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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 6 

dalimis, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu,  

1. Š a u k i u  Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos posėdį 2019 m. spalio 24 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 2019 m. vasario 

21 d. sprendimo Nr. V17-24 ,,Dėl Kaišiadorių rajono 

savivaldybės strateginio 2019–2021 metų veiklos plano 

patvirtinimo“ pakeitimo (TSP-293). 

Ignas Simonaitis Visi komitetai 

2.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto 

patikslinimo (TSP-288). 

Audronė 

Litvinskaitė 

Visi komitetai 

3.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 

struktūros patvirtinimo (TSP-301). 

Jurgita Putnikienė Visi komitetai 

4.  Dėl leidimo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai 

pagal veiklos nuomos sutartis nuomotis penkis naujus 

tarnybinius lengvuosius automobilius (TSP-300). 

Voldemaras 

Maziliauskas 

Visi komitetai 

5.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų tarybos sudarymo (TSP-286). 

Loreta 

Medzevičienė 

Visi komitetai 

6.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės atvirojo jaunimo centro 

ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo (TSP-298). 

Eglė Grendienė Visi komitetai 

7.  Dėl VšĮ Kaišiadorių ligoninės teikiamos mokamos 

limfodrenažinio masažo paslaugos kainų patvirtinimo (TSP-

285). 

Vilija 

Tamašauskienė 

Visi komitetai 

8.  Dėl kietojo kuro rūšių vidutinių kainų patvirtinimo (TSP-

287). 
Neringa Žigutienė Visi komitetai 

9.  Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms (TSP-289). Laimutė 

Grabliauskienė 

Visi komitetai 

10.  Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo (TSP-290). Laimutė 

Grabliauskienė 

Visi komitetai 

11.  Dėl Rasos Stankutės atleidimo nuo žemės mokesčio (TSP-

291). 
Laimutė 

Grabliauskienė 

Visi komitetai 

12.  Dėl Mindaugo Saikausko atleidimo nuo žemės mokesčio 

(TSP-292). 

Laimutė 

Grabliauskienė 

Visi komitetai 
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 Klausimo pavadinimas Pranešėjas 

Projektą 

nagrinėjantis 

komitetas 

13.  Dėl Rumšiškių sen. Užtakų kaimo Purienų gatvės priskyrimo 

Rumšiškių sen. Rumšiškių miesteliui (TSP-299). 
Laimutė 

Grabliauskienė 

Visi komitetai 

14.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo 

turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TSP-294). 

Ligita Pūrienė Visi komitetai 

15.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio būsto, esančio Gedimino g. 90-3, Kaišiadoryse, 

pardavimo (TSP-295). 

Ligita Pūrienė Visi komitetai 

16.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 

balandžio 30 d. sprendimo Nr. V17-104 „Dėl Kaišiadorių 

rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Kaišiadorių rajono 

savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo 

dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TSP-296). 

Ligita Pūrienė Visi komitetai 

17.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

gruodžio 22 d. sprendimo Nr. V17-337 „Dėl Kaišiadorių 

rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos 

mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo (TSP-297). 

Ligita Pūrienė Visi komitetai 

18.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto 

nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos 

mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų 

kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TSP-

302). 

Ligita Pūrienė Visi komitetai 

19.  Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais asociacijai 

Pravieniškės-I bendruomenės veiklos centrui „Praviena“ 

(TSP-303). 

Ligita Pūrienė Visi komitetai 

20.  Dėl Kremuotų žmonių palaikų laidojimo Kaišiadorių rajono 

savivaldybės kolumbariumų nišose tvarkos aprašo 

patvirtinimo ir įkainio už urnos su kremuotais žmogaus 

palaikais laikymo kolumbariumo nišoje nustatymo (TSP-

304). 

Voldemaras 

Maziliauskas 

Visi komitetai 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Vytenis Tomkus 
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Spalio mėnesį Kaišiadorių rajono savivaldybės 

tarybos komitetai posėdžiaus: 
 

Ekonomikos, kaimo plėtros ir aplinkosaugos komitetas – 

spalio 21 d. 10 val. Svarstys sprendimų projektus, kurie pateikti 

Savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. posėdžiui. 

 

Socialinės apsaugos, sveikatos ir bendruomenių reikalų 

komitetas  – spalio 21 d. 13 val. Svarstys sprendimų projektus, kurie 

pateikti Savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. posėdžiui. 

 

Biudžeto, finansų ir investicijų komitetas  – spalio 22 d. 

10 val.  Svarstys sprendimų projektus, kurie pateikti Savivaldybės tarybos 2019 

m. spalio 24 d.  posėdžiui. 

 

Švietimo, kultūros, sporto ir viešosios tvarkos komitetas –   

spalio 22 d. 15 val. Svarstys sprendimų projektus, kurie pateikti 

Savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. posėdžiui. 

 

 

 
 

Komitetų posėdžiai vyks Savivaldybės mažojoje salėje (II aukštas). 

 

Su sprendimų projektais, jų priedais ir papildoma medžiaga detaliai 

galima susipažinti Tarybos ir mero sekretoriate, Savivaldybės interneto 

tinklalapyje. 

 


