
 
 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS 
 

POTVARKIS 

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO   

 
2018 m. balandžio 13 d. Nr. V16-4 

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. balandžio 25 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 2018 m. 

vasario 15 d. sprendimo Nr. V17-6 ,,Dėl Kaišiadorių rajono 

savivaldybės strateginio 2018–2020 metų veiklos plano 

patvirtinimo“ pakeitimo (TSP-120). 

Ignas Simonaitis Visi komitetai 

2.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto 

patikslinimo (TSP-130). 

Audronė 

Litvinskaitė 

Visi komitetai 

3.  Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių 

vandenys“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai (TSP-119). 

Ligita Pūrienė Visi komitetai 

4.  Dėl pritarimo Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 

vadovo 2016–2017 metų veiklos ataskaitai (TSP-98). 

Loreta 

Medzevičienė 

Švietimo komitetas 

5.  Dėl pritarimo Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos vadovo 

2016–2017 metų veiklos ataskaitai (TSP-99). 

Loreta 

Medzevičienė 

Švietimo komitetas 

6.  Dėl pritarimo Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko 

gimnazijos vadovo 2016–2017 metų veiklos ataskaitai 

(TSP-100). 

Loreta 

Medzevičienė 

Švietimo komitetas 

7.  Dėl pritarimo Kaišiadorių Šventosios Faustinos mokyklos 

vadovo 2016 ir 2017 metų veiklos ataskaitai (TSP-101). 

Loreta 

Medzevičienė 

Švietimo komitetas 

8.  Dėl pritarimo Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos 

vadovo 2016–2017 metų veiklos ataskaitai (TSP-102). 

Loreta 

Medzevičienė 

Švietimo komitetas 

9.  Dėl pritarimo Kaišiadorių r. Paparčių mokyklos-

daugiafunkcio centro vadovo 2016 – 2017 metų veiklos 

ataskaitai (TSP-124). 

Loreta 

Medzevičienė 

Švietimo komitetas 

10.  Dėl pritarimo Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinės 

mokyklos vadovo 2016-2017 metų veiklos ataskaitai (TSP-

125). 

Loreta 

Medzevičienė 

Švietimo komitetas 

11.  Dėl pritarimo Kaišiadorių r. Pravieniškių Stasio Tijūnaičio 

pagrindinės mokyklos vadovo 2016–2017 metų veiklos 

ataskaitai (TSP-126). 

Loreta 

Medzevičienė 

Švietimo komitetas 
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 Klausimo pavadinimas Pranešėjas 

Projektą 

nagrinėjantis 

komitetas 

12.  Dėl pritarimo Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų 

centro vadovo 2016–2017 metų veiklos ataskaitai (TSP-

127). 

Loreta 

Medzevičienė 

Švietimo komitetas 

13.  Dėl pritarimo Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos 

vadovo 2016-2017 m. veiklos ataskaitai (TSP-128). 

Loreta 

Medzevičienė 

Švietimo komitetas 

14.  Dėl pritarimo Kaišiadorių meno mokyklos vadovo 2016–

2017 metų veiklos ataskaitai (TSP-129). 

Loreta 

Medzevičienė 

Švietimo komitetas 

15.  Dėl pritarimo Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 

vadovo 2016–2017 metų veiklos ataskaitai (TSP-135). 

Loreta 

Medzevičienė 

Švietimo komitetas 

16.  Dėl UAB „Kaišiadorių šiluma“ šilumos bazinės kainos 

dedamųjų galiojimo laikotarpio nustatymo (TSP-121). 

Rimantas Želvys Visi komitetai 

17.  Dėl Lėšų, gautų pagal Kelių priežiūros ir plėtros programą 

vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti 

(remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 

2018 metais Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje, 

paskirstymo pagal objektų sąrašą patvirtinimo (TSP-137). 

Rimantas Želvys Visi komitetai 

18.  Dėl leidimo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai 

įsigyti tarnybinį lengvajį automobilį (TSP-131). 

Linas Lazauskas Visi komitetai 

19.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 

gruodžio 15 d. sprendimo Nr. V17-443 „Dėl vienkartinių 

pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo (TSP-114). 

Eglė 

Mockevičienė 

Visi komitetai 

20.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 

rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. V17-216 „Dėl budinčio 

globotojo ir globos centro veiklos organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TSP-133). 

Eglė 

Mockevičienė 

Visi komitetai 

21.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimo 

“Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo reikalų 

tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo 

(TSP-113). 

Eglė Grendienė Visi komitetai 

22.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimo 

„Dėl darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti viešuosius 

darbus, atrankos komisijos ir jos darbo reglamento 

patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TSP-122). 

Eglė Grendienė Visi komitetai 

23.  Dėl darbo sutarties nutraukimo (TSP-123). Loreta 

Medzevičienė 

Visi komitetai 

24.  Dėl Jono Aisčio literatūros premijos skyrimo komisijos 

sudarymo (TSP-118). 

Loreta 

Medzevičienė 

Visi komitetai 

25.  Dėl užmokesčio už prekybos vietą Kraštiečių šventės metu 

nustatymo (TSP-132). 

Loreta 

Medzevičienė 

Visi komitetai 

26.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės stipendijos skyrimo 

jauniesiems menininkams atrankos konkurso nuostatų 

patvirtinimo ir komisijos sudarymo (TSP-134). 

Loreta 

Medzevičienė 

Visi komitetai 

27.  Dėl Kaišiadorių kultūros centro nuostatų patvirtinimo (TSP-

136). 

Loreta 

Medzevičienė 

Švietimo komitetas 

28.  Dėl socialinio būsto, esančio Narimanto g. 35-2, 

Žiežmariuose, Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav., kaip 

savivaldybės būsto išnuomojimo rinkos kaina (TSP-103). 

Ligita Pūrienė Visi komitetai 

29.  Dėl socialinio būsto, esančio Gedimino g. 95-12, 

Kaišiadoryse, Kaišiadorių r. sav., kaip savivaldybės būsto 

išnuomojimo rinkos kaina (TSP-104). 

Ligita Pūrienė Visi komitetai 

30.  Dėl socialinio būsto, esančio Vilniaus g. 15-3, Kruonio 

mstl., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., kaip savivaldybės 

būsto išnuomojimo rinkos kaina (TSP-105). 

Ligita Pūrienė Visi komitetai 

31.  Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir 

Kaišiadorių rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip 

savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo (TSP-

Ligita Pūrienė Visi komitetai 
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 Klausimo pavadinimas Pranešėjas 

Projektą 

nagrinėjantis 

komitetas 

106). 

32.  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-107). 

Ligita Pūrienė Visi komitetai 

33.  Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai 

Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centrui (TSP-108). 

Ligita Pūrienė Ekonomikos komitetas 

Sveikatos komitetas 

34.  Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kaišiadorių 

švietimo ir sporto paslaugų centrui (TSP-109). 

Ligita Pūrienė Ekonomikos komitetas 

Švietimo komitetas 

35.  Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kaišiadorių meno 

mokyklai (TSP-110). 

Ligita Pūrienė Ekonomikos komitetas 

Švietimo komitetas 

36.  Dėl turto perdavimo Kaišiadorių rajono savivaldybės 

viešajai bibliotekai (TSP-111). 

Ligita Pūrienė Ekonomikos komitetas 

Švietimo komitetas 

37.  Dėl turto perdavimo Kaišiadorių Šventosios Faustinos 

mokyklai (TSP-112). 

Ligita Pūrienė Ekonomikos komitetas 

Švietimo komitetas 

38.  Dėl turto perdavimo Kaišiadorių rajono savivaldybės 

administracijai (TSP-115). 

Ligita Pūrienė Ekonomikos komitetas 

Švietimo komitetas 

39.  Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kaišiadorių 

rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (TSP-117). 

Ligita Pūrienė Ekonomikos komitetas 

Švietimo komitetas 

40.  Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kruonio kultūros 

centrui (TSP-116). 

Ligita Pūrienė Ekonomikos komitetas 

Švietimo komitetas 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Vytenis Tomkus 
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Balandžio mėnesį Kaišiadorių rajono savivaldybės 

tarybos komitetai posėdžiaus: 
 

Biudžeto, finansų ir investicijų komitetas  – balandžio 19 d. 

10 val.  Svarstys sprendimų projektus, kurie pateikti Savivaldybės tarybos 2018 m. 

balandžio 25 d. posėdžiui. 

 

Švietimo, kultūros, sporto ir viešosios tvarkos komitetas –   

balandžio 19 d. 14 val. Svarstys sprendimų projektus, kurie pateikti 

Savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. posėdžiui. 

 

Ekonomikos, ūkio plėtros ir teritorijų planavimo komitetas – 

balandžio 20 d. 10 val. Svarstys sprendimų projektus, kurie pateikti 

Savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. posėdžiui. 

 

Socialinės apsaugos, sveikatos ir bendruomenių reikalų 

komitetas  – balandžio 23 d. 9 val. Svarstys sprendimų projektus, 

kurie pateikti Savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. posėdžiui. 

 

Kaimo plėtros ir aplinkosaugos komitetas – balandžio 23 d. 

13 val. Svarstys sprendimų projektus, kurie pateikti Savivaldybės tarybos 2018 m. 

balandžio 25 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. 


