaimo plėtros programoje numatytus tikslus, kur skatinama įvairinti 

kaimo verslus, didinti pridėtinę vertę ir kaimo žmonių užimtumą.  

Tarp prioritetinių veiklos sričių, kurios turėtų būti skubos tvarka sprendžiamos nurodė  kovą 

su alkoholizmu, socialinės rūpybos,  švietimo sistemų gerinimą ir kt. (44 pav.). 
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Kylančios kainos ir realiųjų pajamų mažėjimas
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Darbingumo sumažėjimas

Darbo vietų trūkumas

Žemos namų ūkio pajamos

Nepatenkinama medicininio aptarnavimo sistema

Alkoholizmas

Neptenkinama švietimo sistemos kokybė

Nepatenkinama socialinės rūpybos sisitema

Blogas susisiekimas

Tr ūksta informacijos iš savivaldybės, seniūnijos

Nepatenkinamas parduotuvių tinklo išdėstymas

Saugumo problema

Nėra interneto

Narkomanija

 
 

44 pav. Problemos, kurias reikia spręsti jau dabar gerinant gyvenimo kokybę 
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys. 

 

Respondentai tuo pačiu nurodė problemas, kurios tiesiogiai įtakoja jų gyvenimo sąlygas ir 

kurios artimiausiu metu turėtų būti sprendžiamos. Didėjant bendruomeniškumui kaimo žmonės 

kritiškiau vertina ir nori gerinti padėtį visuomeninėje aplinkoje. Siūlė spręsti šias problemas: kovą 

su alkoholizmu, informacijos stoką, medicinos, švietimo, socialinės rūpybos paslaugų geresnės 

kokybės užtikrinimą. Tačiau aktualiausios išlieka darbo vietų stoka, žemos namų ūkio pajamos. 

Kaimo jaunimas įžvelgia tas pačias problemas, tačiau labiau akcentuoja laisvalaikio 

užimtumo gerinimą, darbo vietų kūrimą ir ieškoti būdų alkoholizmo vartojimo mažinimui. Jaunimas 

įvardija jaunimo nenorą kurti verslą kaime, motyvuodami tuo, kad maža gyventojų perkamoji galia, 

kaimas dar nėra patrauklus verslo investicijoms (45 pav.).   
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Laisvalaikio užimtumo stoka
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Jaunimo nenoras pradėti verslą kaime

Vyraujantis alkoholizmą

 

 
45 pav. Pagrindinės kaimo jaunimo problemos, kurias reikia 

spręsti 2008 - 2014 m. 
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys. 
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Išskirtinė moterų padėtis kaimo gyventojų tarpe. Jos dėl šeimos problemų, t.y. namų ūkio 

tvarkymo, vaikų priežiūros ir kt. turi mažesnes galimybes kelti kvalifikaciją, persikvalifikuoti ir 

įsidarbinti visą darbo dieną. Tai ypač būdinga mažus vaikus auginančioms moterims (46 pav.). 
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45,00%
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Darbo vietų trūkumas

Kult ūrini ų renginių stoka
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Prasta medicininio aptarnavimo kokybė

Tr ūksta darželių

Nėra galimybės tobulėti, mokytis

 

46 pav. Pagrindinės kaimo moterų problemos, kurias reikia 
spręsti 2008 -2014 m. 

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys. 

 

Jos, kaip svarbiausią problemą esančią jų gyvenamojoje vietovėje, įžvelgia joms tinkamų 

darbo vietų stoką, pasigenda kultūrinių renginių, kuriuose galėtų dalyvauti, paplitusį vyrų 

alkoholizmą ir socialinių garantijų užtikrinimą.  

VVG, atlikusi šį tyrimą, jo rezultatus aptarė su kaimo bendruomenių pirmininkais,  

seniūnais. Buvo nuspręsta kartu bendradarbiauti su visomis kaimo vietovėje esančiomis 

institucijomis sprendžiant kaimo gyventojų  ateities klausimus, jų problemas. Surinkta objektyvi 

statistinė informacija, išryškėję kaimo gyventojų poreikiai ir jų pasiūlymai buvo svarstomi kaimo 

bendruomenių, seniūnijų susirinkimuose, apibendrinti ir identifikuoti. Kiekvienos seniūnijos kaimo 

gyventojai atliko savo teritorijos SSGG, pristatydami savo teritoriją, gyventojus, kaimo 

bendruomenių nuveiktus darbus, gyventojų problemas ir pasiūlymus, galimus projektus jų 

sprendimui. Visų rajonų kaimiškose seniūnijose VVG organizavo susitikimus su seniūnijų 

gyventojais. 

Atsižvelgiant į žemės ūkio ir viso kaimo būklę ir subalansuotos raidos koncepcijos 

reikalavimus integruotos plėtros strategijai, kaimo žmonių poreikiai atitinka pagrindines nuostatas, 

kurios nukreiptos ekonominio augimo užtikrinimui, naudojant pažangias, energijai taupias ir 

ekologiškas technologijas bei vietos žmogiškuosius gamtinius išteklius. Didelis dėmesys bus 

skiriamas išlaikant ir stiprinant turimą aplinkos kokybės bei kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės  
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apsaugos sistemą, krašto savitumą formuojančioms gamtinėms ir kultūrinėms vertybėms garantuoti 

efektyvią apsaugą ir racionalų jų naudojimą bei formuoti ir stiprinti kaimo kultūrinį identitetą, remti 

etnokultūrą. 

Visa tai turi būti nukreipta kaimo žmonių kokybės gerinimui, plėtojant verslą ir didinant 

žmonių pajamas, tobulinant švietimo, sveikatos apsaugos, socialinių ir kitokių paslaugų sistemą. 
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6.  VVG ATSTOVAUJAMOS TERITORIJOS SILPNYB ĖS, STIPRYBĖS, GALIMYB ĖS IR 
GRĖSMĖS  

 

 

VVG darbo grupė apibendrino pateiktą medžiagą ir sudarė SSGG, kuri pateikta 23 lentelėje. 

 

23 lentelė. Telšių VVG atstovaujamos teritorijos SSGG 

Stiprybės Silpnybės 
Informacijos stoka apie netradicinių verslų ir amatų 
kūrimą, plėtojant turizmą bei vystant alternatyvią 
žemdirbystę. 

Patraukli aplinka ir kraštovaizdis, gausu 
gamtinių rekreacinių išteklių. 

Nėra žemės ūkio kooperavimosi tradicijų ir 
patirties. 

Gera dislokacinė vieta vietiniam turizmui 
vystyti. Geras kelių tinklas lankytojams iš 
Latvijos, Rusijos, Lenkijos ir Vokietijos, 
Švedijos. 

Silpna kaimo gyventojų motyvacija ir gebėjimai 
kurti alternatyvius verslus vietoje tradicinių žemės 
ūkio veiklų. 

Palankios sąlygos miškų plėtrai nenašių 
žemių plotuose. 

Kaimo gyventojų nesugebėjimas prisitaikyti prie 
verslo sąlygų. Trūksta lėšų įsigyti žemės ūkio 
techniką, reikalingą įrangą. Apyvartinių lėšų 
trūkumas ūkininkauti nenašiose žemėse. 

Didelė kultūros paveldo ir lankytinų vietų 
įvairovė.  

Prastas kaimo vietovių infrastruktūros išvystymas 
neskatina investicijų, kas stabdo kaimo plėtrą.  

Garsi istorinė praeitis (pagonybės papročiai, 
jomarkų tradicijos, Tado Blindos legendos, 
turtingi etnopapročiai, Biržuvėnų dvaro 
statinių istorijos ir t.t.). 

Nepatenkinama vandentiekio tinklų būklė, siauras 
jo paslaugų tiekimo ratas, nepatenkinama tiekiamo 
vandens kokybė. 

Vyksta daug renginių, turinčių gilias 
tradicijas, nemažas meno kolektyvų skaičius. 

Žemas pragyvenimo lygis kaimo vietovėje trukdo 
verslų plėtrą ir vartojimo apimtis. 

Kaimo gyventojų patirtis ir tradicijos žemės 
ūkio srityje, kuriami ekologiniai ūkiai, stiprūs 
pienininkystės ūkiai, sėkmingai vystomas 
vienas skaitlingiausių avininkystės ūkių 
Europoje, plėtojamos tradicinės 
augalininkystės  šakos. 

Daugelyje kaimiškų vietovių kritiški susisiekimo 
keliai su rajono centru, blogas gatvių apšvietimas. 

Rajone gaunama daugiau žemės kultūrų 
derliaus lyginant su kitais apskrities rajonais. 
Stipri pieno perdirbimo pramonė. 

Silpna socialinių paslaugų teikimo sfera. 

Aktyvus žmonių būrimasis į NVO, aktyviai 
veikianti NVO taryba, bendruomenių 
formavimasis kaimuose. Įsteigtas ir aktyviai 
veikiantis Žemaičių bendruomenės fondas. 

Trūksta policijos pareigūnų viešosios tvarkos 
palaikymui, dažni nusikalstamumo atvejai. 

Aktyvios bendruomenės, turinčios patirties 
sėkmingai rengti projektus, kurių dėka 
įgyvendinami sumanymai. 

Nėra tinkamų sąlygų jaunimo, pagyvenusių, 



Vietos plėtros 2008-2014 metų strategija 
________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
Telšių rajono vietos veiklos grupė 

 

105 

socialinės atskirties žmonių užimtumui. 
Trūksta bendruomenės namų. 

Viešosios Interneto prieigos taškų įkūrimas  
kaimiškose vietovėse 

 

Galimybės Grėsmės 
Gimstamumo mažėjimas, gyventojų senėjimas. Gerinti kaimo vietovės viešąją infrastruktūrą. 

Tai sudarys sąlygas aukštesnei kaimo 
gyventojų gyvenimo kokybei bei didins 
rajono patrauklumą. 

Didėjanti socialinė atskirtis tarp miesto ir kaimo 
gyventojų daro neigiamą įtaką kaimo plėtrai. 

Viešosios paskirties pastatus ir infrastruktūrą 
pritaikyti neįgaliųjų ir kitų tikslinių grupių 
poreikiams ir galimybėms. 

Pražūtinga švietimo ir medicinos sistemų reforma, 
uždarinėjant med. punktus ir pagrindines mokyklas 
kaime. 

Mažiau palankių ūkininkauti teritorijų 
panaudojimas alternatyviai veiklai. 

Neigiama migracija įtakos negatyvius 
demografinius pokyčius. 

Kultūrinio paveldo pritaikymas turizmo ir 
amatų plėtrai, išlaikant rajono autentiškumą. 

Nepatraukli makroaplinka užsienio investicijoms. 
Vidaus ir užsienio investicijų trūkumas. 

Didinanti gyventojų verslumą, skatinanti 
verslų diversifikavimą kaimo vietovėse. 

Nenuosekli valstybės politika struktūriškai silpnų 
regionų atžvilgiu. 

Vystyti ir tobulinti informacinę bazę kaime. Mažas gyventojų verslumo lygis trukdo verslų 
įvairinimui  ir ekonominei plėtrai. 

Skatinti jaunų ūkininkų įsitvirtinimą kaime. Nepakankamai prižiūrimi paveldo objektai gali 
prarasti išliekamąją kultūros vertę. 

Kaimo turizmo kūrimas ir plėtojimas. Blogėjanti sveikatos priežiūros paslaugų kokybė 
kelia grėsmę mirtingumo didėjimui ir gyventojų 
skaičiaus mažėjimui. 

Netradicinių verslų, amatų kūrimas ir plėtra. Daugėjantis vienišų, neįgalių žmonių, socialinės 
rizikos šeimų ir žmonių skaičius apsunkins 
socialinę globą. 

Plėtoti pažangios ekologinės žemdirbystės 
ūkius. 
Nenaudojamų pastatų pritaikymas vietos 
poreikiams. 
Patrauklios mikroaplinkos kūrimas, siekiant 
pritraukti jaunimą.  
Pasinaudoti ES ir kitų fondų parama. 
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7. VIZIJA, MISIJA IR PRIORITETAI, PRIEMON ĖS IR VEIKLOS SRITYS 

7.1. Vizija, misija ir prioritetai 

 

VIZIJA  -TAI ŽEMAITIJOS TRADICIJ Ų IR ETNOKULTŪROS CENTRAS SU 
IŠVYSTYTA INFRASTRUKTŪRA: ŠVIETIMO, MEDICININIO APTARNAVIMO, 
KELIŲ TINKLU IR ŠVARI, SAUGI, PATOGI VIETA VERSLUI IR GYVENIMUI. 

SUBALANSUOTAI IR DARNIAI VYSTOMA GAMYBA, ŽMOGIŠKIEJI 
IŠTEKLIAI BEI TAUPIAI IR EKOLOGIŠKAI NAUDOJAMI IŠTE KLIAI. 

KONKURENCINGAS ŽEMĖS ŪKIS IR KITI KAIMO VERSLAI, AUKŠTAS 
UŽIMTUMO BEI PRAGYVENIMO LYGIS. 

PUOSELĖJAMAS IR SAUGOMAS ISTORINIS IR KULTŪROS PAVELDAS, 
MODERNUS KULTŪROS IR SPORTO INSTITUCIJŲ TINKLAS, TRADICINĖS 
ŠVENTĖS, PRAMOGŲ IR REKREACIJOS CENTRAI, TURIMŲ GAMTINIŲ 
IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMAS IR PRITAIKYMAS TURIZMUI IR REKREACIJAI VISĄ 
KAIMO VIETOVĘ DARO PATRAUKLIA BENDRUOMENĖS NARIAMS, SVEČIAMS 
POILSIAUTI IR DIRBTI BEI GYVENTI.  

 

VVG MISIJA RENGIANT IR ĮGYVENDINANT STRATEGIJĄ: 

 

� Telkti kaimo gyventojus perspektyviam kaimo pertvarkymui. 
� Įtraukti kaimo bendruomenes ir visą intelektualinį kaimo potencialą į 

strategijos rengimą ir įgyvendinimą. 
� Koordinuoti strategijos įgyvendinimo eigą ir vykdyti monitoringą.  
� Informuoti kaimo gyventojus apie strategijos įgyvendinimą per įvairias ryšio 

priemones. 
� Profesionaliai vykdyti vietos veiklos grupei priskirtas funkcijas. 
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1 PRIORITETAS. Kaimo verslų  įvairinimas, gyventojų užimtumo  ir 
pajamų didinimas 

 

Tikslai: 

1. Plėsti ne žemės ūkio verslus VVG teritorijoje, kurti papildomą pridedamąją vertę 

ir didinti kaimo gyventojų užimtumą. 

2. Remti ir gaivinti kaimo amatų plėtrą. 

 

Priemonės: 

1. Parama verslo kūrimui ir pl ėtrai. 
2. Kaimo turizmo veiklos skatinimas. 

 

Telšių apskrities ir Telšių r. savivaldybėje kaimo vietovės ekonominė veikla būdinga 

Lietuvos ūkinei veiklai.  Preliminariais skaičiavimais beveik 60 proc. kaimo užimtų gyventojų dirba 

žemės ūkyje, 6 proc. - pramonėje, po 5 proc. prekyboje ir švietime, 4 proc. - miškų ūkyje, likusieji 

statyboje, sveikatos apsaugoje, transporte, paslaugose ir kituose mažiau reikšminguose sektoriuose. 

Žemės ūkis yra vyraujanti ekonominės veiklos sritis kaime, tačiau kylant darbo našumui ir 

keičiantis rinkos santykiams mažėja ir darbo jėgos poreikis minėtoje šakoje, ir pajamų lyginamoji 

dalis. Be to, didelė dalis mažesnių ūkių savininkų negali pragyventi vien iš pajamų, gaunamų už 

pagamintą žemės ūkio produkciją.  

Telšių rajone kaimo vietovėje kiti ne žemės ūkio verslai plėtojami labai silpnai. Tai būdinga 

ir šalies mastu. Todėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje trečioje kryptyje yra 

numatytos priemonės: perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos, parama verslo kūrimui ir plėtrai, kaimo 

turizmo veiklos skatinimas. Minėtų priemonių įgyvendinimas leis įvairinti kaimo verslus, mažinti 

priklausomybę nuo žemės ūkio šakos, kurti naujas darbo vietas ir didinti kaimo žmonių pajamas. 

VVG strategijoje numatė, visų pirma, tiesioginį minėtų priemonių finansavimą ir antra, 

teikti pritarimą, kai vietos gyventojas teiks paraišką minėtoms veikloms finansinei paramai gauti 

NMA. Pritarimas bus teikiamas individualia tvarka, gavus pretendento, norinčio gauti paramą 

projekto įgyvendinimui prašymą. Prašymas bus svarstomas VVG valdyboje ir pritarimas bus 

teikiamas  tuo atveju, kai įgyvendinama priemonė neprieštaraus vietos gyventojų interesams. 

Aukščiau minėtų tikslų įgyvendinimui VVG Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijoje 

numatė prioritetą „Kaimo verslų įvairinimas, gyventojų užimtumo ir pajamų didinimas“. 
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2 PRIORITETAS.  Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas  
pritaikant juos  bendruomenės poreikiams 

 

Tikslai: 

1. Rekonstruoti (ar suremontuoti)  pastatus ir sutvarkyti aplinką.  

2. Sukurti materialinę bazę nevyriausybinių organizacijų veiklai. 

 

Priemonės: 

1. Viešosios paskirties pastatų rekonstrukcija, remontas,  aplinkos sutvarkymas bei 

NVO materialinės bazės stiprinimas. 

 2. Kaimo vietovėse svarbių statinių rekonstravimas, remontas 

 

Lietuvoje kaimas nuo seno turi gilias bendruomeniškumo tradicijas. Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimas ir ūkio reforma labiausiai palietė kaimo gyventojus. Iš esmės pasikeitė 

gamybinė ir kultūrinė aplinka. Minėta pertvarka įtakojo ir Telšių rajono kaimo žmonių gyvenimo 

sąlygas. Kaimo žmogus pats turėjo prisitaikyti prie rinkos sąlygų, pakitusios socialinių paslaugų 

sistemos.  

Daugelyje rajono kaimo vietovių, kaip ir visoje Lietuvoje, buvo uždaryti arba nevykdė savo 

veiklos buvę kultūros namai, medicinos punktai ir kt. Atsiradusią tuštumą pradėjo užpildyti 

visuomeninės organizacijos, kurios tapo sudėtinė viso visuomeninio gyvenimo dalimi. Minėtos 

organizacijos apjungia įvairias tikslines grupes, bendraminčius, kuriuos jungia bendra idėja ir tikslai 

spartesniems kaimo plėtros kultūrinės veiklos, bendruomeniškumo išsaugojimo, daugiafunkcinių 

socialinių paslaugų teikimo vietovėje, pokyčiams. Rajone siekiama  iš turimo valstybinio fondo 

išskirti patalpas kaimo bendruomenėms ir kitoms NVO. Tačiau daugumos pastatų ir patalpų būklė 

yra kritiška. Norint jas pritaikyti visuomeniniams poreikiams reikalingas remontas, aplinkos 

sutvarkymas, inventorius. Produktyviai NVO veiklai būtina materialinė bazė. Daugelis kaimo 

bendruomenių neturi net patalpos sueigų organizavimui. 

Todėl, VVG kaip vieną iš svarbiausių uždavinių, strategijoje numatė visuomeninės 

paskirties pastatų atnaujinimą, teritorijos sutvarkymą ir jų pritaikymą daugiafunkciniam 

bendruomenės narių poreikių tenkinimui. Renovuotuose pastatuose bus steigiami biurai, sueigų, 

kultūros renginių, parodų salės. Daugelis gyventojų pageidauja, kad jų vietovėje būtų įkurtos  
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šarvojimo patalpos. VVG numato renovuotuose patalpose sudaryti galimybes įkurti ir buitinių 

paslaugų patalpas.  

VVG didelį dėmesį skiria socialinės atskirties žmonių gyvenimo sąlygų gerinimui, todėl 

numatė priemonę  „Kaimo vietov ėje svarbių statinių rekonstravimas, remontas‘‘, kuri  sudarys 

sąlygas įvairių grupių žmonėms teikti projektus. Bendruomenės, ir kiti juridiniai asmenys bus  

įtraukiami į strategijos įgyvendinimą ir turės galimybę pagerinti savo gyvenimo sąlygas. Pagerės 

bendravimo, turiningo laisvalaikio praleidimo, verslumo ugdymo ir jų užimtumo galimybės. 

3 PRIORITETAS.  Viešosios infrastrukt ūros sutvarkymas atnaujinant ir 
išsaugant kaimo kraštovaizdžio ir  kultūros paveldo komponentus 

 

Tikslai: 

1. Kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse. 

2. Sutvarkyti prieigas prie vandens telkinių ir sporto aikštynus. 

3. Puoselėti tradicinius amatus ir išsaugoti kultūros paveldą.  

 

Priemonės: 

1. Prieigų prie vandens telkinių, parkų ir poilsio zonų įrengimas ir sutvarkymas. 

2.  Sporto aikštynų, salių  įrengimas ir sutvarkymas, materialinės bazės stiprinimas. 

3. Kultūros paveldo objektų išsaugojimas. 

4. Tradicinių amatų dirbtuvių, kiemelių kūrimas. 

 

  Atliktais tyrimais  identifikavus gyventojų poreikius nustatyta, kad daugumos teritorijos 

gyventojų netenkina vietovės infrastruktūra: vietinių kelių, gatvių būklė, apleistos ir nesutvarkytos 

viešosios erdvės ir ribotos jomis naudojimosi galimybės, tiekiamo geriamojo vandens kokybė, 

nuotekų valymo sistemų būklė ir kt.  

VVG teritorijos gyventojai ir įvairios socialinės grupės pageidauja turėti sueigos vietas, 

įrengtus sporto aikštynus, kultūros centrus, sutvarkytas ir pritaikytas tikslinėms grupėms viešąsias 

erdves. Minėtos problemos ypač daro didelę neigiamą poveikį atskiroms socialinėms grupėms: 

neįgaliesiems, jaunimui, moterims.  

VVG teritorijos kaimo atnaujinimas tampa viena iš svarbiausių kaimo plėtros politikos 

priemonių ir yra skirta kaimo aplinkos patrauklumui atkurti, kaimo gyventojų gyvenimo kokybei  
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gerinti, VVG teritorijos identitetui išsaugoti ir migracijai mažinti. Telšių rajonas yra ganėtinai 

turtingas savo gamtiniais rekreaciniais ištekliais - švariais, turinčiais daug tinkamų poilsiavimui 

pakrančių ežerais, miškais, švariu oru ir vaizdingu natūraliu kraštovaizdžiu. Telšių r. sav. daugelyje 

gyvenviečių likvidavus tarybinių ūkių sistemą visiškai buvo apleisti infrastruktūros objektai ir jų 

priežiūros darbai. Tam sutvarkyti reikalingos didžiulės lėšos. 

Kultūros objektai ir rekreacinės vietovės yra neatskiriama gyventojų poilsio ir patriotinio 

ugdymo dalis. Kultūros paveldo restauravimas reikalauja labai didelių lėšų. VVG, siekdama dalinai 

išspręsti minėtas kaimo gyventojų problemas, numatė prioritetą „Viešosios infrastruktūros 

sutvarkymas atnaujinant ir išsaugant kaimo kraštovaizdžio ir  kultūros paveldo komponentus“, kurio 

priemonės bus nukreiptos į viešosios infrastruktūros gerinimą, kultūros paveldo išsaugojimą ir jų 

pritaikymą įvairių  socialinių grupių poreikiams. Telšių rajonas turi gilias amatininkystės tradicijas. 

Kaimo žmonės gamina unikalius metalo, medžio meninius dirbinius ir kt. Šių tradicijų išsaugojimui 

kaimo bendruomenės ir įvairios socialinės grupės nori savo vietovėje turėti amatų dirbtuves, amatų 

kiemelius. Prioritete numatytos priemonės sudarys sąlygas įgyvendinti vietos gyventojų idėjas. 

 

7.2. Strategijos priemonių aprašymas 

 

Prioriteto „Kaimo verslų įvairinimas, gyventojų užimtumo ir pajamų didinimas“ 

priemonės „Parama verslo kūrimui ir pl ėtrai“ pagrindimas ir apibūdinimas.  

 

Žemės ūkis ilgą laiką Telšių rajone buvo pagrindinė kaimo žmonių ekonominės veiklos 

šaka,  pagrindinis darbo ir pragyvenimo šaltinis. Vykstant Lietuvos ūkio transformacijai sparčiais 

tempais vystomos kitos ūkio šakos ir žemės ūkio šakos lyginamasis svoris mažėja. Modernizuojant 

ūkį, kylant darbo našumui vis mažesnis kaimo žmonių skaičius užsiimta žemės ūkio produktų 

gamyba arba šioje šakoje dirba ne pilną darbo dieną. Kaime iškyla būtinybė panaudoti efektyviau 

esamus žmogiškuosius išteklius, kuriant jiems papildomas darbo vietas,  modernizuojant veikiantį 

ūkį, plečiant ne žemės ūkio verslus. Verslų įvairinimas Telšių rajone svarbus ir dėl žemo dirvos 

natūralaus ir ekonominio našumo. Telšių rajono žemės vidutinis boniteto balas yra 33, vidutinis 

ekonominis balas - 26. Labai nevienodas žemės derlingumas seniūnijose. Sudėtinga rajono 

žemdirbiams konkuruoti vidaus ir tarptautinėje rinkose.  
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Kaip buvo minėta, VVG skatins vietos gyventojus rengti verslo planus ir teikti paraiškas 

NMA kaimo verslų diversifikavimui. VVG strategijoje numatė ir iš savų šaltinių paramą verslo 

kūrimui ir plėtrai.  

Priemonė yra investicinio pobūdžio. Priemonė skirta kaimo gyventojų verslumo skatinimui, 

užimtumo didinimui, kaimo ekonomikos įvairinimui ir smulkiojo verslo plėtrai kaime. Parama 

pagal šią priemonę teikiama mikroįmonėms kaime ir kaimo gyventojams, užsiimantiems ūkine 

veikla. Minėta priemonė turės didelę ekonominę ir socialinę naudą. Bus sukuriamos papildomos 

darbo vietos, didės pridėtinė vertė ir kaimo gyventojų pajamos, kils pragyvenimo lygis. Tai pelno 

siekiantys projektai, įtakojantys perspektyvinį verslo modernizavimą, infrastruktūros ir 

aplinkosauginės situacijos gerinimą kaimo vietovėje. 

Kaimo gyventojas, prašantis paramos pagal šią priemonę, turi turėti atitinkamą kompetenciją 

ir patirtį toje veiklos srityje, kurioje prašo paramos. Taip pat pareiškėjas turi vykdyti finansinę 

apskaitą ir turėti verslo liudijimą ar individualios veiklos, kuri numatyta projekte, pažymėjimą. 

Priemonė „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ siejasi su „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, 

trečio prioriteto „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas atnaujinant ir išsaugant kaimo 

kraštovaizdžio ir kultūros paveldo komponentus“ priemonėmis ir kt.  

Priemonės bendrasis tikslas - remti smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą, 

sukuriančias naujas darbo vietas ir veiklas bei papildomų pajamų šaltinius VVG teritorijoje.   

Specialieji tikslai: 

1. sukurti naujas ir išlaikyti esamas darbo vietas kaimo gyventojams; 

2. didinti gyventojų užimtumą ir plėtoti alternatyvias ūkio veiklas kaime. 

Veiklos tikslai: 

1. skatinti kaimo gyventojų, ypač jaunimo ir moterų, verslumą; 

2. remti naujas smulkaus verslo iniciatyvas kaime; 

3. stiprinti veikiančių mikroįmonių gyvybingumą ir skatinti jų modernizavimą. 

Veiklos sritys ir taikymas: 

Parama teikiama alternatyvioms ūkio veikloms, įskaitant pagrindines paslaugas (pelno 

siekiančius projektus) kaimo vietovėje. 

Galimos vietos projektų idėjos: 

Mikroįmonių kūrimas ir modernizavimas;  

 Netradicinių ir tradicinių   amatų kūrimas ir plėtra. 

Galimi vietos projekto paramos gavėjai: 

 

1. pelno siekianti mikroįmonė, galinti užsiimti gamybine ir (arba) komercine veikla;  
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2. kaimo gyventojas. 

Tinkamos finansuoti išlaidos priemonei: 

1. gamybinių ir kitų, būtinų projekto įgyvendinimui, pastatų ir (ar) statinių statyba ir 

rekonstrukcija, įskaitant statybinių medžiagų įsigijimą ir darbus ūkio būdu pagal ŽŪM patvirtintus 

normatyvinius įkainius; 

2. naujos technikos ir įrangos, įskaitant kompiuterinę ir programinę įrangą, skirtos projekto 

reikmėms, įsigijimas; 

3. verslo infrastruktūros kūrimas (apšvietimas, privažiavimas, kanalizacijos sistema, kt.); 

4. Interneto svetainės sukūrimas; 

5. bendrosios išlaidos; 

6. projekto viešinimo išlaidos. 

Tinkamumo kriterijai ir reikalavimai paramai gauti : 

Visiems pareiškėjams: 

1. projektas turi būti įgyvendinamas kaimo vietovėje, t.y. kaime, miestelyje, mieste iki 6000 

gyventojų;  

2. pareiškėjas verslo plane turi įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ekonominio gyvybingumo 

kriterijų. 

Mikro įmonei: 

1. mikroįmonė turi būti įregistruota ir veikianti kaimo vietovėje, t.y. vietovėje iki 6000 

gyventojų ir užsiimti alternatyvia veikla.  

2. ne mažiau kaip vienas mikroįmonės darbuotojas turi būti reikiamos kvalifikacijos arba 

įsipareigoti išklausyti mokymo programą bei pateikti tai patvirtinantį sertifikatą iki paramos 

sutarties pasirašymo; 

3. ne mažiau kaip 50 proc. mikroįmonės darbuotojų turi būti nuolatiniai kaimo gyventojai.  

Kaimo gyventojui: 

1. pareiškėjas turi būti reikiamos kvalifikacijos arba įsipareigoti išklausyti mokymo 

programą bei pateikti tai patvirtinantį sertifikatą iki paramos sutarties pasirašymo; 

2. pareiškėjas kaimo vietovėje turi užsiimti konkrečia, projekte numatyta alternatyvia arba 

ne žemės ūkio veikla, mažiausiai dvejus pastaruosius metus iki paraiškos pateikimo bei vykdyti šio 

verslo finansinę atskaitomybę arba įsipareigoti vykdyti finansinę atskaitomybę nuo paraiškos 

paramai pateikimo datos; 
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3. pareiškėjas turi turėti verslo liudijimą arba individualios veiklos, numatytos projekte, 

pažymėjimą, jei tai numato projekte numatytą veiklą reglamentuojantys nacionaliniai teisės aktai. 

Vietos projektų prioritetiniai ir (arba) kokyb ės kriterijai: 

1. pareiškėjas nėra gavęs investicinės paramos iš kitų ES fondų žemės ūkiui ir kaimo plėtrai; 

2. sukuriamų darbo vietų skaičius; 

3. projektas įgyvendinamas mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje ir (arba) probleminėje 

VVG teritorijoje; 

4. prašoma paramos veiklai, kuri atitinka VVG vietos plėtros strategiją, patvirtintą ŽŪM; 

5. pareiškėjas yra mikroįmonė arba fizinis asmuo, registruota ir veikianti kaimo vietovėje ne 

mažiau kaip dvejus pastaruosius metus iki paraiškos pateikimo; 

6. projektas, kurio vidinė grąžos norma yra didesnė lyginant su kitais pateiktais projektais. 

Paramos lyginamoji dalis (intensyvumas) 

1.1. finansuojama iki 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paramos 

intensyvumas nustatomas specialiosiose taisyklėse pareiškėjams. 

1.2. maksimali paramos suma vienam projektui iki 150 000  tūkst.Lt. 

 

24 lentelė. Priemonės įgyvendinimo rodikliai 

Rodiklio tipas Rodiklis 
 

Tikslas 2014 m. 
 

Produkto Paramos gavėjų skaičius 4 
Bendras sukurtų darbo vietų skaičius: 5 
Sukurta darbo vietų vyrams, skaičius 2 
Sukurta darbo vietų moterims, skaičius 1 
Sukurta darbo vietų jauniems  (iki 30m.) asmenims, 
skaičius 

2 

Kaimų (kaimo vietovių), kuriose vykdomi vietos 
projektai skč.(vnt.) 

3 

Rezultato 

Kaimo gyventojų, kurie naudosis projektų rezultatais, 
skaičius.    

200 

 

 

Prioriteto „Kaimo verslų įvairinimas, gyventojų užimtumo ir pajamų didinimas“ priemonės  

„Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ pagrindimas ir apibūdinimas.  

Keičiantis Lietuvos žmonių laisvalaikio organizavimo tradicijoms kaimo vietovės vėl tampa 

poilsio traukos centrais. Tokiais centrais tampa kaimo turizmo sodybos. Jų skaičius Lietuvoje  
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sparčiai didėja ir keičiasi funkcinė paskirtis. Kuriamos daugiafunkcinės kaimo turizmo sodybos su 

konferencijų salėmis, sportinių įrenginių kompleksais.  

Rajone dėl ežerų ir upių gausos yra potencialas plėtoti vidaus vandens kelių infrastruktūrą. 

Tam reikia išvystyti ir pakrančių infrastruktūrą - vandens turizmo trasas, prieplaukas, paplūdimius, 

privažiuojamuosius kelius, automobilių stovėjimo aikšteles bei kitus infrastruktūros elementus. Visa 

tai reikalinga tam, kad viena iš prioritetinių vidaus vandenų kelių perspektyvų yra turizmo verslo 

atkūrimas ir plėtojimas.  Kaimo žmogus nuo seno yra įpratęs verstis tradiciniu verslu - žemdirbyste. 

Tačiau akivaizdu, kad siaurėjant darbo rinkai, didėjant bedarbystei kaime, spartėjant integracijos į 

ES procesams kaimas negalės išgyventi vien tik iš žemės ūkio. Vis didesnę reikšmę įgyja 

alternatyvūs tradicinei žemdirbystei kaimo verslai. Vienas iš jų kaimo turizmas. Kaimo turizmo 

plėtra Telšių r. sav. sudarys galimybę įvairinti ekonominę veiklą užsiimantiems žemės ūkiu 

asmenims, susikurti papildomą pajamų šaltinį, didinti kaimo gyventojų užimtumą bei jų verslumą.  

Priemonė yra investicinio pobūdžio. Atsižvelgiant į išaugusį poilsio kaime populiarumą ir 

siekiant rekreacinių paslaugų VVG teritorijos įvairovės. 

Keliamas reikalavimas, kad priemonė prisidėtų prie kultūros paveldo puoselėjimo, 

skatinamas lietuviškų tradicijų laikymasis kuriant naują kaimo turizmo sodybą. Parama pagal šią 

priemonę teikiama fiziniams asmenims, t.y. ūkininkams ar kaimo gyventojams. 

Priemonė „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ siejasi su „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, 

prioriteto  „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, atnaujinat ir išsaugant kaimo kraštovaizdžio ir 

kultūros paveldo komponentus“ priemonėmis. 

Priemonės bendrasis tikslas - gerinti gyvenimo kokybę ir didinti užimtumą VVG 

teritorijoje, plėtojant kaimo turizmą, kuris didins gyventojų užimtumą ir sukurs papildomų pajamų 

šaltinį kaimo gyventojams. 

Specialieji tikslai: 

1. remti ir gaivinti kaimo paveldo vertybes; 

2. didinti kaimo turizmo paslaugų patrauklumą; 

3. gerinti rekreacinę infrastruktūrą kaime. 

Veiklos tikslai: 

1. sukurti didesnę kaimo turizmo paslaugų įvairovę bei aukštesnę šių paslaugų kokybę; 

2. puoselėti kaimo paveldą, atkuriant arba kuriant naujas sodybas, puoselėjančias lietuviškas 

architektūros ir kulinarijos tradicijas. 

Veiklos sritys ir taikymas - kaimo turizmo skatinimas, įskaitant amatų plėtrą kaimo 

turizmo sodybose. 
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Galimos vietos projektų idėjos: 

1. kaimo turizmo sodybų kūrimas; 

2. kaimo turizmo sodybų  paslaugų plėtra. 

Galimi vietos projekto paramos gavėjai: 

1. Ūkininkas. 

2. Kaimo gyventojas. 

Tinkamos finansuoti išlaidos priemonei : 

1. projekto reikmėms skirtų pastatų ir (arba) statinių statyba ir rekonstrukcija, įskaitant 

statybinių medžiagų įsigijimą ir darbus ūkio būdu pagal ŽŪM patvirtintus normatyvinius įkainius; 

2. naujos technikos, technologinių įrengimų, įrangos, įskaitant kompiuterinę ir programinę 

įrangą, skirtos projekto reikmėms, įsigijimas; 

3. infrastruktūros kūrimas: 

3.1. verslo infrastruktūros (apšvietimas, privažiavimas, kanalizacijos sistema, t.t.); 

3.2. nedidelio masto informacinės infrastruktūros (informaciniai stendai, turistinių vietų 

nuorodos, kt.); 

3.3. rekreacinės infrastruktūros (prieiga prie gamtos objektų, nedidelio masto 

apgyvendinimo paslaugos, pakrančių sutvarkymas, kt.); 

4. kaimo turizmo paslaugų teikimo rinkodara, plėtra (Interneto svetainės sukūrimas, kt.); 

5. bendrosios išlaidos; 

6. projekto viešinimo išlaidos 

Tinkamumo kriterijai ir reikalavimai paramai gauti priemonei: 

1. pareiškėjas turi turėti reikiamą kvalifikaciją arba įsipareigoti baigti specializuotus 

mokymo kursus bei pateikti tai patvirtinantį pažymėjimą iki paramos sutarties pasirašymo; 

2. pareiškėjas verslo plane turi įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ekonominio gyvybingumo 

kriterijų; 

3. projekto vykdytojas turi turėti verslo liudijimą arba individualios veiklos, numatytos 

projekte, pažymėjimą; 

4. projektas turi būti įgyvendinamas kaimo vietovėje, t.y. kaime, miestelyje, mieste iki 6000 

gyventojų;  

5. naujai kuriamos kaimo turizmo sodybos plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,7 ha (Šis 

kriterijus taikomas tiktai naujai kuriamoms kaimo turizmo sodyboms). 

6. įgyvendinus investicijas kaimo turizmo sektoriuje, numerių skaičius apgyvendinamosiose 

patalpose privalo neviršyti Turizmo įstatyme nustatyto skaičiaus. 
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Vietos projektų prioritetiniai ir (arba) kokyb ės kriterijai pagal priemon ę: 

1. pareiškėjas nėra gavęs Bendrijos investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai; 

2. pareiškėjas vykdo ekonominę ir (arba) profesinę veiklą kaimo vietovėje ne mažiau kaip 

dvejus pastaruosius metus iki paraiškos pateikimo; 

3. pareiškėjas yra ūkininkas iki 40 metų amžiaus; 

4. prašoma paramos veiklai, kuri atitinka VVG vietos plėtros strategiją, patvirtintą ŽŪM; 

5. sukuriama tradicinė sodyba, puoselėjanti kaimo architektūrą, kulinarinį paveldą; 

6. projekte numatyta įdiegti inovaciją; 

7. projektas įgyvendinamas šalia turizmo maršrutų; 

8. projektas, kurio vidinė grąžos norma yra didesnė ir (arba) pagal kitus ŽŪM nustatytus 

kriterijus. 

Paramos lyginamoji dalis (intensyvumas) 

1. Pirmoji veiklos sritis: 

1.1. finansuojama iki 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paramos 

intensyvumas nustatomas specialiosiose taisyklėse pareiškėjams. 

1.2. maksimali paramos suma vienam projektui iki 200 tūkst. Lt 

 

25 lentelė. Priemonės įgyvendinimo rodikliai 

Rodiklio 
tipas Rodiklis 

 
Tikslas 2014 m. 

 
Paramos gavėjų skaičius 6 Produkto 
Paramą gavusių turizmo plėtros veiklų skaičius 6 
Turistų (poilsiautojų) kaime skaičiaus padidėjimas, proc. 15 proc. 
Bendras sukurtų darbo vietų skaičius: 7 
- Sukurta darbo vietų vyrams, skaičius 2 
- Sukurta darbo vietų moterims, skaičius 3 
- Sukurta darbo vietų jauniems  (iki 30m.) asmenims, skaičius 1 
- Sukurta darbo vietų asmenims su negalia  skaičius 1 
Kaimų (kaimo vietovių), kuriose vykdomi vietos projektai 
skč.(vnt.) 

5 

Rezultato 

Kaimo gyventojų, kurie naudosis projektų rezultatais, skaičius.    300 
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Kaimo atnaujinimo ir plėtros prioritetų: „Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas, 

pritaikant juos bendruomenės poreikiams“, „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas atnaujinant 

ir išsaugant kaimo kraštovaizdžio ir kultūros paveldo komponentus“ veiklos sritys. 

 

Strategijoje numatyti antrame, trečiame prioritetuose numatytos priemonės atitinka Lietuvos 

kaimo plėtros 2007-2013 m. programos III krypties „Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse ir kaimo 

ekonomikos įvairinimas“ ketvirtos priemonės „Kaimų atnaujinimas ir plėtra “ tikslus, uždavinius, 

priemonių aprašymus. 

KKPVVG teritorijos kaimo atnaujinimas tampa viena iš svarbiausių kaimo plėtros politikos 

priemonių ir yra skirta kaimo aplinkos patrauklumui atkurti, kaimo gyventojų gyvenimo kokybei 

gerinti.   

Strategijoje numatyti kaimų atnaujinimo ir plėtros prioritetai bei priemonės yra investicinio 

pobūdžio. Priemonėms yra  taikomi tie patys paramos gavėjų tinkamumo kriterijai, vietos projektų 

prioritetiniai ir kokybės kriterijai, paramos intensyvumas. Priemonės turi tuos pačius bendruosius 

tikslus.  

Parama skiriama VVG teritorijos pastatų atnaujinimui, viešosios infrastruktūros tvarkymui 

ir kūrimui, aplinkosaugos ugdymo priemonėms ir investicijoms, susijusioms su gamtos ir kultūros  

paveldo išlaikymu, atkūrimu ir atnaujinimu.  

Priemonės yra investicinio pobūdžio. Parama skiriama VVG teritorijos viešos paskirties 

pastatų atnaujinimui, viešosios infrastruktūros tvarkymui ir kūrimui, aplinkosaugos ugdymo 

priemonėms ir investicijoms, susijusioms su gamtos ir kultūros  paveldo išlaikymu, atkūrimu ir 

atnaujinimu.  

Priemonių bendrasis tikslas -  kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti VVG teritorijoje 

turint patrauklesnius ir modernesnius kaimus. 

Specialieji tikslai:  

1. padidinti kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą;  

2. sumažinti depopuliaciją kaimo vietovėse;  

3. išsaugoti kultūrinį paveldą kuriant ir vystant tradicinius amatų centrus. 

Veiklos tikslai:  

1. rekonstruoti (atnaujinti), suremontuoti  pastatus;  

2. atnaujinti ir išsaugoti istorinę, etnokultūrinę, architektūrinę vertę turinčius kultūros 

paveldo objektus ir kraštovaizdžio komponentus;  
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3. sutvarkyti ar sukurti viešąją infrastruktūrą;  

4. puoselėti tradicinių amatų technologijas;  

5. sudaryti tradicinių amatų reprezentavimo ir prekybos amatų gaminiais sąlygas.  

Veiklos sritys ir taikymas - pastatų atnaujinimas, viešosios infrastruktūros tvarkymas ir 

kūrimas, istorinę, etnokultūrinę, architektūrinę vertę turinčių kultūros paveldo objektų ir 

kraštovaizdžio komponentų išsaugojimas ir modernizavimas (tradicinių amatų centrų kūrimas ir 

plėtra). 

Galimos vietos projektų idėjos: 

1. kaimo bendruomenių pastatų rekonstravimas, remontas jų aplinkos tvarkymas pritaikant 

juos daugiafunkcinei paskirčiai; 

2. tikslinių grupių laisvalaikio ir užimtumo centrų kūrimas ir plėtra; 

3. kaimo vietovės visuomeninės paskirties erdvių  atnaujinimas ir išsaugojimas: parkų, 

poilsio zonų, sporto aikštynų, renginių organizavimo vietų ir kt.; 

4. sporto aikštynų, salių sutvarkymas, sporto inventoriaus įsigijimas pritaikant juos 

gyventojų poreikiams; 

5. tradicinių amatų dirbtuvių, kiemelių  kūrimas; 

6. kultūros paveldo objektų atnaujinimas ir išsaugojimas ir kt. 

Galimi vietos projekto paramos gavėjai 

Paramos gavėjai  - kaimo bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos ir kiti kaimo 

vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys juridiniai asmenys, savivaldybės ir jų institucijos. 

Tinkamos finansuoti išlaidos yra apibrėžiamos specialiosiose taisyklėse pareiškėjams. 

Tinkamumo kriterijai ir reikalavimai paramai gauti 

1. pareiškėjas turi atitikti VVG vietos plėtros strategiją, patvirtintą Žemės ūkio ministerijos;  

2. projektas turi atitikti  priemonėje numatytus tikslus;  

3. projekto veikla ir su juo susijusios investicijos privalo būti įgyvendinamos kaimo 

vietovėje;  

4. projektas turi būti viešas (ne pelno). 

5. pareiškėjas turi turėti turto nuosavybės įteisinimą. 

Vietos projektų prioritetiniai ir (arba) kokyb ės kriterijai 

1. projektas apima kultūros paveldo objektų atnaujinimą ((iš)saugojimą, restauraciją, 

renovaciją ir pa(si)keitimą), kapitalinį  remontą;  

2. pareiškėjas - kaimo bendruomenė; 

3. prašoma paramos veiklai, kuri atitinka VVG vietos plėtros strategiją, patvirtintą Žemės 

ūkio ministerijos;  
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4. prašoma paramos tradicinių amatų centro kūrimui;  

5. kiti VVG nustatyti kriterijai. 

Paramos lyginamoji dalis (intensyvumas) 

Finansuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.   

Maksimali paramos suma vienam projektui - iki 150 tūkst. Lt.  

Bendrasis finansavimas: piniginiu įnašu ir (arba) įnašu natūra pvz., savanorišku darbu. 

Neapmokamo savanoriško darbo vertė turi būti apskaičiuota atsižvelgiant  išdirbtą laiką ir valandinį 

arba dienos užmokesčio vertę (nustatytą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės).    

 

26 lentelė. Priemonių įgyvendinimo rodikliai 

 

Rodiklio tipas Rodiklis Tikslas 2014 m. 

Bendra investicijų suma, iš jos: 
kaimo atnaujinimo projektai 
 
kaimo paveldo projektai 

5 346 000 

 

240 000 

Kaimų (kaimo vietovių), kuriose vykdyti projektai, skaičius 20 

Paremtų kaimų atnaujinimo projektų skaičius 39 

Rekonstruotų visuomeninės paskirties pastatų skaičius 16 

Atnaujintų ir išsaugotų kaimo paveldo objektų skaičius 5 

Produkto 

Atnaujintų ir išsaugotų kaimo kraštovaizdžio komponentų ir 
visuomeninės paskirties erdvių skaičius 

35 

Kaimo gyventojų, kurie naudojasi projektų rezultatais, 
skaičius, proc. nuo visų kaimo gyventojų 

7500, 30 proc. Rezultato 

Įsteigtų tradicinių amatų centrų skaičius 1 

 
 

8. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS 

 
8.1. Strategijos įgyvendinimo planas 

 
 

 Strategijos įgyvendinimą VVG organizuos vadovaudamasi „Vietos plėtros strategijų, 

įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „Leader  metodo 

įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas” administravimo taisyklėmis. 

Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijos įgyvendinimo planas pateiktas 27 lentelėje. 
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27 lentelė. Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijos įgyvendinimo planas 
 
 
2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

I prioritetas. Kaimo verslų įvairinimas, gyventojų užimtumo ir pajamų didinimas 
P/PĮ P/PĮ P/PĮ P/PĮ P/PĮ P/PĮ D 

                                    TA 
GA 

II prioritetas. Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir pritaikymas juos 
bendruomenės poreikiams 

P/PĮ P/PĮ P/PĮ P/PĮ P/PĮ P/PĮ D 
TA 

GA 

III prioritetas. Viešosios infrastruktūros sutvarkymas atnaujinant ir išsaugant kaimo 
kraštovaizdžio ir kultūros paveldo komponentus 

P/PĮ P/PĮ P/PĮ P/PĮ P/PĮ P/PĮ D 
TA 

GA 

D - vietos projektų paraiškų dokumentacijos parengimas, P - vietos projektų  paraiškų 
rinkimas, PĮ - vietos projektų įgyvendinimas, TA-tarpinių  ataskaitų teikimas, GA - galutinės 
ataskaitų pateikimas.  
 

 

Patvirtinus strategiją VVG parengs vietos plėtros strategijos įgyvendinimo taisykles, 

suderins jas su nacionaline mokėjimo agentūra ir pradės strategijos įgyvendinimo darbus, kurių eiga 

parodyta 46 pav. 
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46 pav. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga -projektų atranka ir tvirtinimas 

 

VVG skelbs kvietimą teikti vietos projektų paraiškas. Prieš skelbdamas pirmąjį kvietimą teikti 

vietos projektų paraiškas VVG parengs kvietimo teikti vietos projektų paraiškas-dokumentaciją ir 

suderins ją su Agentūra. Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas-dokumentaciją.  

Vietos projektų paraiškas vertins VVG paskirti vietos projektų paraiškų vertintojai. Įvertinę 

vietos projektų paraiškas, vietos projektų paraiškų vertintojai parengs vietos projektų paraiškų 

vertinimo ataskaitas ir teiks jas VVG valdymo organui.  

Už vietos projektų paraiškų vertinimo ir vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitų kokybę 

atsakys VVG . 

VVG pagal patvirtintą vietos projektų paraiškų registravimo, vertinimo tvarką paskiria už 

kiekvienos gautos vietos projekto paraiškos vertinimą ir administravimą atsakingus vietos projektų 

paraiškų vertintojus, kuriems pavedamos vietos projekto paraiškos vertinimo, vietos projekto 

paraiškos vertinimo kontrolės, pareiškėjo informavimo ir kitos funkcijos.  

Sprendimą dėl lėšų vietos projektui įgyvendinti skyrimo priims VVG valdymo organas. Šis 

sprendimas įsigalios jį patvirtinus Agentūrai.  

 

 

Avanso mokėjimas VVG NMA  

Kvietimo teikti VP dokumentacijos rengimas ir tvirt inimas 
Pavyzdinę dokumentaciją rengia NMA 

Galutinę dokumentaciją rengia ir tvirtina 
VVG prieš tai suderinusi su NMA Kvietimo teikti VP skelbimas 

 
VVG  

NMA 

VP paraiškų rinkimas 

VP paraiškų administracinės atitikties vertinimas (kai taikoma) 

VP paraiškų prioritetiškumo verti nimas (kai taikoma) 

Tinkamumo skirti l ėšas VP įgyvendinti vertinimas  

Sprendimo skirti lėšas VP įgyvendinti pri ėmimas  

Vertinimo ataskaitų rengimas ir teikimas VVG valdymo organui ir NMA  

VVG, dalyvaujant NMA atstovui 
veto teisėmis 

Sprendimo skirti lėšas VP įgyvendinti 
tvirtini mas   

VIETOS PROJEKTŲ (VP) ATRANKOS IR TVIRTINIMO PROCED ŪRA 
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Įsigaliojus sprendimui dėl lėšų vietos projektui įgyvendinimo skyrimo VVG dalyvaus 

trišalių sutarčių sudaryme, derins vietos projektų vykdytojų pirkimo, įnašų natūra tinkamumo 

dokumentus ir atliks kitas procedūras nurodytas 47 pav.  

 

 

47 pav. Strategijos įgyvendinimo eiga - vietos projektų įgyvendinimas 

 

 
 
 

8.2. Strategijos įgyvendinimo finansinis planas ir jo pagrindimas 
 

 

Strategijos įgyvendinimo finansinis planas sudarytas vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 

2007-2013 metų programos priemonėmis ir jo priedais, 2007 12 12 Žemės ūkio ministro Nr. 3D-

549 įsakymu patvirtintomis atrankos taisyklėmis „Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal 

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ 

priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, 2007 12 11 Žemės ūkio ministro Nr. 3D-544  

Trišalių VP vykdymo sutarčių sudarymas 

VP vykdytojų pirkimo dokumentų išankstinis derinimas VVG 

VP vykdytojas VP vykdytojų pirkim ų vykdymas, VP viešinimas, mokėjimo prašymų 
(MP) pildymas ir teikimas 

 
VVG  

Įnašo natūra pripažinimas tinkamu VP vykdytojo nuosavu indėliu 

VP vykdytojų MP rinkimas 

VP vykdytojų MP administracinės atitikties vertinimas 

VP vykdytojų MP perdavimas į NMA centrą 

VP įgyvendinimo ataskaitų rengimas 

VP vykdytojų MP tinkamumo vertinimas ir  lėšų pervedimas 

VVG, NMA  
VP patikros 

VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROCED ŪRA 

VVG, NMA, VP vykdytojas  

NMA  

VP vykdytojas 

VVG 
VP įgyvendinimo rinkimas ir vertinimas 
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įsakymu patvirtintą  „Paramos skyrimo vietos plėtros strategijoms įgyvendinti tvarka ir paramos 

dydžio skaičiavimo metodika pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą“.  

Pagal minėtus dokumentus strategijos įgyvendinimui numatoma 8 910 000 Lt parama, iš 

kurių 20 proc. VVG skyrė vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimo išlaidoms (tame 

tarpe viešinimo išlaidos),  t.y. 1 782 000 Lt.  

VVG vadovaudamasi aukščiau išvardintais dokumentais bei KKP krypties „Gyvenimo 

kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonės „Kaimo atnaujinimas ir 

plėtra“ reikalavimais strategijoje skyrė 75 proc., t.y., 5 346 000 Lt lėšų „Kaimų atnaujinimo ir 

plėtros“ strategijos prioritetų vietos projektams finansuoti, verslo plėtrai - 25 proc., t.y. 1 782 000 

Lt.  

Vietos plėtros strategijoje finansinių išteklių paskirstymas pagal prioritetus, finansavimo 

šaltinius parodytas finansiniame plane 28 lentelėje. Vadovaujantis pateiktu finansiniu planu VVG 

organizuos strategijos įgyvendinimą pagal numatytus prioritetus ir jų priemones. 

28 lentelė. Vietos plėtros 2008-2014 m. strategijos įgyvendinimo finansinis planas 

 

Finansavimo šaltiniai Eil. 
Nr. 

Prioritetai Projektų vertė, 
Lt 

Paramos 
lėšos, Lt 

Projektų 
vykdytoj ų 
įnašas, Lt 

Verslų plėtrai, 25 proc., 1 782 000 1 Lt 

1. 1 Prioritetas. Kaimo verslų įvairinimas, 
gyventojų užimtumo ir pajamų didinimas,  25 
proc. 

3 564 000 1 782 000 1 782 000 

Kaimų atnaujinimas, 75 proc.,  5 346  000Lt 

2. 2 Prioritetas. Visuomeninės paskirties pastatų 
atnaujinimas ir pritaikymas juos 
bendruomenės poreikiams,  18 proc. 

1 420 650 1 291 500 129 150 

3. 3 Prioritetas. Viešosios infrastruktūros 
sutvarkymas atnaujinant ir išsaugant kaimo 
kraštovaizdžio ir kultūros paveldo 
komponentus, 57 proc.  

4 459 950 4 054 500 405 450 

4. Viso kaimų atnaujinimui: 5 880 600 5 346 000 534 600 
5. Viso projektų įgyvendinimui: 9 444 600 7 128 000 2 316 600 
6. Išlaidos, susijusios su vietos plėtros  

strategijos įgyvendinimo administravimu, 
 20 proc. (tame tarpe viešinimo išlaidos) 

1 782 000 1 782 000 - 

7. VISO:  11 226 600 8 910 000 2 316 600 
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VVG sudarydama finansinį planą numatė, kad pelno nesiekiantiems projektams bus 

finansuojama  90 proc. projekto vertės iš paramos lėšų, o 10 proc. sudarys privatus įnašas. Įnašas 

natūra, t.y. neapmokamas savanoriškas darbas bus laikomas tinkamomis pareiškėjo privačioms 

lėšoms, kai pareiškėjas vykdo pelno nesiekiančius projektus.  

Pelno siekiančių projektų vertė iš paramos lėšų bus finansuojama 50 proc., kitą lėšų dalį 

turės padengti pareiškėjas iš savų privačių lėšų. 

Strategijos įgyvendinimo išlaidos yra realios, suplanuotos ir yra būtinos strategijai 

įgyvendinti. Strategija bus įgyvendinta 2008-2015 m. Strategija parengta pagal numatytą finansinę 

paramą, pagal tai suplanuotos priemonės ir jų apimtys, numatyti šaltiniai.  Parama strategijai 

įgyvendinti yra būtina, bet paramos strategija negalėtų būti įgyvendinta tokia pat apimtimi, per tą 

patį laikotarpį ir tokios pat kokybės. VVG be išlaidų paskirstymo pagal prioritetus numatė jų 

apimtis ir pagal atskiras strategijoje išskirtas priemones.  

Strategija parengta pagal numatytą finansinę paramą. Paramos lėšų strategijai įgyvendinti  

poreikį VVG planuoja gauti pagal numatytą poreikio planą, kuris  pateiktas  29 lentelėje. 

 

29 lentelė. Paramos lėšų strategijai įgyvendinti poreikis pagal metus 
 

Tinkamos finansuoti išlaidos pagal metus, Lt 
 

Eil. 
Nr. 

Tinkamų 
finansuoti 
išlaidų 
kategorijos 
pavadinimas 

Tinkamos 
finansuoti 
išlaidos iš 
viso, Lt 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Išlaidos vietos 
plėtros 
strategiją 
atitinkantiems 
vietos 
projektams 
finansuoti 

7 128 000 - 1500 
000 

1500 
000 

1500 
000 

1500 
000 

700 000 428 000  - 

2. Išlaidos, 
susijusios su 
vietos plėtros 
strategijos 
įgyvendinimo 
administravimu 

1 782 000 - 255 000 255 000 255 000 255 000 255 000 255 000 252 000 

3. IŠ VISO: 8 910 000  1755000 1755000 1755000 1755000 955000 683000 252000 
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8.3. Strategijos įgyvendinimo priežiūros bei vertinimo sistema 

 

Strategijos monitoringas - jos įgyvendinimo priežiūra, priemonių įtakoje vykstančių 

kiekybinių ir kokybinių pokyčių stebėjimas, kontrolės mechanizmas ir tikslinimo tvarka. 

Monitoringo tikslas – pasiekti  strategijos įgyvendinimo efektyvumą ir teigiamą jos poveikį VVG  

teritorijos  plėtrai.  

Atsižvelgiant į strategijos tikslus, uždavinius, jų įgyvendinimo priemones ir specifiką, VVG 

numatė programos įgyvendinimo kontrolės formą, periodiškumą, rodiklius. VVG siekdama 

koordinuoti strategijos įgyvendinimą sudarys strategijos priežiūros  komitetą. Ši sistema sudaro 

sąlygas strategijos įgyvendinimo stebėsenai, lyginant su tuo kas vyksta, kas numatyta, vykdomos 

strategijos poveikio analizei bei veiksmų korekcijai. 

Strategijos rezultatų vertinimas bus vykdomas siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti strategijoje 

numatyti tikslai ir rezultatai. Vertinimas bus atliekamas naudojant vertinimo būdus: 

- strateginį vertinimą - nagrinėjama ar strategija padeda išspręsti tam tikras VVG teritorijos 

socialines, ekonomines problemas; 

-  efektyvumo vertinimą - nagrinėjamas strategijos sąnaudų ir rezultatų ryšys; 

- teisėtumo vertinimą - nagrinėjama, kaip strategijos uždaviniai atitinka galiojančius teisės 

aktus. 

Strategijos įgyvendinimo stebėjimui ir vertinimui bus naudojama VVG parinkti rodikliai, 

kurie atitinka strategijos tikslus: 

- sukurtų produktų rodikliai. Jie rodo gamybos ir paslaugų apimtis, matuojami fiziniais ar 

piniginiais vienetais; 

- rezultatų rodikliai. Jie susiję su tiesioginiu strategijos efektu. Tai fiziniai ar finansiniai 

rodikliai, teikiantys  informaciją apie finansuojamo objekto pokyčius.  

Strategijos įgyvendinimas bus vertinamas strategijoje numatytų sukurtų produktų ir rezultatų 

rodikliais. Strategijos numatyti rodikliai atitinka  KKP krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse 

ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ siekiamus rodiklius.  

Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijos įgyvendinimo rodikliai parodyti  30, 31 lentelėse. 
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30 lentele. Prioriteto „Kaimo verslų įvairinimas, gyventojų užimtumo ir pajamų didinimas“  
rodikliai 
 

Rodiklio 
tipas Rodiklis 

 
Tikslas 2014 m. 

 
„Parama verslo kūrimui ir plėtrai“   

Paramos gavėjų skaičius: 4 

„Kaimo turizmo veiklos skatinimas“  

Paramos gavėjų skaičius: 6 

Produkto 

Paramą gavusių turizmo plėtros veiklų skaičius 6 
„Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“: 

Turistų (poilsiautojų) kaime skaičiaus padidėjimas, proc. 15 proc. 
Bendras sukurtų darbo vietų skaičius: 12 
- sukurta darbo vietų vyrams, skaičius 4 
- sukurta darbo vietų moterims, skaičius; 4 
- sukurta darbo vietų  jauniems (iki 30 metų) asmenims, 
skaičius; 

3 

- sukurta darbo vietų asmenims su negalia, skaičius. 1 
Kaimų (kaimo vietovių), kuriose vykdomi vietos projektai 
skč.(vnt.) 

8 

Rezultato 

Kaimo gyventojų, kurie naudosis projektų rezultatais, skaičius.    500 
 

31 lentele. Prioritetų „Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir pritaikymas juos 
bendruomenės poreikiams“, „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas atnaujinant ir išsaugant 
kaimo kraštovaizdžio ir kultūros paveldo komponentus“ rodikliai 

 

Rodiklio 

tipas 

Rodiklis Tikslas 2014 m. 

Bendra investicijų suma, iš jos: 
kaimo atnaujinimo projektai 
 
kaimo paveldo projektai 

5 346 000 

 

240 000 

Kaimų (kaimo vietovių), kuriose vykdyti projektai, skaičius 20 

Paremtų kaimų atnaujinimo projektų skaičius 39 

Rekonstruotų visuomeninės paskirties pastatų skaičius 16 

Atnaujintų ir išsaugotų kaimo paveldo objektų skaičius 5 

Produkto 

Atnaujintų ir išsaugotų kaimo kraštovaizdžio komponentų ir 
visuomeninės paskirties erdvių skaičius 

35 

Kaimo gyventojų, kurie naudojasi projektų rezultatais, skaičius, 
proc. nuo visų kaimo gyventojų 

7500, 30 proc. Rezultato 

Įsteigtų tradicinių amatų centrų skaičius 1 
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Strategijos įgyvendinimo priežiūros komitetas parengs savo veiklos darbo planą, kuriame 

bus numatyti priežiūros vykdymo, ataskaitų teikimo terminai. Atsiradus probleminėms situacijoms 

priežiūros komitetas savo nuožiūra gali vykdyti neplaninę  strategijos įgyvendinimo patikrą.  

VVG atliks kiekvieno vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje mažiausiai vieną kartą 

per vietos projekto įgyvendinimo laikotarpį.  

Vietos projekto patikra vietoje  bus atliekama bet kuriame vietos projekto paraiškos vertinimo 

ir (arba) mokėjimo prašymo administravimo etape. Vietos projekto patikros vietoje metu tikrinami 

pareiškėjo vietos projekto paraiškoje ir jos prieduose, mokėjimo prašyme, vietos projektų 

įgyvendinimo ataskaitoje  pateikti duomenys ir jų atitiktis tikrovei. 

VVG  atliks planines ir neplanines vietos projektų patikras jų įgyvendinimo vietose: 

- planines vietos projektų patikras jų įgyvendinimo vietose  VVG atliks pagal planą, 

atsižvelgdami į kiekvieno vietos projekto įgyvendinimo eigą ir nustatytus vietos projekto 

įgyvendinimo sunkumus; 

- neplanines vietos projektų patikras jų įgyvendinimo vietose VVG atliks įtarus, kad 

pareiškėjo arba vietos projekto vykdytojo teikiama informacija yra netiksli, neišsami arba 

klaidinanti. 

Atlikdama vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje, VVG pildys vietos projekto 

patikros vietoje ataskaitą. 

Vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje metu tikrinama: 

- ar vietos projekto paraiškoje, mokėjimo prašymuose ir vietos projekto įgyvendinimo 

ataskaitose nurodyta informacija yra teisinga; 

- ar atlikti darbai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, už kurias vietos projekto vykdytojas 

atsiskaitė Agentūrai; 

- ar vietos projekto vykdytojas įgyvendina informavimo ir viešinimo priemones, susijusias su 

įgyvendinamu vietos projektu; 

- ar nemokamas savanoriškas darbas atliekamas vadovaujantis nustatytais reikalavimais; 

- ar nepasikeitė duomenys, turintys įtakos nustatant lėšų, skiriamų vietos projektui 

įgyvendinti, poreikį; 

- ar vietos projekto vykdytojas atskirai tvarko vietos projekto apskaitą; 

-  ar vietos projekto vykdytojas tvarko ir saugo dokumentus, susijusius su vietos projektu kaip 

to reikalauja šios taisyklės ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai;  

- ar nėra padaryta EB ir nacionalinių teisės aktų pažeidimų vietos projekto vykdytojui 

naudojant vietos projektui įgyvendinti skirtas lėšas. 
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Ataskaitą po kiekvieno patikrinimo bus teikiama VVG valdybai. VVG teiks Agentūrai šias 

strategijos įgyvendinimo ataskaitas: strategijos įgyvendinimo laikotarpiu, per 20 kalendorinių dienų 

pasibaigus kiekvienam kalendoriniam metų ketvirčiui - informaciją apie strategijos įgyvendinimo 

eigą, kartu su galutiniu mokėjimo prašymu - galutinę strategijos įgyvendinimo ataskaitą. Galutinė 

strategijos įgyvendinimo ataskaita bus  pateikiama tik baigus įgyvendinti strategiją (baigus 

įgyvendinti visus vietos projektus). 
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9. STRATEGIJOS NAUJOVIŠKUMAS, DAUGIASEKTORIŠKUMAS 

 

Rengiant Vietos plėtros 2008-2014 metų  strategiją buvo skatinama vietos iniciatyva ir 

įvairių kaimo plėtros dalyvių partnerystė, siekiant kelti jų gyvenamosios vietovės žmonių gyvenimo 

kokybę bei ekonominę gerovę. Strategija turi integruotą ir daugiasektorinį pagrindą, apimantį kelis 

veiklos sektorius. Strategijoje numatyta veikla ir projektai yra susieti į visumą ir suderinti. 

Integruojama vieno sektoriaus veikla, visa programos veikla ar tam tikrų grupių veikla arba, 

svarbiausia, įvairių atitinkamų ekonomikos, socialinių, kultūros ir aplinkos subjektų ir sektorių 

ryšiai. Visa tai apima strategijoje numatyti prioritetai ir numatytos įgyvendinti priemonės. 

Rengiant strategiją buvo nuosekliai prisilaikyta LEADER metodo principų. Taikant 

partnerystės principą, buvo apjungti valdžios institucijų, verslo ir nevyriausybinių organizacijų, 

kaimo bendruomenių atstovai  ir patys  kaimo žmonės aktualioms kaimo problemoms spręsti.  

Išlaikytas teritorinis požiūris. VVG teritorija vientisa ekonominiu, socialiniu ir fiziniu 

(geografiniu) atžvilgiu. 

Išlaikytas principas „iš apačios į viršų".  Patirtis rodo, kad „iš viršaus" inicijuoti valstybiniai 

ir vietos valdžios sprendimai dažnai neatitinka realios kaimo situacijos, todėl VVG taikydama 

priešingą „iš apačios į viršų" principą, sugebėjo įtraukti kaimo vietovėse veikiančias organizacijas ir 

kaimo gyventojus į strategijos rengimą, globalinių ir vietos klausimų sprendimą.  

Naujoviškumas - tai naujų sprendimų konkrečios teritorijos poreikiams patenkinti 

suradimas. Naujoviškumas suprantamas plačiąja prasme. VVG, palaikydama tarpteritorinius ir 

tarptautinius ryšius, numato kitose vietovėse įgyvendintų inovacijų perkėlimą ir pritaikymą savo 

vietovei, siekiant pagerinti socialinius, kultūrinius, aplinkosauginius, infrastruktūros ir kitus 

išsiaiškintus vietos gyventojų plėtros poreikius. Be to, vietos gyventojai ieško būdų įvesti naujų 

produktų gamybą, pritaikyti gyvenamąją aplinką daugiafunkcinei veiklai, kur sėkmingai galėtų būti 

vykdoma ūkinė veikla ir sudarytos prielaidos produktyvaus laisvalaikio organizavimui. 

Naujoviškumas apima ir  veiklą, kuri atitinka įprastą inovacijos apibrėžimą, ypač technologijos ir 

patirties - naujas produktas, naujas procesas, nauja organizacijos forma ar nauja rinka, tarp jų ir 

naujų informacinių ir komunikacinių technologijų diegimas kaimo vietovėse. Visos nuostatos 

integruotos į strategijos turinį ir jos rengimo veiklas. 

Vietos plėtros 2008-2014 metų strategija turi integruotą požiūrį, tiek globaliniu mastu, kur 

bandoma spręsti ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius klausimus, tiek vietinės reikšmės 

projektuose, kurių tikslas aprėpti daugiasektorinę veiklą. Rekonstruojant visuomeninės paskirties 

pastatus numatoma pritaikyti juos bendruomenės sueigos renginių organizavimui, jaunimo 
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sveikatingumo ir sporto sąlygų gerinimui, kultūrinės veiklos organizavimui ir kitoms tikslinėms 

paskirtims. Tų pačių nuostatų numatoma prisilaikyti gerinant viešąją infrastruktūrą, išsaugojant 

kultūros paveldą ir organizuojant jų panaudojimą tiek  verslo plėtros, tiek pilietiškumo ugdymo ir 

kitose veiklose. 
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10. STRATEGIJOS ATITIKTIES EB HORIZONTALIOSIOMS SRI TIMS 

 

Rengiant Vietos plėtros 2008-2014 metų strategiją  išlaikyta atitiktis Europos Bendrijos 

horizontaliosioms sritims: lygių galimybių, darnus vystymosi, informacinės visuomenės, regioninės 

plėtros.  

Lygios galimybės. Lygios galimybės yra viena svarbiausių šiuolaikinės visuomenės vertybių 

ir principų. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, daugelyje Lietuvos Respublikos įstatymų, 

reglamentuojančių įvairius visuomeninius santykius, yra įtvirtintas konstitucinis visų asmenų 

lygybės prieš įstatymą principas. Kiekvienas visuomenės narys turi turėti vienodas galimybes siekti 

išsimokslinimo, karjeros, tobulintis, veikti visose politinės ir visuomeninės veiklos srityse. 

Lygios galimybės - tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose bei Lietuvos 

Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas, nepaisant amžiaus, lytinės 

orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų ir kitų Lietuvos 

Respublikos tarptautinėse sutartyse ar įstatymuose numatytų pagrindų.  

VVG turi tikslą sumažinti diskriminacijos dėl amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės 

ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų apraiškas visose visuomenės gyvenimo srityse ir 

didinti visuomenės toleranciją. 

 Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijoje numatyti prioritetai, priemonės turės teigiamą 

poveikį lygių galimybių plėtrai plačiąja prasme. Vykdant numatytas priemones bus prisidėta prie 

įvairių dažnai labiausiai pažeidžiamų socialinių grupių lygių galimybių plėtros, skatinant jų 

bendruomeninę integraciją ir mažinant socialinę-ekonominę atskirtį. Numatytos bendruomeninės 

iniciatyvos taip pat prisidės prie pastarųjų tikslų įgyvendinimo. 

Pirmame prioriteto „Kaimo verslų įvairinimas, gyventojų užimtumo ir pajamų didinimas“ 

lėšas numatoma nukreipti veikloms, kurios galėtų paskatinti lyčių lygybės principo įgyvendinimą. 

Tikimasi, kad investicijos padės didinti moterų verslumą, užimtumą, padėti joms geriau išnaudoti 

turimą kvalifikaciją ir gebėjimus. Bus skatinami veiksmai, padedantys derinti darbo santykius ir 

šeimos įsipareigojimus, kuriuos dažniausiai prisiima moterys (vaikų priežiūra, šeimoje globojami 

asmenys), siekiant sumažinti skurdo riziką, sumažinti socialinę atskirtį patiriančioms moterims 

grįžti į darbo rinką. 

Visuose prioritetuose bus užtikrinama lygybė tarp vyrų ir moterų bei integruotas lyčių 

lygybės principas. Visiems naudos gavėjams ir skirtingų tikslinių grupių atstovams bus suteikiamos 

lygios teisės dalyvauti projektų veiklose ir naudotis projektų rezultatais. Be to, bus užkirstas kelias 
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bet kokiai diskriminacijai remiantis lytimi, rase, etnine kilme, religija ar tikėjimu, negalia, amžiumi 

ar seksualine orientacija, suteikiant įvairioms socialinėms grupėms vienodą galimybę pasinaudoti  

parama pagal visus prioritetus.  

Darnus vystymasis. Darnus vystymasis suprantamas kaip kompromisas tarp 

aplinkosauginių, ekonominių ir socialinių visuomenės tikslų, sudarantis galimybes pasiekti 

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

Darnus vystymasis neįmanomas be plataus visuomenės dalyvavimo ne tik sprendžiant konkrečius 

šioje strategijoje numatytus tikslus, bet ir priimant darnaus vystymosi požiūriu svarbius įvairaus 

lygio sprendimus. 

 Įgyvendinamos vietos plėtros strategijos priemonės turės teigiamą poveikį darniam 

vystymuisi VVG teritorijoje. Bus tvarkoma viešoji infrastruktūra, modernizuojami pastatai ir kt. 

Tokiu būdu bus pagerinta kaimo vietovių gyvenamoji aplinka, pagerės kaimo estetinis vaizdas.  Be 

to, gamtos išteklių ir viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės poreikiams sudarys palankias 

sąlygas efektyviam išteklių naudojimui, atliekų kiekio mažinimui, saugios ir švarios aplinkos 

kūrimui, gamtinės įvairovės tausojimui ir saugojimui. Taigi, tiek esamų pastatų modernizavimas, 

tiek gamtos išteklių ir viešųjų erdvių pritaikymas leis pasiekti darnesnio ekologinio, ekonominio ir 

socialinio vystymosi strategijoje numatytose investavimo vietovėse.   

Strategijoje numatyti prioritetai, priemonės prisideda prie darnaus vystymosi politikos 

tikslų: pagerins gyvenimo kokybę, nuolatinį gamtos išteklių prieinamumą, nepažeis aplinkos, 

tenkins dabartinius plėtros poreikius nepažeidžiant ateities kartų poreikių įgyvendinimo galimybių. 

Informacin ė visuomenė. Informacinė visuomenė - tai atvira ir išsilavinusi ir besimokanti 

visuomenė, kurios nariai geba ir nori visose savo veikos srityse dirbti šiuolaikinių informacinių 

technologijų aplinkoje, naudotis šalies bei pasaulio informacijos resursais, o valdžios institucijos 

užtikrina informacijos prieinamumą ir patikimumą. VVG teritorijoje yra neišnaudojamos 

informacinės visuomenės teikiamos galimybės tarp vyresnio amžiaus, kaimo vietovėse gyvenančių, 

žemas pajamas gaunančių gyventojų. 

 Įgyvendinus strategijoje numatytus prioritetus bus sukuriamas  didesnis teigiamas poveikis 

informacinės visuomenės plėtrai Telšių  r. sav.  kaimo vietovėse. Kaimo gyvenimo aplinkos ir 

kokybės gerinimas kaimo vietovėse paskatins informacinių ir ryšių technologijų poreikį šių 

teritorijų gyventojų ir ypač verslo atstovų tarpe. Tokiu būdu strategijos įgyvendinimas darys 

teigiamą poveikį mažinant atskirtį tarp miesto ir kaimo gyventojų.  

Regioninė plėtra. Plėtojama turizmo infrastruktūra leis racionaliau panaudoti gamtos ir 

kultūros išteklius, skatins regionų darnų vystymąsi. Tinkamai prižiūrint kultūrinio paveldo vertybes 
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ir pritaikius jas turizmo poreikiams, taip pat prižiūrint kitus gamtos paminklus, pagerės 

kraštovaizdis.  

Strategijoje numatytų priemonių įgyvendinimas turės tiesioginę teigiamą įtaką regioninei 

plėtrai ir prisidės prie plačios socialinės, ekonominės ir ypač teritorinės sanglaudos plėtros regione. 

Teikiant paramą pagal strategijoje  numatytas investavimo sritis kaimo vietovėse bus sudarytos 

galimybės plėtoti palankią socialinę, ekonominę ir kultūrinę aplinką, kas teigiamai prisidės prie 

vystymosi netolygumų rajone, mažins socialinę atskirtis tarp miesto ir kaimo vietovių. 
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11. VIETOS PLĖTROS 2008-2014 METŲ STRATEGIJOS SUDERINAMUMAS IR 
PAPILDOMUMAS KPP, KITIEMS NACIONALINIAMS IR REGIONI NIAMS 

STRATEGINIAMS DOKUMENTAMS 
 

 

Įgyvendinus Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijoje numatytas priemones, padidės 

kaimo žmonių ir visų socialinių grupių gebėjimai kaimo plėtros veikloje, stiprės partnerystės ryšiai, 

bus plėtojami alternatyvūs verslai, didės kaimo žmonių pajamos, kils pragyvenimo lygis, pagerės 

gyvenimo kokybė. 

Vietos plėtros 2008-2014 metų strategija siekia Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. 

programos III krypties „Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“. Ji 

atitinka jos  tikslus, uždavinius, priemonių aprašymus, nepažeidžiant kitų KPP krypčių tikslų. 

Strategijoje numatyti prioritetai, priemonės, veiklos sritys atitinka ilgalaikę Lietuvos ūkio 

(ekonomikos) plėtotės iki 2015 metų strategiją, Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos 

priemonėms (32 lentelės). 

 

32 lentelė. Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijos atitiktis KPP 

Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijos prioritetai, 
priemonės 

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 
metų programos kryptys, priemonės 

1 Prioritetas. Kaimo verslų įvairinimas, gyventojų 
užimtumo ir pajamų didinimas 
1 priemonė. Parama verslo kūrimui ir plėtrai 
2 priemonė. Kaimo turizmo veiklos skatinimas 
2 Prioritetas. Visuomeninės paskirties pastatų 
atnaujinimas pritaikant juos bendruomenės poreikiams  
1 priemonė. Viešosios paskirties pastatų rekonstrukcija,  
aplinkos sutvarkymas bei NVO materialinės bazės 
stiprinimas 
2 priemonė. Jaunimo, suaugusiųjų, neįgaliųjų laisvalaikio ir 
užimtumo centrų kūrimas 
 3 Prioritetas. Viešosios infrastruktūros sutvarkymas 
atnaujinant ir išsaugant kaimo kraštovaizdžio ir kultūros 
paveldo komponentus 
1 priemonė. Prieigų prie vandens telkinių, parkų ir poilsio 
zonų įrengimas ir sutvarkymas 
2 priemonė. Sporto aikštynų, salių  įrengimas ir sutvarkymas, 
materialinės bazės stiprinimas 
3 priemonė. Kultūros paveldo objektų išsaugojimas 
4 priemonė.Tradicinių amatų dirbtuvių, kiemelių kūrimas 

3 kryptis „Gyvenimo kokyb ės kaimo 
vietovėse ir kaimo ekonomikos 
įvairinimas“: 
- parama verslo kūrimui ir plėtrai; 
- kaimo turizmo veiklos skatinimas; 
- kaimo atnaujinimas ir plėtra. 
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Strategijos numatyti prioritetai ir priemonės suderintos ir atitinka Lietuvos kaimo plėtros 

2007-2013 metų programos (KPP) 3 krypties „Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse ir kaimo 

ekonomikos įvairinimas“ priemonės: parama verslo kūrimui ir plėtrai, kaimo turizmo veiklos 

skatinimas,  kaimo atnaujinimas ir plėtra priemonėmis ir IV krypties („LEADER metodo 

įgyvendinimas“) priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.  

Visos numatytos strategijoje įgyvendinti priemonės atitinka minėtų krypčių tikslus, 

uždavinius, priemonių aprašymus. Strategijoje numatyti prioritetai ir priemonės yra tarpusavyje 

suderinti ir vieni kitus papildo. 

Strategijoje numatyti prioritetai, priemonės, veiklos sritys atitinka Telšių regiono plėtros 

planui 2006-2013 m., Telšių rajono strateginį plėtros  planą bei papildo jų numatytas plėtros kryptis, 

prioritetus bei priemones (33 lentelė). 

 
33 lentelė. Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijos atitiktis Telšių regiono plėtros planui 
2006-2013 m., Telšių rajono strateginiam plėtros  planui.  
 

Vietos plėtros 2008-2014 metų 

strategijos prioritetai 

Telšių regiono plėtros 
plano2006-2013 m.  

prioritetai 

Telšių  rajono strateginio plėtros  
plano prioritetai 

 
1 prioritetas. Kaimo verslų įvairinimas, 
gyventojų užimtumo ir pajamų 
didinimas. 
 
2 prioritetas. Visuomeninės paskirties 
pastatų atnaujinimas pritaikant juos 
bendruomenės poreikiams. 
 
3 prioritetas. Viešosios infrastruktūros 
sutvarkymas atnaujinant ir išsaugant 
kaimo kraštovaizdžio ir kultūros paveldo 
komponentus. 
 
 

 
1 prioritetas. Palanki 
verslui ir patogi 
gyvenimui apskrities 
aplinka. 
 
2 prioritetas. Išsilavinę, 
sveiki ir socialiai saugūs 
apskrities žmonės. 

3 prioritetas. 
Konkurencingas regiono 
verslas, pramonė ir 
žemės ūkis. 

 
1 prioritetas. Palankios pramonei ir 
verslui aplinkos kūrimas.    
   
2 prioritetas. Turizmo sektoriaus 
plėtra, panaudojant kultūros paveldo 
ir gamtos rekreacinius išteklius.    
 
 3 prioritetas. Saugios socialinės 
aplinkos ir palankios žmogaus 
sveikatai aplinkos kūrimas.  
    

 4 prioritetas. Daugiapakopės 
švietimo sistemos formavimas.  

 

  
Strategijoje numatyti prioritetai ir priemonės yra tarpusavyje suderinti ir vieni kitus papildo. 

Parengta strategija atitinka Europos Regioninio Plėtros Fondo remiamas veiklas, t.y. 

urbanistinės aplinkos, bendruomeninės urbanistinės infrastruktūros gerinimą (viešosios svarbios 

verslui laisvalaikio, sporto, kultūrinės, urbanistinės, transporto infrastruktūros renovaciją ir plėtrą), 

viešosios infrastruktūros ir paslaugų, susijusių su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu,  

esančių viešųjų pastatų, kultūros centrų, t.t. modernizavimą ir pritaikymą kaimo vietovėse,  
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bendruomeninių, socialinių pastatų renovacijai kaimo vietovėse, universalių daugiafunkcinių centrų 

skatinimą kaimo vietovėse, institucijų, teikiančių socialines paslaugas, modernizavimą ir įkūrimą.  

Strategijoje numatytos priemonės atitinka ir yra suderintos su veiklomis remiamomis pagal 

Europos Regioninį Plėtros Fondą. Remiami tie patys pareiškėjai, numatytas tos pačios apimties 

paramos dydis.  Programos viena  kitą papildo ir užtikrina tęstinumą vietos ir regioninėje plėtroje. 

Sanglaudos fondas remia nuotekų tinklo, geriamo vandens tiekimo tinklo įrengimą ir 

tvarkymą. Rengiant strategiją atliktais tyrimais nustatyta, kad minėtos problemos VVG teritorijoje 

yra pačios aktualiausios. Šių problemų sprendimui turi būti naudojamos ir Sanglaudos fondo lėšos. 

Strategija turėtų būti derinama  ir su Europos žuvininkystės fondu. Tuo atveju, kai toje 

pačioje teritorijoje įsteigiamos VVG ir žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė (ŽVG), VVG ir 

ŽVG vietos plėtros strategijų lygmeniu turi nustatyti takoskyrą tarp savo remiamų veiklos sričių. 

Lietuvoje kuriamos ŽVG.  Pagal turimą išankstinę informaciją VVG teritorijoje nebus įkurta ŽVG.  
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12. STRATEGIJOS VIEŠINIMO VEIKSMAI 

 

Įgyvendinant strategiją  VVG sieks, kad visiems gyventojams būtų sudaryta galimybė išsamiai 

susipažinti su vietos plėtros strategija, prioritetais, priemonėmis, įgyvendinimo eiga ir pasiektais 

rezultatais. 

VVG bus atsakinga ir atliks informavimą ir viešinimą apie įgyvendinamą strategiją, 

vadovaudamasi „Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą ir suteiktos 

paramos viešinimo taisyklėmis“ patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. 

balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-191 (Žin., 2007, Nr. 48-18686) ir Vietos plėtros strategijų, 

įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „LEADER metodo 

įgyvendinimas“ priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas, atrankos taisyklių XXIII 

skyriumi.  

Aukščiau minėtose taisyklėse yra pateikiami detalūs nurodymai, kaip ir kokia informacija 

privalo būti pateikta galimiems pareiškėjams, visuomenei ir kt. VVG strategijos įgyvendinimo 

metu, bet ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo datos įrengs aiškinamąjį stendą. 

VVG numato organizuoti informacinius ir mokomuosius renginius, parodas, konferencijas, 

seminarus, konkursus, supažindinimus su vietos ir šalies kaimo plėtros raida. VVG viešinimui 

naudos popierinius ir elektroninius leidinius, išorines ženklinimo priemones KKP įvaizdžiui 

formuoti. Visoms informavimo ir viešinimo priemonėms bus taikomi techniniai elementai: EB 

emblema(vėliava), EB Leader logotipas ir kt. VVG bus atsakinga už įgyvendinamų viešumo 

priemonių turinį ir kokybę.  

VVG  sudarys viešinimo veiklos koordinavimo grupę, kuri ir atliks visus suplanuotus 

viešinimo darbus, siekiant šių informavimo ir viešinimo tikslų: 

- skleisti tikslią informaciją apie Vietos plėtros 2008-2014 metų  strategijos  įgyvendinimą; 

- padėti sukurti sąlygas efektyviam paramos lėšų panaudojimui; 

- užtikrinti paramos lėšų panaudojimo skaidrumą. 

VVG informuos  ir viešins šias  tikslinės grupes: 

1. visuomenę; 

2. galimus pareiškėjus; 

3. projektų vykdytojus;  

4. žiniasklaidą; 

5. ES paramą administruojančias institucijas. 
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Viešinimas bus vykdomas pagal parengtą viešinimo veiksmų planą, kuris bus derinamas su 

strategijos įgyvendinimu. 

VVG organizuos darbą su visuomene ir žiniasklaida:  

- administruos savo Interneto svetainę;  

- vykdys visuomenės informavimo kampanijas;  

- teiks informaciją žiniasklaidai, socialiniams-ekonominiams bei kt. partneriams;  

- organizuos renginius visuomenei, projektų vykdytojams, galimiems pareiškėjams 

pristatydama strategijos įgyvendinimo eigą, pasiektus rezultatus.  

VVG saugos ir pateiks Nacionalinei mokėjimo agentūrai ataskaitose informaciją apie 

įgyvendintas viešinimo priemones, viešinimo veiklą įrodančius dokumentus. 
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Kontaktai: 

Telšių rajono vietos veiklos grupė 

Sedo g. 6, Telšiai LT-87101  

tel. +370 44469651, faks. +370 44469650, el. p. g.lobis@andernetas.lt 

Pirmininkas Vytautas Barsteiga  
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