
 
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS 

 

 

POTVARKIS 

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO   

 
2020 m. vasario 18 d. Nr. V16-11 

Kaišiadorys 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 6 

dalimis, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos 

reglamento, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 

V17-55 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 62 punktu, 

1. Š a u k i u  Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos posėdį 2020 m. vasario 27 d. 10 val.   

(Savivaldybės posėdžių salė, Katedros g. 4, Kaišiadorys). 

2.  S u d a r a u  tokią jo darbotvarkę: 

 

 

 Klausimo pavadinimas Pranešėjas 

Projektą 

nagrinėjantis 

komitetas 

1.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos ir mero 2019 

metų veiklos ataskaitų (TSP-58). 

Vytenis Tomkus, 

Stasys Urbonavičius 

Visi komitetai 

2.  Dėl pritarimo Kaišiadorių rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 

2019 metų veiklos ataskaitai (TSP-54). 

Mindaugas 

Nasevičius 

Visi komitetai 

3.  Dėl pritarimo Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 

2019–2021 metų veiklos plano 2019 metų vykdymo 

ataskaitai (TSP-55). 

Ignas Simonaitis Visi komitetai 

4.  Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo (TSP-31). Audronė 

Litvinskaitė 

Visi komitetai 

5.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 

metų veiklos plano patvirtinimo (TSP-57). 

Ignas Simonaitis Visi komitetai 

6.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto 

patvirtinimo (TSP-32). 

Audronė 

Litvinskaitė 

Visi komitetai 

7.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės smulkiojo verslo 

skatinimo nuostatų patvirtinimo (TSP-56). 
Ignas Simonaitis Visi komitetai 

8.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 

31 d. sprendimo Nr. V17-55 ,,Dėl Kaišiadorių rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 

pakeitimo (TSP-42). 

Stasys Urbonavičius Visi komitetai 

9.  Dėl pritarimo Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai (TSP-26). 

Danutė 

Steponavičienė 

Visi komitetai 

10.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 

lapkričio 28 d. sprendimo Nr. V17-282 „Dėl sąlyginės 

pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo (TSP-38). 

Neringa Žigutienė Sveikatos komitetas 
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 Klausimo pavadinimas Pranešėjas 

Projektą 

nagrinėjantis 

komitetas 

11.  Dėl Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ nuostatų 

patvirtinimo (TSP-33). 
Rimutė Arlauskienė Visi komitetai 

12.  Dėl sutikimo reorganizuoti Kaišiadorių r. Paparčių mokyklą-

daugiafunkcį centrą ir Kaišiadorių r. Žaslių lopšelį-darželį 

„Žaliasis klevelis“ (TS30). 

Rimutė Arlauskienė Visi komitetai 

13.  Dėl Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro 

reorganizavimo sąlygų aprašo ir Kaišiadorių rajono švietimo 

ir sporto paslaugų centro bei Kaišiadorių pedagoginės 

psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo (TSP-43). 

Rimutė Arlauskienė Visi komitetai 

14.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų 

darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TSP-46). 

Rimutė Arlauskienė Visi komitetai 

15.  Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 

Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose 

patvirtinimo (TSP-34). 

Rimutė Arlauskienė Visi komitetai 

16.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės šeimos komisijos 

sudarymo ir nuostatų patvirtinimo (TSP-35). 

Rimutė Arlauskienė Visi komitetai 

17.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės stipendijos skyrimo 

jauniesiems menininkams atrankos konkurso nuostatų 

patvirtinimo (TSP-28). 

Loreta Medzevičienė Visi komitetai 

18.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės stipendijos skyrimo 

jauniesiems menininkams komisijos sudarymo (TSP-29). 
Loreta Medzevičienė Visi komitetai 

19.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių 

vykdymo ataskaitos patvirtinimo (TSP-36). 

Vidmantas 

Malinauskas 

Visi komitetai 

20.  Dėl pritarimo suteikti įgaliojimą balsuoti VšĮ Kauno regiono 

atliekų tvarkymo centro visuotiniame dalininkų susirinkime 

(TSP-45). 

Vidmantas 

Malinauskas 

Visi komitetai 

21.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 

lapkričio 28 d. sprendimo Nr. V17-276 „Dėl Kaišiadorių 

rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų 

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių 

patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TSP-51). 

Vidmantas 

Malinauskas 

Visi komitetai 

22.  Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms (TSP-37). Laimutė 

Grabliauskienė 

Ekonomikos 

komitetas 

23.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

stebėsenos 2018 metų ataskaitos patvirtinimo (TSP-24). 

Vilija 

Tamašauskienė 

Sveikatos komitetas 

24.  Dėl pritarimo Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro 2018–2019 metų veiklos ataskaitai (TSP-25). 

Vilija 

Tamašauskienė 

Sveikatos komitetas 

25.  Dėl pritarimo Kaišiadorių rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus įgaliojimui balsuoti VšĮ 

Rumšiškių dienos centro visuotiniame dalininkų susirinkime 

(TSP-39). 

Ligita Pūrienė Visi komitetai 

26.  Dėl patalpos perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos 

kurčiųjų draugijos Kauno teritorinei valdybai (TSP-40). 
Ligita Pūrienė Sveikatos komitetas 

27.  Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Kalvių g. 2-3, Kruonio 

mstl., Kaišiadorių r. sav. (TSP-41). 
Ligita Pūrienė Ekonomikos 

komitetas 

28.  Dėl valstybės turto nurašymo (TSP-47). Ligita Pūrienė Ekonomikos 

komitetas 

29.  Dėl turto perdavimo Rumšiškių kultūros centrui (TSP-48). Ligita Pūrienė Ekonomikos 

komitetas 

30.  Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos Respublikos 

vyriausiosios rinkimų komisijos (TSP-49). 

Ligita Pūrienė Ekonomikos 

komitetas 

31.  Dėl turto perdavimo patikėjimo sutartį uždarajai akcinei 

bendrovei „Kaišiadorių vandenys“ (TSP-50). 

Ligita Pūrienė Visi komitetai 

32.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 

lapkričio 28 d. sprendimo Nr. V17-281 „Dėl pritarimo 

projektui „Valstybei nuosavybės teise priklausančios, 

Linas Lazauskas Ekonomikos 

komitetas 
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 Klausimo pavadinimas Pranešėjas 

Projektą 

nagrinėjantis 

komitetas 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos patikėjimo 

teise valdomos atkuriamos melioracijos infrastruktūros 

rekonstrukcija“ pakeitimo (TSP-44). 

33.  Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Kaišiadorių 

rajono priešgaisrinėje tarnyboje nustatymo (TSP-27). 

Jurgita Putnikienė Biudžeto komitetas 

Ekonomikos 

komitetas 

34.  Dėl pritarimo Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 

kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitai (TSP-52). 

Virginijus 

Ceslevičius 

Visi komitetai 

35.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos kontrolės 

komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo (TSP-

53). 

Virginijus 

Ceslevičius 

Visi komitetai 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Vytenis Tomkus 
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Vasario mėnesį Kaišiadorių rajono savivaldybės 

tarybos komitetai posėdžiaus: 
 

Ekonomikos, kaimo plėtros ir aplinkosaugos komitetas – 

vasario 24 d. 10 val. Svarstys sprendimų projektus, kurie pateikti 

Savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. posėdžiui. 

 

Socialinės apsaugos, sveikatos ir bendruomenių reikalų 

komitetas  – vasario 24 d. 13 val. Svarstys sprendimų projektus, 

kurie pateikti Savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. posėdžiui. 

 

Biudžeto, finansų ir investicijų komitetas  – vasario 25 d. 

10 val.  Svarstys sprendimų projektus, kurie pateikti Savivaldybės tarybos 2020 

m. vasario 27 d.  posėdžiui. 

 

Švietimo, kultūros, sporto ir viešosios tvarkos komitetas –   
vasario 25 d. 15 val. Svarstys sprendimų projektus, kurie pateikti 

Savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. posėdžiui. 

 

 

 
Komitetų posėdžiai vyks Savivaldybės didžiojoje salėje (II aukštas). 

Su sprendimų projektais, jų priedais ir papildoma medžiaga detaliai 

galima susipažinti Tarybos ir mero sekretoriate, Savivaldybės interneto 

tinklalapyje. 

 

 


