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Išeina šeštadieniais

Gegužės 21 d. Kaune, „Žalgirio“ arenos amfiteatre,
vyks XX Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimas

Nuo XIX LSA suvažiavimo Birštone iki jubiliejinio XX suvažiavimo Kaune_________________ 4–6 p.

Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą Kaunas pasitiks jau antrą kartą. „Tikiu, kad naujojo miesto šūkio
„Kaunas dalinasi“ ženklas mums pagelbės. Tikiuosi, kad jis miesto svečiams suteiks daugiau spalvų, daugiau nuotaikos“, –
sakė Kauno meras Andrius Kupčinskas (nuotr.)
Romo Gurklio nuotr.

Laikinoji sostinė ir amžinoji Hanza

Kaunui tapatybės beieškant – nuo linksmųjų viduramžių iki modernių technologijų
kasdieniame kauniečių gyvenime ________________________________________________8–9 p.

Baltijos šalių delegacijos Regionų komitete susitiko Ventspilyje

Kasmetiniame Lietuvos, Latvijos ir Estijos ES Regionų komiteto delegacijų susitikime –
ateities miestų kūrimo vizijos ir efektyvaus ES paramos panaudojimo paieškos_ ____________________ 7 p.

Prasmingai paminėtos spaudos atgavimo 110-osios metinės

Knygnešių žygiais pagarsėjusiame Klaipėdos krašte spaudos atgavimo sukakties
proga optimistinė išvada – lietuvių kalbai išnykimas negresia_ ______________________________15 p.

Sveikiname LSA XX suvažiavimo dalyvius

Nuo XIX LSA suvažiavimo Birštone

LSA prezidiumas prieš prasidedant suvažiavimui Birštone tikslino pranešimus

Gegužės 21 d. Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai rinksis į jubiliejinį
XX suvažiavimą Kaune, kuris vyks „Žalgirio“ arenos amfiteatre (Karaliaus Mindaugo pr. 50). Dalyvių registracijos pradžia 11 val.
2013 m. gegužės 9 d. Birštone vykusiame XIX LSA narių atstovų suvažiavime,
kuriame dalyvavo 92 delegatai iš 55 savivaldybių, priimta rezoliucija „Dėl savivaldybių finansinės padėties pagerinimo“, taip pat – nutarimas, kuriuo siekiama efektyvesnės viešųjų pirkimų tvarkos, ir kreipimasis į Seimą ir Vyriausybę, kad merams
ir jų pavaduotojams būtų nustatytas teisingas darbo užmokestis.
2013-ieji paskelbti Europos piliečių, Lietuvos tarmių ir Sveikatos metais,
tad savivaldybės turėjo gražaus darbo organizuodamos teminius renginius.
Gegužės 28–29 d. Druskininkuose vyko Lietuvos ir Baltarusijos regioninio
bendradarbiavimo forumas, į kurį iš Baltarusijos atvyko 100 žmonių delegacija.
Forumas aptarė dvišalio vietos ir regionų valdžių bendradarbiavimo, ekonomikos,
turizmo skatinimo ir žemės ūkio plėtros klausimus. Buvo pasirašytas abiejų šalių
komunikatas, kuriame pabrėžiama, kad sėkmingas Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimas vyksta regionų lygmeniu, kurie dabar dirba daugiau nei 60 sutarčių
pagrindu.
Gegužės 24 d. Vilniuje minint Talino, Rygos ir Vilniaus miestų bendradarbiavimo 20-metį, meras Artūras Zuokas su svečiais iš kaimynių šalių sostinių Katedros
aikštėje įmontavo atminimo plytelę su simbolinio Baltijos kelio dalyvio pėdsakais.
Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas LSA valdybos posėdyje aptarė
klausimus dėl euro įvedimo 2015 m.



Telšiuose socialinės apsaugos ir darbo
ministrė Algimanta Pabedinskienė su 16
Žemaitijos regiono savivaldybių pasirašė
Vietos bendruomenių savivaldos programos įgyvendinimo sutartis. Programa skatina bendruomenes dalyvauti sprendžiant
gyventojams svarbius klausimus, padedant
nepasiturintiems, neįgaliesiems, skatinant
jaunimo užimtumą, bendruomenių veiklą,
kultūros, švietimo ir sporto renginius.
Birželio 7 d. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos,
Šiaulių, Panevėžio, Alytaus ir Marijampolės
merai susitarė steigti neformalią Didžiųjų miestų sąjungą, kad veiksmingai būtų
sprendžiamos didžiausių šalies miestų problemos.
Liepos 1 d. Lietuva pirmąkart stojo prie ES vairo – pradėjo pirmininkauti
ES Tarybai. Pirmininkavimo metu Lietuva
surengė daugiau nei 3000 posėdžių, susitikimų, konferencijų, iš kurių 200 vyko
Lietuvoje. Savivalda ir Lietuvos delegacija
Regionų komitete surengė septynis renginius, parengė nuomones dėl vietos ir regionų valdžių vaidmens stiprinimo skatinant
energijos efektyvumo priemones ir dėl EK
iniciatyvos „Geresnis planavimas, geresnis
lėšų leidimas“.
Liepos 18–19 d. Kaune vyko ES Regionų komiteto Gamtinių išteklių komisijos
posėdis, į kurį atvyko daugiau nei 100 dalyvių.
Žemaitijoje, kuri šventė 600 metų savojo krikšto sukaktį, vyko gausūs jubiliejiniai
renginiai.
Telšių rajono savivaldybės projektas
„Septynių kalvų miesto paslaptys“ gavo
Lietuvos turizmo traukos vietovės 2013 m.
vardą ir tapo EK projekto EDEN nugalėtoju.
Už Europos vienybės idėjos propagavimą ET Parlamentinės Asamblėjos sesijos
metu Europos prizo pakomitetis Kėdainiams skyrė Europos Tarybos garbės
ženklą.
Socialinis projektas „Laimės barometras“, matuojantis Lietuvos ir pasaulio miestų laimės lygį, laimingiausiu miestu Lietuvoje paskelbė Uteną.
Rugsėjo 3 d. ES ir Rytų partnerystės šalių vietos ir regionų valdžių konferencijoje
Vilniuje aptarti ES ir Ukrainos asociacijos
sutarties pasirašymo klausimai.
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iki jubiliejinio XX suvažiavimo Kaune
Rugsėjo 17 d. įvyko LSA valdybos išvažiuojamasis posėdis Kupiškyje, kur buvo aptarti atliekų tvarkymo, sveikatos sistemos ir savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos klausimai.
Šalies kultūros darbuotojai, netekę vilčių sulaukti
didesnių atlyginimų, vykdė visuotinę akciją „Neužmirštuolės“.
Rugsėjo 30–spalio 5 d. LSA delegacija, vadovaujama prezidento Ričardo Malinausko, dalyvavo pasaulinės vietos savivaldos organizacijos „Suvienyti miestai
ir vietos savivalda“ IV pasauliniame kongrese.
Lietuvos savivaldos dienos proga LSA 8-ąjį kartą
pagerbė labiausiai nusipelniusias savivaldybes: 15 jų
teko „Auksinės krivūlės“ apdovanojimai, o savivaldybininkams – Onai Babonienei ir Petrui Mikelioniui
– suteiktas „Auksinės krivūlės riterio“ vardas.
Šiais metais Europos Taryba apdovanojo Kauną
ET Garbės vėliava už savivaldybės narystę įvairiose
organizacijose, dalyvavimą miestų partnerystės programose, užsienio bendradarbiavimą, tarptautinių
renginių organizavimą, Europos idėjų ir vertybių propagavimą.
Lapkričio 11–12 d. Baltijos jūros regiono strategijos metiniame forume LSA direktorė Roma Žakaitienė pristatė vietos savivaldos ir Lietuvos savivaldybių indėlį į šios strategijos įgyvendinimą.
Lapkričio 22 d. Vidaus reikalų ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra apdovanojo geriausius 2007–2013 m. Vakarų Lietuvos savivaldybių projektus, įgyvendintus pagal keturias priemones. Net
du apdovanojimai Vakarų Lietuvoje atiteko Klaipėdos rajono savivaldybei, taip pat apdovanoti Telšiai,
Skuodas ir Mažeikiai.
Lapkričio 27 d. Pietų Lietuvoje VRM geriausių
projektų įgyvendintojais paskelbė Marijampolę,
Druskininkus ir Elektrėnų savivaldybės Semeliškių
miestelį.
Lapkričio 29 d. Lietuvos kultūros centrų asociacija Anykščiuose paskelbė geriausius šalies kultūros
centrus, kūrėjus, mecenatus, kuriems atiteko penki
„Auksinio fenikso“ apdovanojimai.
Kinijoje vykusiame JTO globojamame konkurse
„The International Awards for Liveable Communities
2013“ aukščiausią įvertinimą iškovojo Utena – ji buvo
pripažinta miestu, kuriame geriausia gyventi.
Kauno rotušėje iškilmingai paminėtos 95-osios
pirmųjų demokratinių rinkimų į Kauno miesto tarybą
metinės.
2014 m. sausio 14 d. LSA ir dar 14 partnerių pasirašė bendradarbiavimo memorandumą dėl „Jaunimo garantijų“ iniciatyvos, kuria bus siekiama Lietuvos jaunimui užtikrinti darbą, praktiką arba tolesnių
studijų galimybę.
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Finansų ministerijos septintą kartą surengtuose „Europos burių 2013“ rinkimuose
laimėtojų gretose – devyni projektai, vienas jų atiteko Druskininkams

Kauno rotušėje iškilmingai paminėtos 95-osios pirmųjų demokratinių rinkimų į
Kauno miesto tarybą metinės

Šalies kultūros darbuotojai, netekę vilčių sulaukti didesnių atlyginimų, Vilniuje
vykdė visuotinę akciją „Neužmirštuolės“



Savaitraščio „Veidas“ sudaromo merų reitingo pirmoji vieta 2013 m.
atiteko Birštono merei Nijolei Dirginčienei, kitos dvi – Klaipėdos miesto
merui Vytautui Grubliauskui ir Akmenės rajono savivaldybės merui
Vitalijui Mitrofanovui

Vidaus reikalų ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra
apdovanojo geriausius 2007–2013 metų Lietuvos savivaldybių
projektus. Pietų Lietuvoje geriausiu projektu pripažintas Marijampolės
savivaldybės projektas Poezijos parkas

LSA valdybos išvažiuojamasis posėdis Kupiškyje, kur buvo aptarti atliekų
tvarkymo, sveikatos sistemos ir savivaldybių biudžetų pajamų
nustatymo metodikos klausimai



Sausio 31 d. Panevėžys paskelbė 2014 m. Lietuvos kultūros sostinės renginių pradžią. Per 11 mėnesių Panevėžys užsimojo supažindinti su 20 šalių kultūra.
LSA direktorė R. Žakaitienė pakviesta tapti Europos savivaldybių regionų tarybos veiklos veiksmingumo vertinimo priežiūros grupės nare.
Savaitraščio „Veidas“ sudaromo merų reitingo pirmoji vieta
2013 m. atiteko Birštono merei Nijolei Dirginčienei.
Finansų ministerijos septintą kartą surengtuose „Europos
burių 2013“ rinkimuose laimėtojų gretose – 27 projektai devyniose nominacijose.
Aplinkos ministerija kartu su Būsto energijos taupymo
agentūra apdovanojo aktyviausiai daugiabučių atnaujinimo
srityje dirbusias savivaldybes. Pagrindinis apdovanojimas atiteko Palangai, kiti – dar devynioms šalies savivaldybėms.
Kultūros ministerija paskelbė geriausius 2013 m. kultūros
centrus. Trijose kategorijose apdovanoti Šiaulių, Kražių kultūros centrai ir Varėnos kultūros centro Gudžių filialas.
Kovo 21 d. Marijampolė minėjo savo istorinio vardo susigrąžinimo 25-metį.
Balandį ES Regionų komitetas plenarinėje sesijoje patvirtino net dvi Lietuvos delegacijos parengtas nuomones: Kauno
miesto mero Andriaus Kupčinsko ir delegacijos vadovo, Zarasų
rajono tarybos nario Arnoldo Abramavičiaus.
Balandžio 12 d. Birštono merė N. Dirginčienė ir Taikos vėliavos komiteto pirmininkė, Tarptautinio Taikos vėliavos komiteto prie JT koordinatorė Lietuvoje Auksė Narvilienė pasirašė
bendradarbiavimo sutartį, ir Birštonas tapo Taikos miestu.
Nuo XIX LSA suvažiavimo Birštone iki XX suvažiavimo
Kaune Lietuvos miestai jubiliatai minėjo garbingas ir prasmingas sukaktis. Palanga, Gargždai, Kretinga, Raseiniai, kaip
ir Rietavas, šventė 760-ąjį gimtadienį. Skirsnemunė didžiavosi savo vardo istoriniuose šaltiniuose paminėjimo 700
metų jubiliejumi. Senajai Varėnai sukako 600, o Panevėžiui
– 510 metų. Ne ką teatsiliko Šilalė, sulaukusi 480-ojo gimtadienio, o Kalvarijai – jau 300 metų. Druskininkai, kuriems
šiemet sukanka 220 metų, pristatė šventės programą „Druskininkai 220“.
SŽ info.

Daugelis miestų, tarp jų ir Rietavas, šventė 760-ąjį gimtadienį
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Laikinoji sostinė ir amžinoji Hanza
Jurgis Ambrazas

„Dar vienas svarbus Hanza dienų akcentas –
antrą šventės dieną vykusios viduramžių muzikos
grupių varžytuvės atliekant šiuolaikinių kūrinių
versijas. Išties kiekvienas šventės dalyvis galėjo
pajusti viduramžių dvasią“, – sakė vienas šventės
organizatorių Karolis Jankauskas.

Garbės pilietis – istorikas

„Jau treti metai puoselėjame gražią tradiciją prieš miesto gimtadienį aktyviausius
mūsų miesto bendruomenės narius apdovanoti Kauno vėliavomis. Norėtųsi, kad
bėgant metams vis daugiau kauniečių savo pilietine pareiga laikytų Kauno vėliavos
iškėlimą švenčiant miesto gimtadienį“, – teigė Kauno meras A. Kupčinskas
Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą pasitinkantis Kaunas
gegužės 16–18 d. džiugiai šventė 606-ąjį gimtadienį. Tris dienas trukusioje
šventėje „Kauno Hanza dienos 2014“ sulaukta daugiau nei 300 tūkst. svečių.

Linksmi viduramžiai
„Siekiame, kad Kauno dienos susitapatintų su Hanza dienomis ir įgytų stiprią
tapatybę“, – teigė Kauno meras Andrius Kupčinskas (nuotr. centre).
Hanza vadinta viduramžių miestų sąjunga nusidriekė iki Kauno: 1398 m. čia
atsirado pirklių gildija, prekiavusi su Hanzos miestais. 1445 m. Kaune, dabartiniame Perkūno name, buvo įkurta Hanzos pirklių kontora, kuri visą šimtmetį buvo
svarbiausia bazė ir prekybinio tranzito punktas Lietuvoje.
Nesvetima spalvingiems viduramžiams dabartinė kauniečių tradicija prieš
miesto dienas aktyviausioms bendruomenėms, kurios labiausiai puoselėja savo
aplinką, įteikti Kauno miesto vėliavas.
Pasak šventės režisierės Jolitos Lakštinienės, didžiąją šventės dalį sudarė viduramžių tematikai skirti renginiai.
Šventės pramogas vardijo kultūros centro „Tautos namai“ direktorė Jolita Rudgalvienė: „Šiais metais visas veiksmas buvo perkeltas į Senamiesčio zoną – pilies
teritoriją, Santakos parko prieigas ir Senosios prieplaukos amfiteatrą. Daug dėmesio skirta teatrui, vaidinimams, skirtiems tiek vaikams, tiek suaugusiesiems. Prie
Kauno pilies įvyko masinė inscenizacija, kurios metu susirinkę žiūrovai ir miesto
svečiai išvydo atkurtą didvyrišką Kauno pilies gynėjų kovą su Kryžiuočių ordinu.
Pirmą kartą vyko žirgų konkūras, kuriame išvydome apie 80 žirgų, tad nuobodžiauti tikrai neteko.“
Šventę pradėjo Kauno miesto simfoninio orkestro ir garsaus saksofonininko
Federico Mondelci (Italija) koncertas. Tą patį penktadienio vakarą pasirodymą kauniečiams dovanojo Donatas Montvydas su naująja programa „Norim dar“.
Tačiau viduramžiai dominavo. Kauno pilies prieigose įsikūrė trys viduramžių
kultūrai skirtos scenos, kuriose vyko riterių turnyrai, kovos su žirgais, taip pat veikė
interaktyvus viduramžių teatras, vyko akrobatų, žonglierių pasirodymai.



Istorijos mūza Klio pakuždėjo miesto tarybai,
kam šįmet suteikti Kauno miesto garbės piliečio
vardą. Jį pelnė istorikas prof. Zigmuntas Kiaupa.
„Profesoriaus indėlis į Kauno istorijos puoselėjimą, sklaidą ir viešinimą neįkainojamas“, – pabrėžė meras A. Kupčinskas.
Vicemeras Stanislovas Buškevičius vardijo
profesoriaus nuopelnus: „Zigmuntas Kiaupa yra
ilgametis „Kauno istorijos metraščio“ redakcijos
kolegijos vadovas, kuris metraštį sutvarkė moksliniais pagrindais. Jam vadovaujant atrasta daug
naujų istorinių detalių, kuriomis šis metraštis buvo
praturtintas. Su kolegomis iš Vytauto Didžiojo universiteto ir Istorijos institutu nuo 2002 m. profesorius rengia Lietuvos istorijos konferencijas.“
Per savo aktyvios mokslininko karjeros metus Z. Kiaupa paskelbė 150 mokslinių straipsnių
Lietuvos, Vokietijos, Lenkijos, Rusijos, Ukrainos ir
kitų šalių mokslinėje spaudoje, iš kurių daugiau
nei penktadalis skirtas įvairiems Kauno miesto ir
regiono tyrinėjimams. Prof. Z. Kiaupa nuo 1996 m.
yra „Kauno istorijos metraščio“ (išėjo 13 tomų) redakcijos kolegijos pirmininkas.
Už nuopelnus Kaunui 2010 m. prof. Z. Kiaupa
apdovanotas jubiliejiniu Jono Vileišio medaliu.
2003 m. istorikas apdovanotas Vytauto Didžiojo
ordino Riterio kryžiumi.

Stoginės su vaizdo kameromis
Kad ir kaip miestas norėtų būti viduramžiškas, niekas nelinkėtų grįžti į laikus, kai vienintelės
transporto priemonės buvo arkliai ir nuosavos
kojos. Viešasis transportas būtinas kaip oras, kurį
tas transportas šiek tiek teršia, tačiau laukiant autobuso ar troleibuso nesinori šlapti lietuje.
Nuo šio rudens Kauno viešuoju transportu
besinaudojantys keleiviai autobusų ir troleibusų lauks naujose, moderniose stoginėse. Kauno
miesto taryba pritarė galutiniam Kauno miesto
viešojo transporto stotelių stoginių projektavimo, įrengimo, valdymo, naudojimo ir priežiūros
koncesijos sutarties projektui. Sutartis galios 20
metų.
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Iš viso Kaune bus įrengta beveik 450 tokių stoginių. Atokesnėse miesto vietose bus įrengtos tvirtesnės stoginės, pagamintos iš
specialių medžiagų, kurios atsparesnės vandalų antpuoliams.
„Planuojame, kad 60-yje stoginių veiks bevielis internetas.
Tokiu būdu Kauno miesto savivaldybė galės jose įrengti vaizdo
stebėjimo kameras ir užtikrinti, kad laukiantieji jaustųsi saugiai.
Stoginės bus apšviestos ne tik reklaminiais skydais, bet ir papildomu apšvietimu“, – sakė Kauno miesto savivaldybės Transporto ir
eismo organizavimo skyriaus vedėjas Paulius Keras.

Nauja taksi era
Nuo rugpjūčio 1 d. į Kauno gatves išriedės visiškai naujos
transporto priemonės, kurias vairuos vienodas uniformas vilkintys
vairuotojai.
Pagal sutartį su maršrutinių taksi paslaugą Kaune teiksiančia
bendrove „Kautra“ iki šių metų pabaigos į Kauno gatves išriedės
70 specialiai keleiviams vežti pritaikytų „Mercedes Benz Sprinter“
mikroautobusų. „Kautra“ į šį projektą investuos apie 20 mln. Lt.
„Pagal nūdienos tendencijas ši pertvarka buvo būtina siekiant
smarkiai pagerinti tiek pačias transporto priemones, tiek keleivių
vežimo aptarnavimo kokybę“, – džiaugiasi meras A. Kupčinskas.
Naujieji taksi kursuos septyniais skirtingais maršrutais. Bet
populiariausi maršrutai išliks. Tikslūs tvarkaraščiai bus paskelbti
Kauno viešojo transporto tinklalapyje www.kvt.lt nuo gegužės 15
d. Naujuose mikroautobusuose bus 16 sėdimų ir šešios stovimos
vietos.
Mikroautobusuose įrengti kondicionieriai, trapai neįgaliųjų
vežimėliams, automatinės keleivių durys, keleivių informavimo
švieslentės salono išorėje. „Visi mikroautobusai bus žemagrindžiai ir pritaikyti neįgaliesiems, automatiškai atsiveriančios durys
ir ištraukiama rampa bus patogi žmonėms su negalia ir juos lydintiems asmenims“, – aiškina bendrovės „Kautra“ vadovas Linas
Skardžiukas.
Transporto priemonių išorėje ir viduje bus nurodytas nemokamas telefono numeris, skirtas informuoti apie netinkamą vairuotojų elgesį ar vairavimą.
Planuojama, kad nuo kitų metų pradžios maršrutiniuose taksi bus galima atsiskaityti elektroninio bilieto kortele. Planuojama
kada nors įdiegti terminuotąjį maršrutinių taksi bilietą.
„Praeityje liks šešėlis, kai vairuotojai vieniems keleiviams duodavo bilietėlį, o kitiems ne“, – pabrėžė Kauno miesto savivaldybės
administracijos direktorius Dainius Ratkelis.

Ir mokesčiai mažesni

fas. Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veiklai 2015 m. taip pat
bus taikomas 0,7 proc. tarifas (anksčiau viešbučiams ir smulkiojo
verslo subjektams buvo taikomas 1,1 proc. mokesčio tarifas. Pastatų vaiduoklių savininkai, kaip ir šiemet, mokės didžiausią 3 proc.
nekilnojamojo turto mokesčio tarifą).
„Manau, kad mokesčių tarifų sumažinimas yra visiškai subalansuotas sprendimas, atitinkantis daugumos verslininkų interesus“, – pabrėžė Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos
narys Zigmantas Dargevičius.

„Kaunas daliNasi“
Mažesni mokesčiai dera prie naujojo miesto šūkio „Kaunas
dalinasi“, puošiančio naująjį Kauno prekės ženklą. Jis susideda iš
atskirų dalių, kurių kiekviena iš skirtingų penkių spalvų. Šį prekės
ženklą kūrė „Not Perfect“ agentūra“.
„Tikiu, kad šis ženklas mums pagelbės. Kaip ir kituose Europos
Sąjungos miestuose, ženklas kuriamas penkeriems metams, todėl
labai simboliška, kad šis ženklas simbolizuos Kauną iki 2018-ųjų.
Matysime, kaip šį ženklą priims turistai, kaip jį atpažins. Tikiuosi,
kad tai miestui suteiks daugiau spalvų, daugiau nuotaikos“, – žiniasklaidai sakė meras A. Kupčinskas.
Naujasis ženklas matomas ir Pažaislyje, kuriame vyks Lietuvos
savivaldybių sąjungos suvažiavimo kultūrinė programa. Pažaislis
– puiki vieta tokiems renginiams, – šalyje ir pasaulyje garsėja muzikos festivaliais. XIX festivalis prasidės birželio 1 ir truks iki rugpjūčio 24 d. Iš viso bus surengti 42 koncertai, iš jų devyni – nemokami.
Dalijasi Kaunas, dalijasi Pažaislis.
Nuotraukų autorius – Saulius Didžiulis

Nuo 2015 m. pradžios Kaune pagrindinis nekilnojamojo turto
mokesčio tarifas sumažės iki 1 proc. Pakeitimams pritarė Kauno
miesto taryba.
„Taip pat atsiranda kelios naujovės, o tarp jų – dar labiau sumažintas tarifas viešbučiams ir smulkiesiems verslininkams“, – sakė
Kauno miesto savivaldybės Finansų skyriaus vedėjas Algimantas
Laucius.
Naujamiestyje ir Senamiestyje verslininkams, vykdantiems
knygų, suvenyrų ar antikvarinių dirbinių mažmeninę prekybą,
taip pat maitinimo ir gėrimų teikimo, komercinių meno galerijų
veiklą, bus taikomas 0,7 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tariSavivaldybių žinios 2014 05 17



