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DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2021 m. rugsėjo 22 d. Nr. V16E-35

Kaišiadorys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4, 6

dalimis, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu,

1. Š a u k i u Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos posėdį 2021 m. rugsėjo 30 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 2021 m. vasario

25 d. sprendimo Nr. V17E-25 ,,Dėl Kaišiadorių rajono

savivaldybės strateginio 2021–2023 metų veiklos plano

patvirtinimo“ pakeitimo (TSP-234).

Ramutė Taparauskienė Visi komitetai

2. Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario

25 d. sprendimo Nr. V17E-26 „Dėl Kaišiadorių rajono

savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

(TSP-226).

Audronė Litvinskaitė Visi komitetai

3. Dėl investicijų žemės sklype Pramonės g. 10, Kaišiadoryse,

sutarties sudarymo ir standartinių sutarties sąlygų nustatymo

(TSP-237).

Ramutė Taparauskienė Visi komitetai

4. Dėl pritarimo projektui „Žydų bendruomenės praeitis

Žiežmariuose“ (TSP-222).

Ramutė Taparauskienė Visi komitetai

5. Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės viešųjų asmens

sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo

nuostatų patvirtinimo (TSP-238).

Danguolė Miliauskaitė Visi komitetai

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

236).

Neringa Žigutienė Visi komitetai

7. Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos nuostatų

patvirtinimo (TSP-225).

Rimutė Arlauskienė Visi komitetai

8. Dėl Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos nuostatų

patvirtinimo (TSP-235).

Rimutė Arlauskienė Visi komitetai

9. Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1

d. sprendimo Nr. V17E-164 „Dėl vietovės lygmens

specialiojo inžinerinės infrastruktūros (magistralinio

dujotiekio Vilnius–Kaunas (II gijos) atkarpos rekonstravimo)

Kaišiadorių r. sav. Pravieniškių sen. vystymo plano rengimo

pradžios ir tikslų nustatymo“ pakeitimo (TSP-221).

Sonata Jonikavičienė Visi komitetai

10. Dėl pasiūlymų dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės draustinių

steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų

paskelbimo savivaldybės saugomais teikimo ir nagrinėjimo

tvarkos aprašo patvirtinimo (TSP-224).

Vidmantas Malinauskas Visi komitetai

11. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio (TSP-227). Laimutė Grabliauskienė Visi komitetai
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Klausimo pavadinimas Pranešėjas

Projektą

nagrinėjantis

komitetas

12. Dėl 2020 ir 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio

sumažinimo (TSP-228).

Laimutė Grabliauskienė Visi komitetai

13. Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos

vardu gautos paramos priėmimo, apskaitos, skirstymo ir

naudojimo taisyklių patvirtinimo (TSP-229).

Ligita Pūrienė Visi komitetai

14. Dėl turto perdavimo Kaišiadorių rajono savivaldybės

įstaigoms (TSP-223).

Ligita Pūrienė Visi komitetai

15. Dėl nešiojamųjų kompiuterių perdavimo Kaišiadorių rajono

savivaldybės mokykloms (TSP-230).

Ligita Pūrienė Visi komitetai

16. Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m.

rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. V17E-199 „Dėl sutikimo

perimti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą savivaldybės nuosavybėn

ir turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo

patikėjimo teise“ pakeitimo (TSP-231).

Ligita Pūrienė Visi komitetai

17. Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m.

rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. V17E-211 „Dėl kompiuterinės

įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo

valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise“ pakeitimo

(TSP-232).

Ligita Pūrienė Visi komitetai

18. Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m.

rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. V17E-209 „Dėl mokyklinio

autobuso perėmimo Kaišiadorių rajono savivaldybės

nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo

patikėjimo teise“ pakeitimo (TSP-233).

Ligita Pūrienė Visi komitetai

19. Dėl sutikimo priimti Kaišiadorių rajono savivaldybės viešajai

bibliotekai skiriamą paramą naudotis patalpomis Laisvės g.

47, Vilūnų k., panaudos pagrindais (TSP-239).

Ligita Pūrienė Visi komitetai

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nariai ir kiti asmenys tarybos posėdyje galės

dalyvauti tik pateikę galimybių pasus. Posėdžio dalyvių taip pat prašome posėdžio metu dėvėti

veido kaukes.

Savivaldybės meras                                                                                                   Vytenis Tomkus
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