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Kodėl kuriama ši strategija? 
Telšių rajono fizinio aktyvumo ir sporto strategijoje 2023-
2030 m. (toliau – strategijoje) laikomasi nuostatos, kad 
sportas ir fizinis aktyvumas yra svarbios sveiko ir laimingo 
žmogaus gyvenimo, prasmingo buvimo bendruomenės 
dalimi, aukštesnių gyvenimo standartų sukūrimo prielai-
dos. 

Fizinio aktyvumo ir sporto samprata
Bendros kūrybos sesijos metu, su Telšių rajono savival dy-
bės administracijos sudaryta darbo grupe ieškant atsa-
ky mo į klausimą „Kas yra sportas?“ buvo suprasta, kad 
po sporto sąvoka telpa daug reikšmių. Sportas – tai ir 
tu ri ninga bendruomenės, šeimos ar draugų laisvalaikio 
praleidimo, ir individuali asmenybės ugdymo forma. 
Spor tas ir fizinis aktyvumas lygu sveikatinimuisi - tiek fizi-
niam, tiek ir emociniam, tikslinga sveikatos puoselėjimo 
forma. Sportas apima rezultatų siekimo, meistriškumo, 
tam tikrų įgūdžių lavinimo, pasiekimų sritis. Formuluo-
jant strategijos turinį, stengiamasi sportą kaip individualią 
ir grupės veiklą traktuoti platesne prasme, įterpiant visus 
išvardintus jai būdingus aspektus. 

Kaip sukurta ši strategija?
Strategijos rengimo procese laikytasi įrodymais grįsto 
valdymo ir bendros kūrybos principų. 2022 m. rugsėjo 
– 2023 m. sausio mėnesiais buvo atliekama strateginių 
ra jono, šalies ir tarptautinių šaltinių analizė, parengta ir 
įgyvendinta rajono gyventojų ir organizacijų apklausa, 
su rengtos trejos bendros kūrybos dirbtuvės – strate-
ginės sesijos su darbo grupės nariais, atlikta silpnybių, 
sti prybių, galimybių, grėsmių, politinių, ekonominių, 
soci alinių ir technologinių veiksnių analizės, išanalizuoti 
antriniai Telšių rajono fizinio aktyvumo ir sporto situaciją 
reprezen tuojantys statistiniai duomenys ir rodikliai. Pilnos 
apimties strategijos dokumentas apima viziją, pagrindi-
nių tikslų pristatymą, apibendrintą atliktos analizės 
pri statymą ir įžvalgų išskleidimą, grupuojant jas pagal 
ta patybės, žmogiškųjų išteklių, produktų ir paslaugų, 
infrastruktūros ir valdymo dimensijas, veiksmų ir įgyven-
dinimo planus. 

Kaip skaityti strategiją?
Strategija sukurta laikantis supratimo, 
kad tai pasakojimas, kurį turi gebėti 
perpasakoti ir pagal jį veikti visos 
stra tegijos įgyvendinimu suinteresuo-
tos šalys, t.y. savivaldos atstovai, 
spor to srities darbuotojai, rajone vei-
kiančios sporto ir kitų sričių organi-
zacijos, verslai, gyventojai, partneriai 
ir svečiai. Norint gebėti perpasakoti 
strategiją – istoriją, reikia žinoti kaip 
ji turi baigtis, suprasti jos prasmę ir 
priimti ją kaip savą. 

Kviečiame susipažinti su šiuo 
pasakojimu ir jį perpasakoti savo 
šeimos nariams, draugams,  
kaimynams, Telšių r. svečiams. 
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1 tikslas. 

Siekti ilgalaikio bendruo
menės požiūrio į fizinį akty
vumą ir sportą kaitos. 

2 tikslas. 

Siekti sveiko gyvenimo koky
bės pokyčių, investuojant į fizi
nio aktyvumo ir sporto veiklas. 

3 tikslas. 

Siekti lyderystės, kuriant fizi
nio aktyvumo ir sporto srities 
proveržį regione.

Vizija 
Fiziškai aktyvesnė rajono bendruomenė, 
kurianti gyvenimo kokybę visiems  
ir skatinanti proveržio sveikam gyvenimui jungtis regione. 

Telšių rajono strategijos vizijoje koduojamas fizinio 
aktyvumo ir sporto reikšmę įsisąmoninusios Telšių rajono 
bendruomenės vaizdinys, pabrėžiant jos įvairovę ir siekį 
sukurti skirtingų visuomenės grupių fizinio aktyvumo 
pokytį. Aktyvesnė bendruomenė kartu kuria ir puoselė-
ja aplinką, kurioje vystomos ir teikiamos kokybiškos ir 
visiems prieinamos fizinio aktyvumo ir sporto paslaugos 
bei produktai. Požiūrio, veiksmų ir aplinkos pokytis turi 

įtakos ir poziciniam rajono pasikeitimui – Žemaitijos geo-
grafiniame centre susiformuoja veržlus pavyzdys kitiems 
regiono kaimynams – inicijuojantis ir skatinantis fizinio 
aktyvumo ir sporto inovacijas, bendradarbiavimą siekiant 
sveiko gyvenimo tikslo regione.  

Strategijos įgyvendinimo planas
Strategijos įgyvendinimo kalendorius:

II fazė „Gerųjų praktikų 
auginimo ir įtvirtinimo“

20272030 m. 
strategijos veiklų ir priemonių 
įgyvendinimo veiklos plano 
įgyvendinimas;

2030 m.
strategijos įgyvendinimo vertini-
mas ir naujos strategijos sukūri-
mas.

I fazė „Gero starto ir 
eksperimentavimo“

2023 m. I – II ketv. 
strategijos veiksmų ir priemonių 
aptarimas su suinteresuotomis 
šalimis

2024 – 2026 m. 
strategijos veiklų ir priemonių 
įgyvendinimo veiklų įgyvendini-
mas - eksperimentavimas;

2024 – 2026 m. 
strategijos veiklų ir priemonių 
įgyvendinimas – gerųjų praktikų 
įtvirtinimas ir sklaida.

2026 m. 
strategijos peržiūros forumas ir 
strategijos patikslinimas – 2027-
2030 m. strategijos veiklų ir prie-
monių įgyvendinimo veiklos plano 
parengimas, remiantis pasiek-
tais rezultatais, pilotinių veiklų 
įgyvendinimo rodikliais.

Tikslai

Kaip įgyvendinti strate-
giją sėkmingai?
Telšių rajono fizinio aktyvumo ir 
sporto strategijos 2023-2030 m. 
veiksmų plane išdėstyti uždaviniai, 
priemonės ir veiksmai skirstomi į dvi 
struktūrines strategijos įgyvendini-
mo fazes, apimančias po 4 strategi-
jos įgyvendinimo metus – pirmoji 
„Gero starto ir eksperimentavimo“ ir 
antroji – „Gerųjų praktikų auginimo 
ir įtvirtinimo“. Reikia pažymėti, kad 
2023 m. skirti daugiausiai pasirengi-
mo, inventorizacijos darbams, pasi-
rengiant šioje įgyvendinimo fazėje 
skirti dėmesį į priemonių išbandymą, 
inovacijų paiešką. Pirmoji fazė 
užbaigiama strategijos peržiūros 
forumu, siekiant platesniame rate 
aptarti ir suderinti tolimesnes veiklas. 
Svarbu atkreipti dėmesį, kad pasku-
tinieji antrosios fazės metai skirti ne 
tik veiklų įgyvendinimui, tačiau ir 
refleksijai, rezultatų analizei, naujos 
strategijos rengimui. 

Tikslai
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Kada bus galima pasakyti, kad 
strategija įgyvendinta sėkmingai?
Telšių r. fizinio aktyvumo ir sporto strategijos tikslais, 
uždaviniais, priemonėmis ir veiksmais siekiama prisidėti 
prie Telšių r. strateginės plėtros plano rodiklių pasiekimo. 
Strategijos įgyvendinimo sėkmė bus matuojama stebint 
tris pagrindinius rodiklius.

1 Tikslas. Siekti ilgalaikio bendruomenės 
požiūrio į fizinį aktyvumą ir sportą kaitos. 

Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių 
dalyvių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų 
(Šaltinis - Statistikos departamentas)

2021 m.  – 221

2030 m.  – 332. 

2 Tikslas. Siekti sveiko gyvenimo kokybės 
pokyčių, investuojant į fizinio aktyvumo ir 
sporto veiklas. 

Suaugusiųjų dalis (proc.), kurie vertina 
gyvenimo kokybę kaip gerą ar labai gerą 
(Šaltinis - Higienos institutas)

2018 m.  – 60,2

2030 m.  – 72,0.

3 Tikslas. Siekti lyderystės, kuriant fizinio ak-
tyvumo ir sporto srities proveržį regione.

Inicijuotų ir įgyvendintų regioninio lygmens 
projektų skaičius (šaltinis - Telšių rajono 
savivaldybės administracija)

2022 m. – 0

2030 m. – 3.

Ką svarbu nuolat prisiminti 
įgyvendinant strategiją?

Rengiant strategiją rengėjai ir 
darbo grupė atliko nedidelę užduotį 
„Pasaky kite, kokį pokytį įsivaizduojate 
2030 m., įgyvendinus šią strategiją? 
Kokią informaciją apie šį pokytį 
pateikia Telšių, Lietuvos ar tarptau-
tiniai medijų kanalai?“, siekiant ne 
tik įvardinti pokytį, tačiau ir identi-
fikuoti turimą ambiciją bei ryžtą jos 
siekti. Tęsiant šią patirtį, sukurti 4 
įsivaizduo jamų Telšių rajono gyven-
tojų pasakojimai iš 2030 - ųjų metų.

Justas, į Telšius savaitgaliais grįžtantis studentas, 22 m.

Jau pirmaisiais strategijos įgyvendinimo metais, kai aš dar buvau moksleivis, 
susitelkėme – pavyko sukurti aktyvių ambasadorių tinklą, siekiant tapti 
aukštesnius fizinio aktyvumo ir sporto pasiekimus ir sveikesnį gyvenimą būdą 
propaguojančia bendruomene. Apie posūkį į sveikesnį gyvenimą daugiau kal-
bėjome patys ir klausydavome kartą per mėnesį išleidžiamoje tinklalaidėje. Iš 
savivaldybės ir mūsų rajone įsikūrusių sporto klubų, pačių įvairiau sių sporto 
šakų entuziastų pajutome nuoširdų kvietimą tapti aktyvesniais. Po kelerių 
metų atliktas gyventojų tyrimas parodė, kad beveik trečdalis mūsų sportuoja ir 
yra fiziškai aktyvūs vos ne kasdien ir sportas jau ne tik aukšto meistri škumo 
sportininkų gyvenimo dalis. Turbūt mus, o ypač jaunimą, įkvėpė tai, kad 
pažvelgėme ir į savo rajono sporto istoriją virtualiame Telšių rajono sporto 
muziejaus archyve, kurį jau kartus pristačiau net per Erasmus mainus užsieny-
je. Aktyvumas atėjo į mūsų kasdieną, tiksliau atvyko dviračiu, kuris tapo 
dažna transporto priemone vykstant į darbą, į svečius, į mokyklą. 

Remiantis strateginių dokumentų 
analize, įgyvendinant su fizinio 
aktyvumo ir sporto sritimi susijusius 
veiksmus, reikalingas horizontalumas 
su kitomis sritimis – sveikata, turiz-
mu, susisiekimu ir kitomis. Tarpsri-
tinis susietumas prisidės prie teigiamų 
pokyčių visuomenėje sukūrimo, 
ieškant sąsajų ir lanksčių valdymo 
metodų kompleksinių sprendimų 
įgyvendinime, kylant valdyse-
nos, atskirų priemonių ir veiksmų 
įgyvendinamumo iššūkiams. Strategi-
jos rengimo procese taip pat sutarta 
dėl trijų pagrindinių Telšių rajono 
fizinio aktyvumo ir sporto strategijos 
įgyvendinimo principų:

Įtraukumo – siekti 
įgyvendinamomis 
priemonėmis ir 
veiksmais atliepti visų 
visuomenės grupių 
interesus, įtraukiant 
jas į sprendimų dėl 
priemonių ir veiksmų 
priėmimo bei įgyvend-
inimo procesus;

Inovatyvumo – 
siekti įgyvendinamų 
priemonių ir veiksmų 
naujumo bei veik-
smingumo;

Tvarumo – siekti 
įgyvendinamomis 
priemonėmis atliepti 
saugumo, atsparumo 
ir darnumo tikslus, 
prisidedant prie kovos 
su klimato kaita ir jos 
padariniais.   
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Aldona, buvusi „Žemaitijos pieno“ darbuotoja, 68 m.

Į „Mankštas kitaip“ pradėjau eiti su savo šuniuku. Po mankštų su senjorėmis 
pasilikdavome paplepėti gražios gamtos apsuptyje, kitąsyk malonioje klubo 
aplinkoje – pripažinkime, ir augintiniams smagu praleisti laiką gamtoje, pa-
judėti, pažaisti. Girdėjome atsiliepiant ir mūsų gydytojus, kad sveika gyvense-
na pradėjo keisti ir mūsų rajono gyventojų sveikatą, o ypač nuotaiką – tapome 
dar laimingesni. Ypač dabar džiaugiamės ir didžiuojamės istorijomis apie 
sėkmingas sporto fondo investicijas skirtingoms visuomenės grupėms – visi 
galime rasti fizinio aktyvumo veiklų atsivertę Telšių sporto kalendorių, o 
ryškiausiai pokytį pastebime neįgaliųjų atžvilgiu – dabar juos pastebime šalia 
mūsų, fiziškai aktyviai leidžiančius laiką.

Artūras, Sporto ir rekreacijos centro treneris, 42 m.

Šiandien mūsų sporto bendruomenei jau nebereikia vykti į kitus miestus 
rūpintis savo sveikata, galime džiaugtis Telšių rajone įsidarbinusių sporto 
medikų dėmesiu. Dėl pagerėjusių sąlygų sportininkams ir suformuotos sporto 
klasės, dabar nebetrūksta norinčių treniruotis mūsų komandose, o  kartas nuo 
karto treniruoti mūsų talentus atvyksta jauni treneriai ne tik iš Lietuvos, tačiau 
ir iš Europos. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas teikiantys pastebi, kad 
mus pradėjo lankytis vis daugiau sporto turistų, iš kurių girdime pagyras 
mūsų renginių organizatoriams, sportininkams ir paslaugiems savanoriams. 
Pajutome, kad ne tik vasarą, bet ir žiemą praleidžiame daugiau laiko lauke 
judėdami, dažniau susitinkame sporto salėse. 

Rasa, Sporto tarybos koordinatorė, antreprenerė,  
gyvenanti Tryškių seniūnijoje  34 m. 

Sporto organizacijų sąskrydis, surengtas atnaujintoje Germanto viloje buvo 
didžiulė sėkmė. Jame kalbėtasi apie tai, kad norime aukščiau kelti aukštesnį 
paslaugų ir produktų kokybės standartą, susitelkiant į inovacijas. Kalbėta, 
kad visoms amžiaus grupėms svarbus aktyvumas, kartu galvota apie naujas 
mobilias paslaugas, kuriomis galėtų naudotis ne tik gyvenantys Telšių mieste, 
tačiau ir toliau esančiose seniūnijose. Svečiams iš Lietuvos ir užsienio partne-
riams papasakojome, kaip mūsų darbovietėse atsirado fizinio aktyvumo 
erdvės, nekalbant apie tai, kad darbovietėse pradėjo trūkti vietos dviračių 
laikymui. Įtvirtinti naujoves, bendradarbiavimą, ambicijas ir aktyvų veikimą 
savo kasdienybėje pasidarė kur kas lengviau atsiradus Sporto klasteriui ir 
pritraukus privataus sektoriaus lėšų, suaktyvėjus Sporto tarybos veiklai. Ar 
tapome pavyzdžiu kitiems? Galbūt. Tačiau tikrai tapome pavyzdžiu sau. 

Daugiau informacijos: ...

Strategiją parengė: 

Dovilė Gaižauskienė,  
Performatyvaus dizaino asociacijos vadovė 
Viktoras Urbis  
Viešosios politikos ekspertas 

2022 m. 
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