
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  TARYBA 

 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

2022-08-25 Nr. T-7 

Telšiai 

 

   Posėdis įvyko 2022-08-25 

    Posėdžio pirmininkas Kęstutis Gusarovas, Savivaldybės meras. 

    Posėdžio sekretorė Laimutė Katkuvienė, Teisės ir administravimo skyriaus vyriausioji 

specialistė. 

Dalyvauja: 20 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 20 Tarybos narių.  

Meras informavo, jog darbotvarkėje 41 klausimas iš jų dvi informacijos ir vienas 

Paklausimas. Pasibaigus darbotvarkės klausimams bus svarstomas Telšių rajono savivaldybės 

Tarybos nario Algirdo Bacevičiaus paklausimas „Dėl pagalbos Lebedin miesto gynėjams“. 

Klausiama, kas turi pasiūlymų dėl darbotvarkės.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Telšių rajono savivaldybės 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų 

finansinių ataskaitų ir 2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinių patvirtinimo. 

2. Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ investicijų plano 2022 m. II dalies suderinimo. 

3. Dėl nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo. 

4. Dėl savivaldybės būsto pardavimo. 

5. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T1-353 „Dėl 

savikainos nustatymo ir visuomenei būtinų vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus 

susisiekimo maršrutų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.  

6. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T1-353 „Dėl 

savikainos nustatymo ir visuomenei būtinų vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus 

susisiekimo maršrutų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

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

įkainio nustatymo. 

8. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-320 „Dėl 

Telšių rajono savivaldybės buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio 

kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

9. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų 

turėtojų ir atliekų tvarkymą. 

10. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-296 „Dėl 

Telšių rajono savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

11. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. Sprendimo Nr. T1-232 „Dėl 

Telšių sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 
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12. Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Žalingo technologijų poveikio mažinimas Telšių 

rajone ir Lietuvoje“, finansuojamam valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 

lėšomis. 

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

14. Dėl asociacijos Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubo „Telšių atjauta“  

buveinės registravimo. 

15. Dėl asociacijos Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyriaus buveinės registravimo.  

16. Dėl vėjo elektrinių išdėstymo Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, Nevarėnų seniūnijoje, 

Nevarėnų, Mitkaičių ir Nerimdaičių kadastrinėse vietovėse, specialaus plano patvirtinimo. 

17. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti. 

18. Dėl viešame aukcione parduodamo Telšių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų 

nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo. 

19. Dėl 2018 m. liepos 13 d. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. S-

15557 nutraukimo. 

20. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-275 „Dėl 

patalpų perdavimo panaudos pagrindais Viešvėnų kaimo bendruomenei“ pripažinimo 

netekusiu galios. 

21. Dėl 2020 m. birželio 26 d. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr.3 

nutraukimo.  

22. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo.  

23. Dėl Telšių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo netinkamu 

(negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo. 

24. Dėl patikėjimo teisės pasibaigimo Telšių r. Viešvėnų pagrindinei mokyklai.  

25. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Luokės bendruomenei.  

26. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Degaičių kaimo bendruomenei.  

27. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Nerimdaičių kaimo bendruomenei. 

28. Dėl Telšių rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo. 

29. 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” papildymo.  

30. Dėl viešosios įstaigos Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo 

patvirtinimo.  

31. Dėl pavedimo Telšių rajono savivaldybės administracijai centralizuotai atlikti biudžetinės 

įstaigos Telšių vaikų globos namų apskaitos tvarkymo funkcijas. 

32. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. T1-470 „Dėl 

maksimalaus etatų skaičiaus Telšių rajono savivaldybės biudžetinėse socialines paslaugas 

teikiančiose įstaigose nustatymo“ pakeitimo. 

33. Dėl įgaliojimo suteikimo derinti Telšių sporto ir rekreacijos centro neformaliojo švietimo ir 

formalųjį švietimą papildančių ugdymo programų sportinio ugdymo planą. 

34. Dėl Telšių rajono savivaldybės mokyklų 2022–2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo modelių aprašo patvirtinimo. 

35. Dėl įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, 

mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, 

pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų 

vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo. 

36. Dėl Telšių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo. 

37. Dėl delegavimo į Regioninę kultūros tarybą. 

38. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-215 „Dėl 

Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, etatų skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo. 

39. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityje raštas „Dėl 

savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų“. 
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40. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityje raštas „Dėl 

mokinių klasėse ir klasių skaičiaus savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“. 

41. Telšių rajono savivaldybės Tarybos nario Algirdo Bacevičiaus paklausimas „Dėl pagalbos 

Lebedin miesto gynėjams“. 

Tarybos narys Stanislovas Čekanauskas nusišalino nuo 29 sprendimo svarstymo ir priėmimo 

„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” 

papildymo“. 

Tarybos posėdžiui svarstyti pateiktas 41 klausimas, iš jų dvi informacijos ir vienas 

Paklausimas. Apsvarstyti 38 sprendimų projektai, priimti 38 sprendimai (pridedama elektroninio 

vardinio balsavimo ataskaita, Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių ir administracijos 

darbuotojų sąrašai). 

 

 

Savivaldybės meras    Kęstutis Gusarovas 

 

 

Posėdžio sekretorė    Laimutė Katkuvienė 


