KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS
POTVARKIS
DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO
2018 m. gegužės 14 d. Nr. V16-5
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 62 punktu,
1. Š a u k i u Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos posėdį 2018 m. gegužės 24 d. 10 val.
(Savivaldybės posėdžių salė, Katedros g. 4, Kaišiadorys).
2. S u d a r a u tokią jo darbotvarkę:

Klausimo pavadinimas
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Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m.
vasario 15 d. sprendimo Nr. V17-6 ,,Dėl Kaišiadorių rajono
savivaldybės strateginio 2018–2020 metų veiklos plano
patvirtinimo“ pakeitimo (TSP-169).
Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto
patikslinimo (TSP-168).
Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m.
gruodžio 21 d. sprendimo Nr. V17-311 „Dėl pritarimo
projektui „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos
efektyvumo didinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“
pakeitimo (TSP-164).
Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m.
gruodžio 21 d. sprendimo Nr. V17-312 „Dėl pritarimo
projektui „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos
efektyvumo didinimas Moters sveikatos centre“ pakeitimo
(TSP-165).
Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m.
gruodžio 21 d. sprendimo Nr. V17-313 „Dėl pritarimo
projektui „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos
efektyvumo didinimas Kaišiadorių šeimos medicinos
centre“ pakeitimo (TSP-166).
Dėl pritarimo 2014–2020 m. Kauno regiono integruotų
teritorijų vystymo programos pakeitimui (TSP-170).
Dėl pritarimo projektui „Kraštovaizdžio formavimas ir
tvarkymas Žaslių seniūnijoje, Kaišiadorių rajone“ (TSP171).
Dėl pritarimo Kaišiadorių rajono priešgaisrinės tarnybos
2016–2017 metų veiklos ataskaitoms (TSP-163)
Dėl pritarimo savivaldybės įmonės „Kaišiadorių paslaugos“
vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai (TSP-144).

Pranešėjas

Projektą
nagrinėjantis
komitetas

Ignas Simonaitis

Visi komitetai

Audronė
Litvinskaitė
Ramutė
Taparauskienė

Visi komitetai

Ramutė
Taparauskienė

Visi komitetai

Ramutė
Taparauskienė

Visi komitetai

Ramutė
Taparauskienė
Ramutė
Taparauskienė

Visi komitetai

Tomas
Vaicekauskas
Ligita Pūrienė

Visi komitetai

Visi komitetai

Visi komitetai

Visi komitetai

2

Klausimo pavadinimas
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.

25.

26.
27.

28.
29.
30.

Pranešėjas

Projektą
nagrinėjantis
komitetas

Dėl pritarimo Kaišiadorių socialinių paslaugų centro
vadovo 2016–2017 metų veiklos ataskaitai (TSP-167).
Dėl pritarimo Rumšiškių kultūros centro vadovo 2016–
2017 metų veiklos ataskaitai (TSP-147).
Dėl pritarimo Kaišiadorių muziejaus vadovo 2016–2017
metų veiklos ataskaitai (TSP-148).
Dėl pritarimo Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos vadovo 2016–2017 metų veiklos ataskaitai
(TSP-149).
Dėl pritarimo Žaslių kultūros centro vadovo 2016–2017
metų veiklos ataskaitai (TSP-150).
Dėl pritarimo Palomenės kultūros centro vadovo 2016–
2017 metų veiklos ataskaitai (TSP-151).
Dėl pritarimo Kruonio kultūros centro vadovo 2016–2017
metų veiklos ataskaitai (TSP-152).
Dėl pritarimo Kaišiadorių kultūros centro vadovo 2016–
2017 metų veiklos ataskaitai (TSP-153).
Dėl pritarimo Žiežmarių kultūros centro vadovo 2016–2017
metų veiklos ataskaitai (TSP154).
Dėl leidimo Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko
gimnazijai įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį (TSP-145).
Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Valstybės
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos (TSP-143).
Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Dainavos krašto
bendruomenei „Ateitija“ (TSP-146).
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Švietimo komitetas

Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį uždarajai
akcinei bendrovei „Kaišiadorių vandenys“ (TSP-155).
Dėl viešame aukcione parduodamo savivaldybės
nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo (TSP-156).
Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m.
rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V17-183 „Dėl techninės
klaidos bendrajame plane taisymo“ pripažinimo netekusiu
galios (TSP-157).
Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už
leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kaišiadorių rajono
savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse,
vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose),
atitverti jas ar jos dalis arba apriboti eismą jose išdavimą
nuostatų pakeitimo (TSP-158).
Dėl UAB „Lomista“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto
mokesčio už 2017 metus (TSP-159).
Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint
verslo liudijimą, 2019 metų fiksuotų pajamų mokesčio ir
lengvatų dydžių patvirtinimo (TSP-160).
Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų ir lengvatų
nustatymo (TSP-161).
Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo
nustatymo (TSP-162).
Dėl įgaliojimų suteikimo Kaišiadorių socialinių paslaugų
centrui (TSP-172).
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Gegužės mėnesį Kaišiadorių rajono savivaldybės
tarybos komitetai posėdžiaus:
Biudžeto, finansų ir investicijų komitetas – gegužės 17 d.

10 val.

Svarstys sprendimų projektus, kurie pateikti Savivaldybės tarybos 2018 m.
gegužės 24 d. posėdžiui.

Švietimo, kultūros, sporto ir viešosios tvarkos komitetas –

gegužės 17 d. 14 val.

Svarstys sprendimų projektus, kurie pateikti
Savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. posėdžiui.

Ekonomikos, ūkio plėtros ir teritorijų planavimo komitetas –

gegužės 18 d. 10 val.

Svarstys sprendimų projektus, kurie pateikti
Savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. posėdžiui.

Socialinės apsaugos, sveikatos ir bendruomenių reikalų
komitetas – gegužės 21 d. 9 val. Svarstys sprendimų projektus, kurie
pateikti Savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. posėdžiui.

Kaimo plėtros ir aplinkosaugos komitetas – gegužės 21 d.

13 val.

Svarstys sprendimų projektus, kurie pateikti Savivaldybės tarybos 2018 m.
gegužės 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.

