
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  TARYBA 

 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

2022-06-30 Nr. T-6 

Telšiai 

 

   Posėdis įvyko 2022-06-30 

    Posėdžio pirmininkas Kęstutis Gusarovas, Savivaldybės meras. 

    Posėdžio sekretorė Laimutė Katkuvienė, Teisės ir administravimo skyriaus vyriausioji 

specialistė. 

Dalyvauja: 21 Telšių rajono savivaldybės tarybos nariai. Dalyvių sąrašas pridedamas.  

Savivaldybės administracijos darbuotojai. Sąrašas pridedamas. 

Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas kalbėjo, jog Tarybos posėdis įvyks elektroninėje 

sistemoje, t.y. tiesioginė transliacija kurią gali stebėti visi piliečiai. Paprašė Tarybos narių 

kortelėmis užsiregistruoti. Tarybos posėdyje dalyvauja 21 Tarybos narys.  

Meras informavo, jog darbotvarkėje 53 klausimai, pasibaigus darbotvarkės klausimams bus 

svarstomas Telšių savivaldybės tarybos frakcijos ,,Už Telšius“ paklausimas „Dėl Respublikos g. 

Telšiuose remonto darbų“. Klausiama, kas turi pasiūlymų dėl darbotvarkės.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 metų II pusmečio posėdžių laiko 

patvirtinimo. 

2. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl 

Telšių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. 

3. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-36 „Dėl 

Telšių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. 

4. Dėl garantijos suteikimo UAB Telšių autobusų parkui. 

5. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T1-462 

„Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo naudojimo tvarkos aprašo 

tvirtinimo“ pakeitimo. 

6. Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Telšių r. Viešvėnų pagrindinės mokyklos sporto 

aikštyno atnaujinimas“. 

7. Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Upynos kaimo bendruomenės verslo pradžia 

sukuriant darbo vietą rajono kaimo gyventojui“. 

8. Dėl savivaldybės būsto pardavimo. 

9. Dėl pritarimo Susitarimui „Dėl 2000 m. rugsėjo 28 d. Telšių miesto šilumos ūkio 

modernizavimo ir renovacijos sutarties Nr. 00-09-28-006 pakeitimo“. 

10. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Dariaus ir Girėno g. 1, Varnių m., Telšių r., nuomos. 

11. Dėl viešame aukcione parduodamo Telšių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir 

kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo. 

12. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-367 „Dėl 

Telšių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

13. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T1-7 „Dėl 

Telšių švietimo centro teikiamų paslaugų įkainių dydžių nustatymo“ pakeitimo. 

14. Dėl keleivių vežimo (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais 

įkainio nustatymo.  
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15. Dėl Telšių sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo. 

16. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-205 

„Dėl Telšių sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų įkainių ir lengvatų dydžių patvirtinimo“ 

pakeitimo. 

17. Dėl pritarimo Ketinimo protokolui tarp Telšių rajono savivaldybės ir akcinės bendrovės 

„Kelių priežiūra“. 

18. Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo. 

19. Dėl pagalbos Ukrainai ir užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos 

Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, teikimo programos patvirtinimo. 

20. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Žemaitijos psichikos negalią 

turinčių žmonių klubui „Telšių atjauta“. 

21. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Lietuvos samariečių bendrijai 

Telšių skyriui. 

22. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-368 „Dėl 

Telšių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo. 

23. Dėl Telšių rajono savivaldybės turto įkeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

24. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Telšių sutrikusios psichikos 

žmonių globos bendrijai. 

25. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Telšių sutrikusios psichikos 

žmonių globos bendrijai. 

26. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai LAAS šiaurės rytų centrui. 

27. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Telšių medžiotojų ir žvejų 

draugijai. 

28. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Telšių sutrikusios psichikos 

žmonių globos bendrijai. 

29. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Telšių rajono savivaldybės nuosavybėn. 

30. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą. 

31. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T1-278 „Dėl 

patalpų perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Viešvėnų kaimo bendruomenei“ pripažinimo 

netekusiu galios. 

32. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Vembūtų bendruomenei. 

33. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-104 „Dėl 

savivaldybės turto patikėjimo sutarties nutraukimo ir savivaldybės turto perdavimo“ pakeitimo. 

34. Dėl patalpų perdavimo patikėjimo teise Telšių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biurui. 

35. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Žemaitijos psichikos negalią 

turinčių žmonių klubui „Telšių atjauta“. 

36. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-185 

„Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir leidimo jį parduoti“ 

pakeitimo. 

37. Dėl Telšių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo 

netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo. 

38. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei. 

39. Dėl neprivatizuojamo  žemės ploto. 

40. Dėl asociacijos Telšių rajono pensininkų sąjungos buveinės registravimo. 

41. Dėl vienkartinės paramos skyrimo išimties tvarka gyventojams. 

42. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T1-460 

„Dėl vietų skaičiaus ir išlaidų normatyvų Telšių vaikų globos namuose patvirtinimo“ pakeitimo. 

43. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-379 „Dėl 

Telšių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo. 

44. Dėl Telšių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas ir lėšų 

pervedimo paslaugų teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo. 
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45. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-297 

„Dėl viešosios įstaigos Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų 

paslaugų” pakeitimo.  

46. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl 

Telšių rajono švietimo įstaigų, kurioms nustatomas klasių ir mokinių skaičius, ugdymo grupių ir 

vaikų skaičius 2022 – 2023 mokslo metams, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

47. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-406 

„Dėl mokinių vežiojimo Telšių rajone tėvų (globėjų) privačiu transportu tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo. 

48. Dėl Telšių miesto Garbės piliečio vardo suteikimo Mišai Jakobui.  

49. Dėl pritarimo projekto „Džiuginėnų patirtinio mokymosi centro patalpų remonto darbai“ 

įgyvendinimui. 

50. Dėl Telšių rajono savivaldybės kultūros centrų 2021 metų veiklos ataskaitų patvirtinimo. 

51. Dėl Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2021 

metų veiklos statistinės ataskaitos patvirtinimo.  

52. Dėl Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatro 2022 metų kūrybinės veiklos 

programos patvirtinimo (TR-282).  

53. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-182 

„Dėl Telšių kultūros centro didžiausio leistino etatų skaičiaus patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.  

Tarybos nariai po ilgų diskusijų paprašė, jog 3 klausimu „Dėl Telšių rajono savivaldybės 

tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-36 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2022 metų 

biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ priimti sprendimą, o dėl iškilusių neaiškumų Tarybos nariams 

būtų pavesta Kontrolieriaus tarnybai išsiaiškinti esamą situaciją ir pateikti informaciją Tarybai. 

Tarybos posėdžiui svarstyti pateikti 53 klausimai. Apsvarstyti 53 sprendimų projektai, 

priimti 52 sprendimai, 1 sprendimo projektas nepriimtas (pridedama elektroninio vardinio 

balsavimo ataskaita, Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių ir administracijos darbuotojų 

sąrašai). 

 

 

Savivaldybės meras    Kęstutis Gusarovas 

 

 

Posėdžio sekretorė    Laimutė Katkuvienė 


