
 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

 

2015 m. gegužės 19 d. Nr. TP-7 

Kaunas 

 

Posėdis vyko 2015-04-30 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 13.30 val.). 

 

Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras. 

Posėdžio sekretorė – Karolina Presniakovaitė, Kauno miesto savivaldybės tarybos 

sekretoriato vyriausioji specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas (38 p.). 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos narys:  

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas (39 p.). 

 

 

 

 SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama 41 p.). 

 P. Mačiulis. Vakar vykusioje frakcijų seniūnų sueigoje bendru sutarimu sutarta atidėti 

10 klausimą ,,Dėl Akademinių reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. Taip pat 

buvo gautas TS-LKD frakcijos siūlymas išbraukti 6 klausimą ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-125 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ (TR-337). Siūlau balsuoti dėl TS-LKD frakcijos 

pateikto siūlymo išbraukti iš darbotvarkės 6 klausimą. 

 

 Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

  Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo išbraukti 6 klausimą ,,Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-125 ,,Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ (TR-337). 

 Balsavo: už – 10, prieš – 19, susilaikė – 4. 

   

 Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

  Perbalsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo išbraukti 6 klausimą ,,Dėl Kauno 

miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-125 ,,Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ (TR-337). 

 Balsavo: už – 11, prieš – 22, susilaikė – 3. 

 NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 A. Kupčinskas. Norime šį klausimą išbraukti iš darbotvarkės, nes tai prieštarauja 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (25 straipsnyje) numatytai žodžio laisvei. 

 P. Mačiulis. Taip pat nebuvo bendro sutarimo dėl Miesto ūkio ir paslaugų komiteto 

pateikto pasiūlymo po 69 darbotvarkės klausimo įtraukti papildomą klausimą ,,Dėl atstovavimo 
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Savivaldybei viešosios įstaigos Kauno regiono atliekų tvarkymo centro valdyboje“                         

(TR-352). Siūlau balsuojant apsispręsti dėl šio klausimo įtraukimo į darbotvarkę. 

 

 Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

   Balsuojama dėl papildomo klausimo ,,Dėl atstovavimo savivaldybei viešosios 

įstaigos Kauno regiono atliekų tvarkymo centro valdyboje“ (TR-352) įtraukimo į darbotvarkę. 

Balsavo: už – 27, prieš – 2, susilaikė – 4. 

 NUSPRĘSTA. Klausimą įtraukti.  

 

 P. Mačiulis. Socialdemokratų frakcija pateikė siūlymą po 56 klausimo įtraukti 

papildomą klausimą ,,Dėl didžiausio leistino biudžetinės įstaigos Kauno miesto muziejaus 

pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ (TR-233). Siūlau balsuojant apsispręsti dėl šio 

klausimo įtraukimo į darbotvarkę. 

 

 Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

   Balsuojama dėl Socialdemokratų frakcijos siūlymo įtraukti į darbotvarkę papildomą 

klausimą ,,Dėl didžiausio leistino biudžetinės įstaigos Kauno miesto muziejaus pareigybių 

(etatų) skaičiaus patvirtinimo“ (TR-233). 

Balsavo: už – 27, prieš – 0, susilaikė – 11. 

 NUSPRĘSTA. Klausimą įtraukti.  

 

 A. Kupčinskas. Kreipiamės į LR Vyriausybės atstovę I. Klimaitę–Mašalienę dėl 

Specialiųjų tyrimų tarnybos pažymų. Manome, kad kiekvienas Tarybos narys turi teisę 

susipažinti su Specialiųjų tyrimų tarnybos pažymomis apie kandidatus į Administracijos 

direktoriaus pavaduotojus ir kitus asmenis, ketinančius užimti vadovų pareigas. Prašome 

pateikti išaiškinimą šiuo klausimu. 

 P. Mačiulis. Specialiųjų tyrimų tarnybos pažymos yra ant mero stalo. Visi Tarybos 

nariai raštiškai įsipareigoję laikytis konfidencialumo principo, galės su pažymomis susipažinti. 

 V. Matijošaitis. Raštiškai įsipareigoję neviešinti šios informacijos, galite paskaityti 

šias pažymas. Siūlau patvirtinti šios dienos darbotvarkę su pakeitimais. 

 

 

 Dalyvauja 38 Tarybos nariai.  

 Balsuojama dėl posėdžio darbotvarkės patvirtinimo. 

Balsavo: už – 32, prieš – 0, susilaikė – 6 (balsavimo rezultatai pridedami 47 p.). 

 NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 

 

 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-188 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ pripažinimo 

netekusiu galios 

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-187 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ pripažinimo 

netekusiu galios 

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo 

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo 

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo 

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-125 ,,Dėl 

Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 
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7. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo 

8. Dėl Kauno jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo 

9. Dėl Etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo 

10. Dėl Kauno miesto savivaldybės senjorų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo 

11. Dėl Gintaro Petrausko delegavimo į Vyriausybės komisiją 

12. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 

13. Dėl 2016 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio 

nustatymo 

14. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-491 „Dėl 

Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 

15. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-575 „Dėl 

Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 

16. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-624 „Dėl 

Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių 

nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo 

17. Dėl Pagaršvio akligatvio pavadinimo suteikimo 

18. Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos 

piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką suteikimo 

19. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. T-272 „Dėl 

Kauno miesto aplinkos būklės stebėsenos 2013–2017 metų programos patvirtinimo“ 

pakeitimo 

20. Dėl Kauno miesto savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plano patvirtinimo 

21. Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2013 m. ataskaitos 

patvirtinimo 

22. Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų 

panaudojimo 2014 metų ataskaitos patvirtinimo 

23. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros 

funkcijų įgyvendinimo 2014 metų ataskaitai 

24. Dėl pritarimo įgyvendinti investicijų projektą „Viešosios įstaigos Kauno Šilainių 

poliklinikos Baltų pr. 7, Kaune, paslaugų prieinamumo neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus 

žmonėms gerinimas 

25. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. T-543 ,,Dėl 

Kauno gyvūnų globos ir priežiūros tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo 

26. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. T-345 „Dėl 

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto 

priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

27. Dėl Europos aklųjų riedulio (golbolo) čempionato dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus 

susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo 

28. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-59 „Dėl 

mokesčio už sporto mokymą Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse sporto mokyklose“ 

pakeitimo 

29. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-598 „Dėl 

Sportininkų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtas sporto mokyklas ir šalinimo iš 

jų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

30. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių sporto mokyklų centralizuoto buhalterinės 

apskaitos tvarkymo 
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31. Dėl Lietuvos regbio federacijos atleidimo nuo mokesčio už S. Dariaus ir S. Girėno sporto 

centro teikiamą paslaugą Europos moterų regbio septynetų A diviziono čempionato metu 

32. Dėl turto prieš terminą perėmimo ir Savivaldybės turto patikėjimo sutarties su Kauno 

apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu pakeitimo 

33. Dėl buto Taikos pr. 60-39, Kaune, išbraukimo iš Savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų 

patalpų sąrašo 

34. Dėl nekilnojamojo turto Kranto al. 52-37 ir Taikos pr. 125-37, Kaune, perėmimo iš 

Lietuvos kariuomenės 

35. Dėl įgaliojimų suteikimo Jūratei Furmanavičienei ir Astai Teresei Kulikauskienei 

36. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-298 „Dėl 

nekilnojamojo turto Vinčų g. 20-516, Kaune, pirkimo“ pripažinimo netekusiu galios 

37. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų 

koeficientų nustatymo“ pakeitimo 

38. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Girinukas“ direktoriaus 

39. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 

40. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Žvangutis“ direktoriaus 

41. Dėl viešosios įstaigos Kauno kino studijos likvidavimo 

42. Dėl Kauno vaikų abilitacijos centro reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno Prano 

Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro 

43. Dėl Kauno „Aušros“ gimnazijos direktoriaus 

44. Dėl Kauno Dainavos pagrindinės mokyklos direktoriaus 

45. Dėl Kauno „Atžalyno“ vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo 

ir Vytauto Didžiojo universiteto ,,Atžalyno“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo 

46. Dėl Kauno Simono Daukanto vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo 

pakeitimo ir Kauno Simono Daukanto progimnazijos nuostatų patvirtinimo 

47. Dėl Kauno specialiosios mokyklos struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo 

48. Dėl Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ nuostatų patvirtinimo 

49. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Vaikystė“ nuostatų patvirtinimo 

50. Dėl Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ nuostatų patvirtinimo 

51. Dėl Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo 

52. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-553 „Dėl 

Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse 

švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

53. Dėl Maironio premijos skyrimo 

54. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės teatrų ir koncertinių įstaigų 2014–2015 metų 

sezono ir 2013–2015 metų perspektyvinės kūrybinės veiklos programų įgyvendinimo 

ataskaitoms 

55. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-713 „Dėl 

pritarimo bendradarbiavimo sutarties įgyvendinant projektą ,,Kauno marių žuvynas“ 

projektui ir įgaliojimo ją pasirašyti“ pakeitimo 

56. Dėl didžiausio leistino biudžetinės įstaigos Kauno miesto muziejaus pareigybių (etatų) 

skaičiaus patvirtinimo 

57. Dėl pritarimo įgyvendinti Kauno Panemunės pradinės mokyklos mokslo paskirties pastatų 

1C2B, esančių Kariūnų pl. 5, Kaune, rekonstravimo investicijų projektą 

58. Dėl sutikimo perimti nuosavybėn valstybės materialųjį turtą ir jo perdavimo 

59. Dėl viešosios įstaigos ,,Automobilių stovėjimo aikštelės“ valdybos 

60. Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą nuomos sutartį su Akvilina Kripaityte 
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61. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-170 „Dėl 

nekilnojamojo turto Varpo g. 22, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Vaikų stalo 

teniso mokyklai“ pripažinimo netekusiu galios 

62. Dėl nekilnojamojo turto Taikos pr. 68, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise Kauno Simono Daukanto vidurinei mokyklai 

63. Dėl nekilnojamojo turto Šv. Gertrūdos g. 8, Kaune, panaudos sutarties su Kauno krašto 

neįgaliųjų sąjunga atnaujinimo 

64. Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 5, Kaune, panaudos sutarties su Kauno šeimų, kuriose 

yra psichikos ligonių, bendrija „Prošvaistė“ atnaujinimo 

65. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-241 „Dėl 

Savivaldybės nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo 

66. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T-79 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomų žemės sklypų nuomos tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

67. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 16 d. sprendimo Nr. T-39 „Dėl 

nekilnojamojo turto Taikos pr. 131, Kaune, perdavimo valstybės nuosavybėn“ ir 2014 m. 

balandžio 10 d. sprendimo Nr. T-233 ,,Dėl nekilnojamojo turto Taikos pr. 131, Kaune, 

perdavimo valstybės nuosavybėn“ sustabdymo 

68. Dėl pripažintų netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų nurašymo 

69. Dėl nekilnojamųjų daiktų pripažinimo netinkamais (negalimais) naudoti 

70. Dėl atstovavimo savivaldybei viešosios įstaigos Kauno regiono atliekų tvarkymo centro 

valdyboje 

71. Uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ 2014 metų vadovo ataskaita 

72. Uždarosios akcinės bendrovės „Laboratorinių bandymų centras“ 2014 metų vadovo 

ataskaita 

 

 

 

 1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-322 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės  

tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-188 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

 Pranešėja – D. Šimukonytė-Kaušienė, Viešosios vadybos ir personalo skyriaus 

vedėja. Klausimas svarstytas 6 komitetuose, pritarta be pastabų.  

  

     Dalyvauja 27 Tarybos nariai. 

    Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

  Balsavo: už – 27, prieš – 0, susilaikė – 0. 

  NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-221 pridedamas 80 p.). 

 

 2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-323 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-187 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

Pranešėja – D. Šimukonytė-Kaušienė, Viešosios vadybos ir personalo skyriaus vedėja. 

Klausimas svarstytas 6 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

    Dalyvauja 27 Tarybos nariai. 

    Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

  Balsavo: už – 27, prieš – 0, susilaikė – 0. 

  NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-222 pridedamas 81 p.). 



 

 
6 

 

 3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-324 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės  

administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“. 

Pranešėja – D. Šimukonytė-Kaušienė, Viešosios vadybos ir personalo skyriaus vedėja. 

Klausimas svarstytas 6 komitetuose, pritarta be pastabų. Teikiamas klausimas dėl R. Rabačiaus 

skyrimo į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas. 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 A. Kupčinskas. Kokias sritis kuruos R. Rabačius ir kiti pavaduotojai? 

 V. Matijošaitis. ,,Auksinių tualetų“ kažkieno nurodymu nestatys. Administracijos 

direktorius nustatys sritis. 

 O. Balžekienė. Ar 60 proc. priemoka yra viršutinė riba? 

 D. Šimukonytė-Kaušienė. Viršutinė.  

 KALBĖJO: 

 O. Balžekienė. Manau, kad iš karto skirti pavaduotojams 60 proc. priedą nėra 

tikslinga. Siūlau skirti mažesnį priedo dydį. 

 A. Kupčinskas. Norėtume, kad R. Rabačius prisistatytų. 

 R. Rabačius. Kadangi jau esu dirbęs šiose pareigose, tai manau, kad nieko naujo 

nėra. 

 A. Kupčinskas. TS-LKD frakcija pateikė prašymą susipažinti su Specialiųjų tyrimų 

pažymomis. Prašyčiau įvardinti kieno nurodymu buvo pastatytas ,,auksinis tualetas“? 

R. Rabačius. Toks buvo miesto Tarybos sprendimas.  

L. Kudarienė. Kokie didžiausi jūsų iššūkiai šioje kadencijoje? 

R. Rabačius. Miesto valdžia turi rūpintis viešosiomis erdvėmis ir infrastruktūra.  

 V. Gudėnas. Prašau įvardinti, kad ,,auksinio tualeto“ pirmasis konkursas įvyko 2004  

metais, kuomet meru buvo A. Garbaravičius. 

 K. Pūkas. Kaip vertinate Brastos gatvėje Neries upės užpylimą? 

 R. Rabačius. Konkrečiai atsakyti negaliu, tačiau tą vietą reikia tvarkyti. 

 V. Matijošaitis. Siūlau balsuoti slaptai elektronine sistema. 

 

     Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

  Balsuojama slaptai dėl R. Rabačiaus skyrimo į Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas. 

  Balsavo: už – 25, prieš – 9, susilaikė – 2. 

  NUSPRĘSTA. Skirti R. Rabačių į Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojo pareigas. 

 

  V. Matijošaitis. Siūlau balsuoti atvirai dėl viso sprendimo projekto. 

 

     Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

    Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

  Balsavo: už – 27, prieš – 0, susilaikė – 9. 

  NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-223 pridedamas 82 p.). 

 

  4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-325 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės  

administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“. 

Pranešėja – D. Šimukonytė-Kaušienė, Viešosios vadybos ir personalo skyriaus vedėja. 

Klausimas svarstytas 6 komitetuose, pritarta be pastabų. Teikiamas klausimas dėl S. Šliažo 

skyrimo į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas. 

P. Mačiulis. Siūlau balsuoti slaptai elektronine sistema. 
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    Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

  Balsuojama slaptai dėl S. Šliažo skyrimo į Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas. 

  Balsavo: už – 38, prieš – 0, susilaikė – 0. 

  NUSPRĘSTA. Skirti S. Šliažą į Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojo pareigas. 

 

  P. Mačiulis. Siūlau bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui. 

 

 Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-224 pridedamas 83 p.). 

   

 5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-336 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės  

administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“. 

Pranešėja – D. Šimukonytė-Kaušienė, Viešosios vadybos ir personalo skyriaus vedėja. 

Klausimas svarstytas 5 komitetuose, pritarta be pastabų. Teikiamas klausimas dėl V. Šiliausko 

skyrimo į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas. 

P. Mačiulis. Leiskime pasisakyti V. Šiliauskui. 

V. Šiliauskas. Esu įgijęs 2 bakalauro ir 1 magistro diplomus. Atėjau į šias pareigas iš 

privataus verslo. 

P. Mačiulis. Siūlau balsuoti slaptai elektronine sistema. 

 

    Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

  Balsuojama slaptai dėl V. Šiliausko skyrimo į Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas. 

  Balsavo: už – 26, prieš – 9, susilaikė – 1. 

  NUSPRĘSTA. Skirti V. Šiliauską į Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojo pareigas. 

 

V. Matijošaitis. Siūlau balsuoti atvirai dėl viso sprendimo projekto. 

 

    Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

    Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

  Balsavo: už – 26, prieš – 4, susilaikė – 6. 

  NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-225 pridedamas 84 p.). 

 

 6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-337 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės  

tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-125 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 Pranešėjas – S. Kairys, Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir 

procedūrų komisijos pirmininkas. Klausimas svarstytas 4 komitetuose, 3 pritarta be pastabų. 

Miesto ūkio ir paslaugų komitetas rekomendavo papildyti 106 punktą ir jį išdėstyti taip: ,,106. 

Baigus diskusiją posėdžio pirmininkas privalo suteikti žodį norintiesiems pareikšti frakcijos 

nuomonę svarstomu klausimu, bet ne daugiau kaip vienam frakcijos atstovui ne daugiau kaip 

vieną kartą“. 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 P. Mačiulis. Prašau registruotis užduoti klausimus. 

 K. Mazurkevičius. Kodėl nenuspręsta riboti laiko pranešėjams? 

 S. Kairys. Klausimo pristatymui taip pat yra apibrėžtas laikas. 
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 K. Pūkas. Ar nemanote, kad 20 sekundžių pasisakyti yra per mažai? 

 S. Kairys. Per tiek laiko galima užduoti klausimą.  

 R. Šnapštienė. Sprendimai turi būti priimti argumentuotai, konkrečiai, o ne 

politikuojant. Kitose šalyse taip pat egzistuoja tokie reglamentai.  

 KALBĖJO: 

 V. Varžinskas. Taryboje turi būti priimami sprendimai, o ne politikuojama ir 

reklamuojamasi. Todėl raginu priimti šį sprendimo projektą.  

 Ž. Garšva. Pritariame siūlymui trumpinti laiką, tačiau nepritariame siūlymui dviem 

trečdaliais trumpinti klausimams skirtą laiką. Socialdemokratų frakcija siūlė nuo 2 minučių 

trumpinti iki 1 minutės, o nuo 1 minutės trumpinti iki 30 sekundžių. 

 A. Kupčinskas. Nesuprantu tokio reglamento keitimo, kadangi yra ribojama 

demokratija. Yra laužomas LR Konstitucijos 25 straipsnis, kadangi yra ribojama žodžio laisvė. 

Tai yra pirmasis toks žingsnis Lietuvos savivaldybių istorijoje, kadangi Kaune atsirado 

,,lukošenkizmas“ ir diktatūra. TS-LKD frakcija nedalyvauja šio klausimo svarstyme, kadangi 

tai yra demokratijos principų laužymas. 

 P. Mačiulis. Iki šiol reglamente taip pat buvo apribota pasisakymų ir klausimų 

trukmė. Iš esmės niekas nepasikeitė. 

 R. Mikaitis. Liberalų sąjūdžio frakcija pateikė raštu pasiūlymą, kad klausimams būtų 

skiriama 30 sekundžių, o diskusijoms – 1 minutė. 

 V. Popovas. Nei LR Konstitucija, nei įstatymai nenumato, kiek laiko reikia skirti 

klausimams ir pasisakymams. Todėl žodžio laisvė nėra suvaržoma. 

 P. Mačiulis. Šis sprendimo projektas buvo parengtas siekiant geriau susikoncentruoti 

į miestui svarbius darbus. 

 V. Matijošaitis. Reglamentas egzistavo visada, tik jis pasikeitė. 

 P. Mačiulis. Miesto ūkio ir paslaugų komitetas pateikė rekomendaciją papildyti 106 

punktą ir jį išdėstyti taip: ,,106. Baigus diskusiją posėdžio pirmininkas privalo suteikti žodį 

norintiesiems pareikšti frakcijos nuomonę svarstomu klausimu, bet ne daugiau kaip vienam 

frakcijos atstovui ne daugiau kaip vieną kartą“. Siūlau bendru sutarimu pritarti pateiktam 

siūlymui. 

 

 Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti. 

 

 P. Mačiulis. Taip pat yra gauti siūlymai iš Liberalų sąjūdžio frakcijos ir 

Socialdemokratų frakcijos klausimams skirti iki 30, o kalbėti diskusijoje iki 60 sekundžių. Siūlau 

pritarti siūlymams bendru sutarimu. 

 

 Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti. 

 

 P. Mačiulis. Siūlau pritarti sprendimo projektui su pakeitimais bendru sutarimu. 

 

 Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas                                     

Nr. T-226 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-334 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

komitetų sudarymo“ pakeitimo“. 
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 Pranešėja – R. Labulytė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. Klausimas 

svarstytas 1 komitete, pritarta be pastabų. 

  

 Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-227 pridedamas 85 p.). 

 

 8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-335 ,,Dėl Kauno jaunimo reikalų 

tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.            

 Pranešėja – R. Labulytė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 A. Kupčinskas. TS-LKD frakcija siūlo į Kauno jaunimo reikalų tarybos sudėtį vietoj 

S. Kairio įtraukti J. Kupčinskienę.  

 P. Mačiulis. Siūlau balsuoti dėl TS-LKD frakcijos siūlymo. 

 

    Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo į Kauno jaunimo reikalų tarybos sudėtį 

vietoj S. Kairio įtraukti J. Kupčinskienę.  

  Balsavo: už – 11, prieš – 22, susilaikė – 2. 

 NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 P. Mačiulis. Siūlau balsuoti dėl viso sprendimo projekto. 

 

     Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

    Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

  Balsavo: už – 25, prieš – 5, susilaikė – 8. 

  NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-228 pridedamas 86 p.). 

 

 9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-338 ,,Dėl Etikos komisijos sudarymo 

ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

 Pranešėja – R. Labulytė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. Klausimas  

svarstytas 4 komitetuose, pritarta be pastabų. Yra gautas ,,Vieningo Kauno“ frakcijos siūlymas 

vietoj J. Audėjaičio į Etikos komisiją skirti A. Papirtienę. 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 J. Kupčinskienė. Prašau perskaityti komisijos darbo organizavimo nuostatų 6 punktą. 

 R. Labulytė. Komisijos darbui vadovauja komisijos pirmininkas, kurį mero teikimu 

skiria Taryba. Jeigu yra paskelbta Tarybos mažuma – opozicija, tuomet kandidatūrą meras 

teikia opozicijos siūlymu reglamento nustatyta tvarka. Toks raštiškas siūlymas nėra gautas. 

 A. Kupčinskas. Atsižvelgdami į Etikos komisijos nuostatų 6 punktą, teikiame tvirtinti 

E. Gudišauskienės kandidatūrą Etikos komisijai vadovauti. Taip pat siūlome 2 punktu į Etikos 

komisiją įtraukti L. Kudarienę. 

 P. Mačiulis. Siūlau balsuoti dėl TS-LKD frakcijos siūlymo Etikos komisijos 

pirmininke skirti E. Gudišauskienę. 

  

    Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo Etikos komisijos pirmininke skirti                        

E. Gudišauskienę. 

  Balsavo: už – 12, prieš – 7, susilaikė – 18. 
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    Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

 Perbalsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo Etikos komisijos pirmininke skirti                         

E. Gudišauskienę. 

  Balsavo: už – 13, prieš – 3, susilaikė – 21. 

 NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

P. Mačiulis. Siūlau balsuoti dėl TS-LKD frakcijos siūlymo į Etikos komisijos sudėtį 

įtraukti L. Kudarienę. 

 

    Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo į Etikos komisijos sudėtį įtraukti                         

L. Kudarienę. 

  Balsavo: už – 11, prieš – 2, susilaikė – 25. 

 NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

    Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

    Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

  Balsavo: už – 28, prieš – 2, susilaikė – 6. 

  NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-229 pridedamas 91 p.). 

 

 10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-344 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

senjorų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

 Pranešėja – M. Vyšniauskienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas 4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 A. Kupčinskas. Noriu pasakyti, kad teikėme L. Kudarienės kandidatūrą įtraukti į 

Kauno miesto savivaldybės senjorų tarybos sudėtį. Nesuprantu, kodėl mažumos frakcijos 

siūlomi kandidatai nėra įtraukti į Senjorų tarybos sudėtį. 

 P. Mačiulis. Siūlau balsuoti dėl TS-LKD frakcijos siūlymo į Kauno miesto 

savivaldybės senjorų tarybos sudėtį įtraukti L. Kudarienę. 

 

    Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo į Kauno miesto savivaldybės senjorų 

tarybos sudėtį įtraukti L. Kudarienę. 

  Balsavo: už – 13, prieš – 0, susilaikė – 24. 

 NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 P. Mačiulis. Siūlau balsuoti dėl viso sprendimo projekto. 

 

    Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

    Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

  Balsavo: už – 27, prieš – 0, susilaikė – 10. 

  NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-230 pridedamas 98 p.). 

 

 11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-300 ,,Dėl Gintaro Petrausko 

delegavimo į Vyriausybės komisiją“. 

 Pranešėjas – A. Kavaliauskas, Energetikos skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 
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 A. Kupčinskas. Šiuo metu vyksta derybos tarp ,,Lietuvos energijos“ ir ,,Fortum Heat 

Lietuva“ kompanijos. Kokia dabartinė situacija dėl kogeneracinės elektrinės statybų 

įgyvendinimo Kaune? 

 A. Kavaliauskas. Galiu patvirtinti, kad šiuo metu yra deramasi su ,,Fortum Heat 

Lietuva“ kompanija dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo. Per ateinančią savaitę ši 

sutartis turėtų būti pasirašyta.  

 G. Petrauskas. Prieš 2 savaites mes dalyvavome komisijos posėdyje. ,,Lietuvos 

energija“ kuruoja šį projektą ir artimiausiu metu bus priimti atitinkami sprendimai. Nieko naujo 

pasakyti negaliu. 

 KALBĖJO: 

 A. Kupčinskas. Norėčiau paprašyti į kito Tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti 

informaciją apie šio projekto įgyvendinimą.  

 P. Mačiulis. Prašau Tarybos sekretoriatą tai užfiksuoti ir įtraukti į kito posėdžio 

darbotvarkę informaciją dėl kogeneracinės elektrinės statybų projekto eigos. Siūlau bendru 

sutarimu pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

 Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-231 pridedamas 102 p.). 

 

 12.  SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-320 ,,Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 Pranešėjas – A. Laucius, Finansų skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 6 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 J. Kupčinskienė. Pasirodė informacija, kad valdžia ruošiasi rekonstruoti Kauno 

hidroelektrinės tiltą. Prašau pakomentuoti. 

 A. Laucius. Buvo atliktas tyrimas. 

 J. Kupčinskienė. Ar turtas priklauso miestui? 

 A. Laucius. Teritorija taip, o ūkininkauja ,,Lietuvos energijos“ padalinys. Jeigu 

reikės investuoti, tai turėtų padaryti ,,Lietuvos energija“. 

 V. Matijošaitis. Tyrimai buvo užsakyti praeitos kadencijos metu. Juos atliko Kauno 

miesto savivaldybė. Apie tai aš pats neseniai sužinojau. Tai nėra miesto objektas. 

 A. Kupčinskas. Kiek per antrą ketvirtį buvo sumokėta iš Savivaldybės paskolinių 

lėšų? 7,6 mln. eurų buvo gauta tikslinių dotacijų iš Susisiekimo ministerijos ir Kelių priežiūros 

fondo. Matau, kad ministerija vykdo savo įsipareigojimus ir netiesa, kad nebuvo rasta pinigų 

Panemunės tiltui. Per pirmąjį ketvirtį D. Ratkelis pervedė apie 11 mln. litų.  

 A. Laucius. Šiemet susidaro 10 mln. 338 tūkst. eurų įskaitant ir Savivaldybės 

sumokėtus 3 mln. eurų. Visa kita yra Plėtros programos ir valstybės investicijų lėšos. Ketinant 

spalio mėnesį užbaigti tilto statybas, lieka sumokėti 11 mln. eurų. Yra pasirašytos finansavimo 

sutartys su Susisiekimo ministerija ir birželio mėnesį turi vykti mokėjimai. 

 V. Matijošaitis. Rytoj susitinkame su Susisiekimo ministerijos viceministru, 

,,Lietuvos Geležinkelių“ atstovais. Rytoj tuos klausimus spręsime. 

 KALBĖJO: 

 A. Kupčinskas. 2014 metais už 40 mln. litų buvo atlikta remonto darbų. Manau, kad 

būtų tikslinga šių metų spalio mėnesį užbaigti darbus, sumokant 3–4 mln. litų iš Savivaldybės 

lėšų. Liks 2015 metais sumokėti 11 mln. eurų už atliktus darbus. 
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 Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-232 pridedamas 103 p.). 

 

 M. Panceris, G. Skaistė, J. Koryzna nusišalina nuo klausimo ,,Dėl 2016 metų žemės 

mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“ svarstymo. 

 

 P. Mačiulis. Remiantis Tarybos reglamento 11.4 punktu, Tarybos nariai kreipiasi 

raštu ir remiantis 119 punktu (Tarybos narys privalo nusišalinti kai sprendžiamas su juo ar jo 

šeimos nariais sprendžiami turtiniai bei finansiniai klausimai, arba kai jo dalyvavimas gali 

sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Jeigu nusišalinus Tarybos nariams lieka mažiau 

nei 21 Tarybos narys, Taryba gali spręsti, ar Tarybos nario nusišalinimo klausimą priimti). Yra 

gauti 24 raštiški Tarybos narių prašymai. Turėsime dėl kiekvieno iš jų balsuoti, ar jiems leisti 

nusišalinti. Jeigu visi nusišalins, mes negalėsime priimti sprendimo, nes nebus kvorumo. 

Pirmas kreipimasis yra B. Želvio, kuriame yra prašoma leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti.  

 

 Dalyvauja 27 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl B. Želvio prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas A. Palionio prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti.  

 

 Balsuojama dėl B. Želvio prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas G. Vasiliausko prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti.  

 

 Balsuojama dėl G. Vasiliausko prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas A. Papirtienės prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jai nusišalinti.  

 

 Balsuojama dėl A. Papirtienės prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas V. Varžinsko prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti.  

 

 Balsuojama dėl V. Varžinsko prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas J. Audėjaičio prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti.  

 

 Balsuojama dėl J. Audėjaičio prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 
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 P. Mačiulis. Yra gautas I. Pukelytės prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jai nusišalinti.  

 

 Balsuojama dėl I. Pukelytės prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas R. Bičkauskienės prašymas leisti nusišalinti nuo šio 

klausimo. Taryba turi apsispręsti, ar leisti jai nusišalinti.  

 

 Balsuojama dėl R. Bičkauskienės prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas J. E. Norvaišienės prašymas leisti nusišalinti nuo šio 

klausimo. Taryba turi apsispręsti, ar leisti jai nusišalinti.  

 

 Balsuojama dėl J. E. Norvaišienės prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas V. Matijošaičio prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti.  

 

 Balsuojama dėl V. Matijošaičio prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas R. Šnapštienės prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jai nusišalinti.  

 

 Balsuojama dėl R. Šnapštienės prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas M. Jurgučio prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti.  

 

 Balsuojama dėl M. Jurgučio prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas T. Bagdonavičiaus prašymas leisti nusišalinti nuo šio 

klausimo. Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti.  

 

 Balsuojama dėl T. Bagdonavičiaus prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 V. Matijošaitis. Yra gautas P. Mačiulio prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti.  

 

 Balsuojama dėl P. Mačiulio prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 
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 P. Mačiulis. Yra gautas E. Plūkienės prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jai nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl E. Plūkienės prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 P. Mačiulis. Yra gautas D. Matijošaičio prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti.  

 

 Balsuojama dėl D. Matijošaičio prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas D. Sirgedo prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti.  

 

 Balsuojama dėl D. Sirgedo prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas O. Balžekienės prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jai nusišalinti.  

 

 Balsuojama dėl O. Balžekienės prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas R. Mikaičio prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti.  

 

 Balsuojama dėl R. Mikaičio prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas S. Kairio prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. Taryba 

turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti.  

 

 Balsuojama dėl S. Kairio prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas Ž. Garšvos prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl Ž. Garšvos prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas V. Popovo prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl V. Popovo prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas D. Razmislevičiaus prašymas leisti nusišalinti nuo šio 

klausimo. Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti. 
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 Balsuojama dėl D. Razmislevičiaus prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas D. Večerskio prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti. 

 Balsuojama dėl D. Večerskio prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Taip pat buvo gautas žodinis M. Pancerio prašymas leisti nusišalinti nuo 

šio klausimo. Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl M. Pancerio prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas žodinis J. Koryznos prašymas leisti nusišalinti nuo šio 

klausimo. Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl J. Koryznos prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas žodinis G. Skaistės prašymas leisti nusišalinti nuo šio 

klausimo. Taryba turi apsispręsti, ar leisti jai nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl G. Skaistės prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 E. Gudišauskienė. Nusišalinu nuo šio balsavimo.                             

 P. Mačiulis. Yra gautas žodinis E. Gudišauskienės prašymas nusišalinti nuo šio 

klausimo. Taryba turi apsispręsti, ar leisti jai nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl E. Gudišauskienės prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas žodinis K. Pūko prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl K. Pūko prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas žodinis P. Jakšto prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl P. Jakšto prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 13.  SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-309 ,,Dėl 2016 metų žemės 

mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“. 

 Pranešėjas – A. Laucius, Finansų skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 4 

komitetuose, 2 pritarta be  pastabų. Darnios plėtros ir investicijų komitete ir Miesto ūkio ir 
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paslaugų komitete išklausyta. Trišalė taryba pasiūlė 1.33 pozicijoje ,,pramonės ir sandėliavimo 

objektų teritorijoms“ vietoj projekte 0,8 proc. įrašyti 0,78 proc., sumažinant tarifą 0,2 proc. 

 KALBĖJO: 

 O. Balžekienė. Kiek šis priimtas projektas padidins ar sumažins 2016 metų įplaukas į 

Kauno miesto savivaldybės biudžetą? 

 A. Laucius. Tai sudarytų apie 88 tūkst. eurų daugiau nei buvo skaičiuota 2015 

metams. Tačiau čia yra kalbama apie mokesčius be lengvatų. 

 R. Mikaitis. Sprendimo projekte tarifai yra mažesni nei buvo nustatyti 2015 metams. 

Noriu pasidžiaugti, kad buvo įtraukti 1.6 ir 1.7 punktai. Todėl siūlau palaikyti šį sprendimo 

projektą. 

 P. Mačiulis. Yra gautas Trišalės tarybos pasiūlymas, kuriame 1.33 pozicijoje 

,,pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoms“ vietoj projekte 0,8 proc. siūloma įrašyti 0,78 

proc. Siūlau balsuoti dėl pateikto siūlymo. 

 

    Dalyvauja 27 Tarybos nariai. 

    Balsuojama dėl Trišalės tarybos pasiūlymo 1.33 pozicijoje ,,pramonės ir 

sandėliavimo objektų teritorijoms“ vietoj projekte 0,8 proc. įrašyti 0,78 proc. 

  Balsavo: už – 4, prieš – 17, susilaikė – 6. 

 NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 P. Mačiulis. Siūlau balsuoti dėl viso sprendimo projekto. 

 

    Dalyvauja 27 Tarybos nariai. 

    Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

  Balsavo: už – 27, prieš – 0, susilaikė – 0. 

  NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-233 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 M. Panceris nusišalina nuo klausimo ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos                 

2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-491 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio 

administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymo. 

 

 14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-204 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-491 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio 

administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.    

 Pranešėjas – A. Laucius, Finansų skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 5 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

   

 Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-234 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 P. Mačiulis. Prieš pristatant kitą klausimą, analogiška situacija dėl Tarybos narių 

raštiškų nusišalinimų. Pirmas kreipimasis yra B. Želvio, kuriame yra prašoma leisti nusišalinti 

nuo šio klausimo. Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti.  

 

 Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl B. Želvio prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 
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 P. Mačiulis. Yra gautas S. Kairio prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. Taryba 

turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl S. Kairio prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas R. Mikaičio prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl R. Mikaičio prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas O. Balžekienės prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jai nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl O. Balžekienės prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas D. Sirgedo prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl D. Sirgedo prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas Ž. Garšvos prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl Ž. Garšvos prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas V. Popovo prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl V. Popovo prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas D. Razmislevičiaus prašymas leisti nusišalinti nuo šio 

klausimo. Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl D. Razmislevičiaus prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas A. Palionio prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl A. Palionio prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 
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 P. Mačiulis. Yra gautas G. Vasiliausko prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl G. Vasiliausko prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas A. Papirtienės prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jai nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl  A. Papirtienės prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas V. Varžinsko prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl V. Varžinsko prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas J. Audėjaičio prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl J. Audėjaičio prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas D. Večerskio prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl D. Večerskio prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas I. Pukelytės prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jai nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl I. Pukelytės prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas J. E. Norvaišienės prašymas leisti nusišalinti nuo šio 

klausimo. Taryba turi apsispręsti, ar leisti jai nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl J. E. Norvaišienės prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas R. Bičkauskienės prašymas leisti nusišalinti nuo šio 

klausimo. Taryba turi apsispręsti, ar leisti jai nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl R. Bičkauskienės prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas V. Matijošaičio prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti. 
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 Balsuojama dėl V. Matijošaičio prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas R. Šnapštienės prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jai nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl R. Šnapštienės prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas M. Jurgučio prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl M. Jurgučio prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas T. Bagdonavičiaus prašymas leisti nusišalinti nuo šio 

klausimo. Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl T. Bagdonavičiaus prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas E. Plūkienės prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jai nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl E. Plūkienės prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Yra gautas D. Matijošaičio prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl D. Matijošaičio prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 V. Matijošaitis. Yra gautas P. Mačiulio prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl P. Mačiulio prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Mačiulis. Taip pat buvo gautas K. Pūko prašymas leisti nusišalinti. Prašau balsuoti 

dėl K. Pūko nušalinimo nuo klausimo svarstymo. 

 

     Dalyvauja 25 Tarybos nariai. 

    Balsuojama dėl siūlymo K. Pūkui leisti nusišalinti nuo klausimo svarstymo. 

  Balsavo: už – 0, prieš – 18, susilaikė – 2. 

 NUSPRĘSTA. Neleisti nusišalinti. 

 

 P. Jakštas. Taip pat prašau leisti nusišalinti. 
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 P. Mačiulis. Yra gautas žodinis P. Jakšto prašymas leisti nusišalinti nuo šio klausimo. 

Taryba turi apsispręsti, ar leisti jam nusišalinti. 

 

 Balsuojama dėl P. Jakšto prašymo leisti nusišalinti. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Neleisti nusišalinti. 

 

 

 S. Kairys. Pagal Tarybos veiklos reglamentą apie nusišalinimą reikia pranešti raštu 

prieš pristatant klausimą. 

 

 15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-206 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-575 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių 

tvirtinimo“ pakeitimo“. 

 Pranešėjas – A. Laucius, Finansų skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 5 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 27 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-235 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-321 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-624 „Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal 

paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

 Pranešėjas – A. Laucius, Finansų skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 6 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-236 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-240 ,,Dėl Pagaršvio akligatvio 

pavadinimo suteikimo“. 

 Pranešėjas – N. Valatkevičius, Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėjas. 

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-237 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-304 ,,Dėl valstybės finansinės 

paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į 

Lietuvos Respubliką suteikimo“. 

 Pranešėja – A. Sudžiuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas 2 komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

 Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-238 pridedamas 112 p.). 
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 19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-237 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2013 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. T-272 „Dėl Kauno miesto aplinkos būklės 

stebėsenos 2013–2017 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 Pranešėja – R. Savickienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

3 komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

 Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-239 pridedamas 113 p.). 

 

 20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-339 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plano patvirtinimo“. 

 Pranešėja – R. Savickienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 V. Gudėnas. Kas buvo nuveikta 2014 metais? 

 R. Savickienė. Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatomis nustatyti 3 

pakopų planai (valstybinis, regioninis ir savivaldybės). Todėl turi sutapti laikotarpiai ir dėl to 

nustatytas 2014–2020 metų planas. 2014 metais buvo atlikta daug pasirengimo. Pagrindinis 

nuveiktas dalykas – visiems individualių valdų savininkams bus išdalinti rūšiavimo 

konteineriai. 

 A. Kupčinskas. Šiame plane nieko nėra užsiminta apie kogeneraciją ir atliekų 

deginimą. Kodėl? 

 R. Savickienė. Šis klausimas turės būti sprendžiamas, kuomet bus pasirinktas 

tinkamas operatorius. 

 KALBĖJO: 

 E. Gudišauskienė. Šiuo metu yra sprendžiamas tik mechaninis bio skaidžių atliekų 

apdorojimas. Džiugu, kad atsirado priemonė pirkti Galimybių studiją, kuri atsakytų į klausimą, 

kaip panaudoti maisto atliekas.  

 

 Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-240 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-181 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos stebėsenos 2013 m. ataskaitos patvirtinimo“. 

 Pranešėjas – D. Senikas, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas (savivaldybės 

gydytojas). Klausimas svarstytas 5 komitetuose, 1 pritarta. Darnios plėtros ir investicijų, 

Ekonomikos ir finansų, Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetuose atidėta. Valdymo ir 

bendruomenių plėtojimo komitetas pageidavo, kad šį klausimą pristatytų Sveikatos apsaugos 

skyriaus vedėjas. 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 M. Panceris. Kodėl ši ataskaita nebuvo pateikta pagal terminus, iki 2014 metų 

pabaigos? Jūs teigėte, kad ši ataskaita nebuvo įtraukta į darbotvarkę, nes darbotvarkė buvo 

užpildyta kitais klausimais. Tikroji priežastis yra ta, kad jūs vengėte šį klausimą pristatyti 

Tarybai. 

  D. Senikas. Jūs kažką maišote. Visas klausimų paketas buvo pateiktas Tarybos 

sekretoriatui kovo mėnesį, tačiau klausimas nebuvo įtrauktas į darbotvarkę. 

  V. Matijošaitis. Ar komitetuose pats pristatinėjote šiuos klausimus? 

  D. Senikas. Dalyje komitetų buvau aš, dalyje mano pavaduotoja. 
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  V. Matijošaitis. Kuriuose komitetuose buvote jūs? 

  D. Senikas. Tuose komitetuose, kuriuose pritarė ir išklausė, buvau pats. 

 V. Matijošaitis. Įvardinkite konkrečiai komitetus.  

 D. Senikas. Miesto ūkio ir paslaugų komitete, Valdymo ir bendruomenių plėtojimo 

komitete buvau pats. 

   L. Kudarienė. Gal galite paaiškinti Aiškinamajame rašte parašytą 3 punktą? 

 D. Senikas. Patvirtinus šį tarybos sprendimą, bus įgyvendintas ministro įsakymas. 

   V. Varžinskas. 2013 metų ataskaita turi būti paruošta iki 2014 metų pabaigos. 

Ataskaita buvo nešta į komitetus nuo gruodžio mėnesio iki kovo mėnesio. Ar yra normalu 

ruošti ataskaitą 1 metus? Kokia yra prasmė svarstyti 2013 metų ataskaitą 2015 metų viduryje? 

  D. Senikas. Viskas yra daroma pagal ministro įsakymą ir tokiais terminais yra 

vadovaujamasi. 

 KALBĖJO: 

  S. Kairys. Liberalų sajūdžio frakcijos vardu siūlau atidėti šį klausimą. 

G. Skaistė. Šis klausimas nebuvo įtrauktas į darbotvarkę, nes pats atsisakydavote jį 

pristatyti. 

P. Mačiulis. Teisės skyrius mus informuoja, jog iki š. m. gegužės 1 d. sprendimas turi 

būti atiduotas ministerijai. Mes jau vėluojame. 

V. Matijošaitis. O gal reikia tvirtinti šią ataskaitą, nes kitos ataskaitos vedėjas 

neberuoš. 

E. Gudišauskienė. Kadangi turime įpareigojimą patvirtinti, tai siūlau tvirtinti. Vėliau 

išsiaiškinsime ministro įsakymus. 

P. Mačiulis. Liberalų sąjūdžio frakcija atsiima siūlymą klausimą atidėti. Siūlau 

bendru sutarimu pritarti šiam sprendimo projektui. 

    

 Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-241 pridedamas 120 p.). 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-200 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2014 metų ataskaitos 

patvirtinimo“. 

Pranešėjas – D. Senikas, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas (savivaldybės 

gydytojas). Klausimas svarstytas 6 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Ekonomikos ir finansų, 

Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetuose atidėta. Švietimo ir kultūros, Valdymo ir 

bendruomenių plėtojimo komitetuose išklausyta. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

S. Kairys. Į šią programą turėjo pretenduoti nevyriausybinės organizacijos, 

visuomeninės organizacijos. Kaip veikė ši naujovė? Ar sugalvojote, kaip šią žinią labiau 

paviešinti? 

D. Senikas. Praeitais metais pradėta finansuoti nevyriausybines organizacijas. Ši žinia 

yra viešinama kaunas.lt puslapyje ir yra išsiunčiama, kuruojantiems nevyriausybines 

organizacijas asmenims. 

KALBĖJO: 

R. Šnapštienė. Kaip šie projektai pagerins visuomenės sveikatos rodiklius? 

D. Senikas. Per 1 metus visuomenės sveikatos rodiklių nepagerinsi. Turi būti vykdomi 

kryptingi darbai. 

V. Popovas. Socialdemokratų frakcijos vardu siūlau atidėti šį ir likusius kitus šio 

vedėjo klausimus, kadangi pats vedėjas komitete nepristatė. 

P. Mačiulis. Siūlau bendru sutarimu atidėti šio klausimo svarstymą. 
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              Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą atidėti. 

 

 23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-183 ,,Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 metų 

ataskaitai“. 

Pranešėjas – D. Senikas, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas (savivaldybės 

gydytojas). Klausimas svarstytas 5 komitetuose, 1 pritarta be pastabų. Darnios plėtros ir 

investicijų, Ekonomikos ir finansų, Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetuose atidėta. 

Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas prašė šį klausimą pristatyti Sveikatos apsaugos 

skyriaus vedėją. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Matijošaitis. Kas jūsų skyriui svarbiausia, ar kauniečių sveikatinimas, ar ataskaitų 

rašymas ir pinigų įsisavinimas? 

D. Senikas. Mūsų skyriui svarbiausia kauniečių sveikatinimas, tačiau ataskaitas reikia 

pateikti. 

KALBĖJO: 

V. Matijošaitis. Terminas yra praleistas š. m. gegužės 1 d. Belieka pritarti šiai 

ataskaitai ir po truputį pamiršime šitą vedėją. 

P. Mačiulis. Siūlau bendru sutarimu pritarti šiam sprendimo projektui. 

 

 Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-242 pridedamas 1* p.). 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-328 ,,Dėl pritarimo įgyvendinti 

investicijų projektą „Viešosios įstaigos Kauno Šilainių poliklinikos Baltų pr. 7, Kaune, 

paslaugų prieinamumo neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus žmonėms gerinimas“. 

Pranešėjas – D. Senikas, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas (savivaldybės 

gydytojas). Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Kadangi šis sprendimo projektas yra labai svarbus neįgaliesiems 

asmenims, tai siūlau pritarti šiam sprendimo projektui. 

P. Jakštas. Šiame investiciniame projekte trūksta informacijos apie tualetus 

neįgaliesiems. 

D. Senikas. Šis projektas tualetų neapima. 

P. Mačiulis. Siūlau bendru sutarimu pritarti šiam sprendimo projektui. Kartu 

įpareigojame D. Seniką spręsti neįgaliųjų tualetų problemą. 

 

 Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-243 pridedamas 2* p.). 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-340 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. T-543 ,,Dėl Kauno gyvūnų globos ir priežiūros 

tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – D. Senikas, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas (savivaldybės 

gydytojas). Klausimas svarstytas 4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KALBĖJO: 
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G. Skaistė. TS-LKD frakcijos vardu siūlome į šią komisiją įtraukti G. Žukauską. 

P. Mačiulis. Siūlau balsuoti dėl TS-LKD frakcijos siūlymo įtraukti G. Žukauską į 

Kauno gyvūnų globos ir priežiūros tarybą. 

 

    Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo įtraukti G. Žukauską į Kauno gyvūnų 

globos ir priežiūros tarybą. 

  Balsavo: už – 12, prieš – 0, susilaikė – 21. 

 NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti.  

 

 P. Mačiulis. Siūlau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto. 

 

    Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

    Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

  Balsavo: už – 24, prieš – 0, susilaikė – 10. 

  NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-244 pridedamas 3* p.). 

 

 A. Kupčinskas. Nesuprantu, kodėl yra varžomas TS-LKD frakcijos noras dalyvauti 

vienoje ar kitoje komisijoje. Mes nepretenduojame nulemti pozicijos vienu ar kitu klausimu. 

 

 26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-262 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2013 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. T-345 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi 

nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto 

vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 Pranešėjas – P. Keras, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 5 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 O. Balžekienė. Darnios plėtros ir investicijų komitetas nusprendė siūlyti rengti 

sprendimo projektą dėl lengvatų už naudojimąsi Kauno miesto vietomis transporto priemonėms 

statyti Kauno garbės piliečiams. Ar ruošiate šį klausimą? 

 P. Keras. Tokio pavedimo nėra įrašyta prie komiteto siūlymo. 

 P. Mačiulis. Prašysime komiteto referentės šį pavedimą paruošti. 

 KALBĖJO: 

 J. Koryzna. Nemanau, kad šiuo sprendimo projektu mažinsite mokesčius 

kauniečiams. 

 R. Mikaitis. Šis sprendimo projektas yra suderintas su senamiesčio verslininkais. Tai 

nereiškia, kad miestiečiai yra apkraunami naujais mokesčiais. 

 A. Kupčinskas. Siūlau dar kartą pasvarsyti dėl šio klausimo priėmimo. 

 P. Mačiulis. Siūlau balsuoti dėl šio sprendimo projekto. 

 

    Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

    Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

  Balsavo: už – 24, prieš – 1, susilaikė – 11. 

  NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-245 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

  27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-232 ,,Dėl Europos aklųjų riedulio 

(golbolo) čempionato dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir 

troleibusais lengvatos dydžio nustatymo“. 
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 Pranešėjas – P. Keras, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-246 pridedamas 5* p.). 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-289 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-59 „Dėl mokesčio už sporto mokymą Kauno 

miesto savivaldybės biudžetinėse sporto mokyklose“ pakeitimo“. 

 Pranešėjas – M. Šivickas, Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-247 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-243 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-598 „Dėl Sportininkų priėmimo į Kauno miesto 

savivaldybės įsteigtas sporto mokyklas ir šalinimo iš jų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

Pranešėjas – M. Šivickas, Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-248 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-303 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinių sporto mokyklų centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo“. 

Pranešėjas – M. Šivickas, Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-249 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-341 ,,Dėl Lietuvos regbio federacijos 

atleidimo nuo mokesčio už S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro teikiamą paslaugą Europos 

moterų regbio septynetų A diviziono čempionato metu“. 

Pranešėjas – M. Šivickas, Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

E. Gudišauskienė. Gal galite pakomentuoti teisininko prierašą? 

M. Šivickas. Taryba yra patvirtinusi įkainius, bet pačiame sprendime, kur yra 

patvirtinti įkainiai, nėra nustatytos tvarkos, kokiu būdu yra atleidžiama nuo mokesčio. 

G. Budnikas. Paraiška buvo pavėluota priduoti. Kaip tai vertinate? 

M. Šivickas. Tai yra federacijos klaida. 

KALBĖJO: 
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V. Popovas. Tai yra ne pirmas atvejis, kai yra priimami tokie sprendimai. Siūlau 

pritarti šiam sprendimo projektui. 

E. Gudišauskienė. Siūlau visų pirma patvirtinti bendrą tvarką, kaip būtų galima atleisti 

federaciją, sporto klubus. 

V. Gudėnas. Būtų tikslinga palikti simbolinį 1 euro mokestį. 

P. Mačiulis. Siūlau bendru sutarimu pritarti šiam sprendimo projektui su protokoliniu 

pavedimu Kūno kultūros ir sporto skyriui parengti tvarką. 

 

 Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-250 pridedamas 6* p.). 

 NUSPRĘSTA. Pavesti Kūno kultūros ir sporto skyriui parengti atleidimo nuo 

mokesčio už S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro teikiamas paslaugas tvarkos aprašą. 

 

 32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-298 ,,Dėl turto prieš terminą 

perėmimo ir Savivaldybės turto patikėjimo sutarties su Kauno apskrities vyriausiuoju policijos 

komisariatu pakeitimo“. 

 Pranešėjas – A. Jarušauskas, Bendrojo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 M. Panceris. Kiek tos mašinos yra nuvažiavę? 

 A. Jarušauskas. Jų rida yra įvairi nuo 250 tūkst. iki 350 tūkst. kilometrų. 

 M. Panceris. Ar tie automobiliai tiktų Savivaldybei? 

A. Jarušauskas. Pritarus sprendimo projektui, bus vertinama automobilių būklė. 

 KALBĖJO: 

 P. Mačiulis. ,,Vieningo Kauno“ frakcijos vardu siūlau atidėti šį sprendimo projektą ir 

išsaiškinti automobilių būklę. 

 M. Panceris. Nebūtina atidėti šio sprendimo projekto, jeigu automobiliai yra geri, 

reikia juos naudoti. 

 P. Mačiulis. Atsiimu ,,Vieningo Kauno“ frakcijos siūlymą atidėti klausimą. Siūlau 

bendru sutarimu pritarti šiam sprendimo projektui. 

 

 Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-251 pridedamas 7* p.). 

 

 33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-319 ,,Dėl buto Taikos pr. 60-39, 

Kaune, išbraukimo iš Savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų sąrašo“. 

 Pranešėja – L. Stankevičienė, Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus vedėja. 

Klausimas svarstytas 2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-252 pridedamas 10* p.). 

 

 34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-331 ,,Dėl nekilnojamojo turto Kranto 

al. 52-37 ir Taikos pr. 125-37, Kaune, perėmimo iš Lietuvos kariuomenės“. 

 Pranešėja – L. Stankevičienė, Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus vedėja. 

Klausimas svarstytas 2 komitetuose, pritarta be pastabų. 
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 Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-253 pridedamas 11* p.). 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-332 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo Jūratei 

Furmanavičienei ir Astai Teresei Kulikauskienei“. 

Pranešėja – L. Stankevičienė, Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus vedėja. 

Klausimas svarstytas 2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-254 pridedamas 12* p.). 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-333 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-298 „Dėl nekilnojamojo turto Vinčų g. 20-516, 

Kaune, pirkimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

Pranešėja – L. Stankevičienė, Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus vedėja. 

Klausimas svarstytas 2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-255 pridedamas 14* p.). 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-230 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių 

kultūros įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo“ pakeitimo“. 

 Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos 

direktorius. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-256 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-314 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Girinukas“ direktoriaus“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos 

direktorius. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-257 pridedamas 15* p.). 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-315 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Saulutė“ direktoriaus“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos 

direktorius. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-258 pridedamas 16* p.). 
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40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-316 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Žvangutis“ direktoriaus“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos 

direktorius. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-259 pridedamas 17* p.). 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-326 ,,Dėl viešosios įstaigos Kauno 

kino studijos likvidavimo“. 

 Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos 

direktorius. Klausimas svarstytas 4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 G. Skaistė. Ar nėra reikalingas dalininkų sutikimas norint likviduoti kino studiją? 

Kam bus pavestos funkcijos pritraukti užsienio investuotojus? 

 V. Mažeika. Dalininkų susirinkimas dviem trečdaliais balsų turi priimti sprendimą 

dėl likvidavimo. Manau, kad dalininkų susirinkimas tokį sprendimą priims. Jūsų minima veikla 

galės būti ir toliau plėtojama kino centre ,,Romuva“. 

 KALBĖJO: 

 S. Kairys. Ši įstaiga yra pasimetusi savo veikloje. Tokia veikla mūsų netenkina. 

,,Romuvoje“ bus galima tęsti gerąją kino studijos veiklos dalį. 

 M. Panceris. Naikindami kino studiją, jos funkcijas pritraukti užsienio investutotojus 

kurti filmus Lietuvoje, turime aiškiai kažkam deleguoti.  

 I. Pukelytė. Teko bendrauti su nemažai žmonių, bandžiusių kurti filmus Kaune, 

tačiau jie įvardino pagrindinę problemą – trūksta šviesos aparatūros. Reikėtų galvoti apie 

techninės bazės stiprinimą, siekiant pritraukti prodiuserius į Kauną. 

 V. Matijošaitis. Siūlau pritarti sprendimo projektui bendru sutarimu. 

 

 Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-260 pridedamas 18* p.). 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-310 ,,Dėl Kauno vaikų abilitacijos 

centro reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo 

centro“. 

 Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos 

direktorius. Klausimas svarstytas 4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-261 pridedamas 19* p.). 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-313 ,,Dėl Kauno „Aušros“ gimnazijos 

direktoriaus“. 

 Pranešėjas – A. Bagdonas, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 
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 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-262 pridedamas 43* p.). 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-317 ,,Dėl Kauno Dainavos 

pagrindinės mokyklos direktoriaus“. 

 Pranešėjas – A. Bagdonas, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-263 pridedamas 44* p.). 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-180 ,,Dėl Kauno „Atžalyno“ vidurinės 

mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Vytauto Didžiojo universiteto 

,,Atžalyno“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo“.         
 Pranešėjas – A. Bagdonas, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-264 pridedamas 45* p.). 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-155 ,,Dėl Kauno Simono Daukanto 

vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno Simono Daukanto 

progimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

 Pranešėjas – A. Bagdonas, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-265 pridedamas 62* p.). 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-318 ,,Dėl Kauno specialiosios 

mokyklos struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo“. 

 Pranešėjas – A. Bagdonas, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-266 pridedamas 79* p.). 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-144 ,,Dėl Kauno berniukų chorinio 

dainavimo mokyklos „Varpelis“ nuostatų patvirtinimo“. 

 Pranešėjas – A. Bagdonas, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-267 pridedamas 96* p.). 
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49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-152 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Vaikystė“ nuostatų patvirtinimo“. 

 Pranešėjas – A. Bagdonas, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-268 pridedamas 108* p.). 

 

 50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-153 ,,Dėl Kauno vaikų darželio 

„Vaivorykštė“ nuostatų patvirtinimo“. 

 Pranešėjas – A. Bagdonas, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-269 pridedamas 118* p.). 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-242 ,,Dėl Kauno Prano Mašioto 

pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“. 

 Pranešėjas – A. Bagdonas, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-270 pridedamas 128* p.). 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-308 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-553 „Dėl Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose 

ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 Pranešėjas – A. Bagdonas, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-271 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-305 ,,Dėl Maironio premijos 

skyrimo“. 

 Pranešėjas – A. Vilčinskas, Kultūros ir turizmo plėtros skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-272 pridedamas 142* p.). 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-301 ,,Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės teatrų ir koncertinių įstaigų 2014–2015 metų sezono ir 2013–2015 metų 

perspektyvinės kūrybinės veiklos programų įgyvendinimo ataskaitoms“. 
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 Pranešėjas – A. Vilčinskas, Kultūros ir turizmo plėtros skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-273 pridedamas 143* p.). 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-329 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-713 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties 

įgyvendinant projektą ,,Kauno marių žuvynas“ projektui ir įgaliojimo ją pasirašyti“ pakeitimo“. 

 Pranešėjas – A. Vilčinskas, Kultūros ir turizmo plėtros skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-274 pridedamas 144* p.). 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-233 ,,Dėl didžiausio leistino 

biudžetinės įstaigos Kauno miesto muziejaus pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“. 

 Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos 

direktorius. Klausimas svarstytas 2 komitetuose, 1 pritarta be pastabų. Valdymo ir 

bendruomenių plėtojimo komitetas prašė rengėjų Komitetui pateikti etatų skaičių ir funkcijų 

pasiskirstymą. 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 G. Skaistė. Praeitoje kadencijoje buvo priimtas sprendimas padidinti 2 etatais 

muziejaus darbuotojų skaičių. Tie 2 darbuotojai turėjo būti atsakingi už politinių kalinių ir 

tremtinių kuruojamą Rezidencijos muziejų. Tačiau tie žmonės dirba kitus darbus. Ar bus 

atgaivinta ta veikla? 

V. Mažeika. Priklausys ar Tremtinių sąjunga apsispręs perduoti šiuos eksponatus. 

G. Skaistė. Jie perdavė juos panaudai. 

V. Mažeika. Perduodant panaudai, kiekvieną eksponatą reikia dokumentuoti ir jį 

atitinkamai išsaugoti. Tai ir yra pagrindinis nesutarimas.   

Ž. Gasparavičienė. Rezistencijos muziejus yra valstybės turtas. Kaip gali būti 

darbinami žmonės į valstybinį muziejų? 

V. Mažeika. Čia buvo kalbama apie tremties ekspoziciją, o ne apie Vilniuje esantį 

Rezistencijos ir tremties muziejų. 

 

    Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

    Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

  Balsavo: už – 26, prieš – 0, susilaikė – 10. 

  NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-275  pridedamas 145* p.). 

 

  57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-302 ,,Dėl pritarimo įgyvendinti 

Kauno Panemunės pradinės mokyklos mokslo paskirties pastatų 1C2B, esančių Kariūnų pl. 5, 

Kaune, rekonstravimo investicijų projektą“. 

Pranešėja – R. Juodenienė, Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyriaus vedėja. 

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Darnios plėtros ir investicijų 

komitete nepritarta. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 
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G. Skaistė. Darnios plėtros ir investicijų komitetas nepritarė, kadangi pasigedome 

prioritetų sąrašo, kurios mokyklos yra teikiamos investicijų programoje ir kodėl būtent tos 

mokyklos. 

R. Juodenienė. Daliai projektų Taryba jau pritarė. Kitoms mokykloms būtini 

investiciniai projektai ir tada Taryba svarstys. 

J. Koryzna. Apie kokius pinigus yra kalbama? 

R. Juodenienė. Investicinio projekto vertė yra 1 mln. 866 tūkst. eurų.  

G. Skaistė. Norėtųsi, kad Savivaldybė taip pat parodytų iniciatyvą dėl mokyklų 

tvarkymo, o ne tik pačios mokyklos pasiruoštų investicinius projektus. Artėjant valstybingumo 

šimtmečiui, reikėtų tvarkyti Maironio mokyklą. 

V. Matijošaitis. Gera pastaba, būtinai į tai atkreipsime dėmesį. 

 

 Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-276 pridedamas 146* p.). 

 

 58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-306 ,,Dėl sutikimo perimti 

nuosavybėn valstybės materialųjį turtą ir jo perdavimo“.          

 Pranešėja – R. Juodenienė, Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyriaus 

vedėja. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-277 pridedamas 147* p.). 

 

59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-343 ,,Dėl viešosios įstaigos 

,,Automobilių stovėjimo aikštelės“ valdybos“. 

 Pranešėjas – A. Slušnys, Turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 2 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 A. Kupčinskas. Ateičiai norėtųsi susipažinti su išrinktais asmenimis. 

 A. Slušnys. Klausimas komitetuose buvo pristatytas ir tie, kurie domėjosi, gavo visą  

reikalingą informaciją. 

 

    Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

    Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

  Balsavo: už – 25, prieš – 1, susilaikė – 10. 

  NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-278  pridedamas 149* p.). 

 

  60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-264 ,,Dėl sutikimo nutraukti prieš 

terminą nuomos sutartį su Akvilina Kripaityte“. 

  Pranešėjas – A. Slušnys, Turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

    Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

    Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

  Balsavo: už – 23, prieš – 0, susilaikė – 10. 

  NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-279  pridedamas 150* p.). 
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  61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-299 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-170 „Dėl nekilnojamojo turto Varpo g. 22, 

Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Vaikų stalo teniso mokyklai“ pripažinimo 

netekusiu galios“. 

  Pranešėjas – A. Slušnys, Turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-280 pridedamas 152* p.). 

 

 62. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-291 ,,Dėl nekilnojamojo turto Taikos 

pr. 68, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Simono 

Daukanto vidurinei mokyklai“. 

  Pranešėjas – A. Slušnys, Turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-281 pridedamas 153* p.). 

 

 63. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-229 ,,Dėl nekilnojamojo turto                  

Šv. Gertrūdos g. 8, Kaune, panaudos sutarties su Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga atnaujinimo“. 

 Pranešėjas – A. Slušnys, Turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 2 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-282 pridedamas 154* p.). 

 

 64. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-260 ,,Dėl nekilnojamojo turto 

Partizanų g. 5, Kaune, panaudos sutarties su Kauno šeimų, kuriose yra psichikos ligonių, 

bendrija „Prošvaistė“ atnaujinimo“. 

 Pranešėjas – A. Slušnys, Turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 2 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-283 pridedamas 155* p.). 

 

 65. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-234 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2006 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-241 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto 

trumpalaikės nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – A. Slušnys, Turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

2 pritarta be pastabų. Darnios plėtros ir investicijų komitete nepritarta. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

M. Panceris. Jūs, pristatydamas šį klausimą Darnios plėtros ir investicijų komitete, 

aiškiai išreiškėte savo poziciją, kad šiam sprendimo projektui nebūtų pritarta. Paaiškinkite, 

kodėl? 
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A. Slušnys. Šio pakeitimo esmė – Lietuvos mokyklos asociacijos Kauno skyrius 

kreipėsi į Savivaldybę, prašydamas vietoj galiojančioje tvarkoje numatytų 720 valandų, leisti 

trumpalaikei nuomai išnuomoti iki 1400 valandų. Tačiau pagal įstatymus trumpalaikei nuomai 

gali būti išnuomojamos patalpos per metus ne daugiau nei 30 dienų, t.y. 720 valandų. Tačiau 

įstatymas numato galimybę Savivaldybėms nusistatyti tvarką.  

E. Gudišauskienė. Ar šis sprendimo projektas buvo derintas su sporto mokyklų 

vadovais? 

A. Slušnys. Rengiant šį sprendimo projektą buvo gautas pritarimas iš Švietimo, 

kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos. 

A. Kupčinskas. Ar nemanote, kad mokyklos sales reikėtų išnuomoti centralizuota 

tvarka? 

A. Slušnys. Šia tvarka yra patvirtinami bendri nuomos principai. Sprendimą dėl 

nuomos priima mokyklos direktorius. 

KALBĖJO: 

M. Panceris. TS-LKD frakcijos vardu siūlome šį klausimą atidėti, kol bus parengta 

centralizuota tvarka. 

V. Matijošaitis. Siūlau balsuoti dėl TS-LKD frakcijos pateikto siūlymo atidėti 

klausimo svarstymą. 

 

    Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

    Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo atidėti klausimo svarstymą. 

  Balsavo: už – 11, prieš – 23, susilaikė – 3. 

 NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

    Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

    Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

  Balsavo: už – 25, prieš – 0, susilaikė – 11. 

  NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-284 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

66. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-241 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2007 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T-79 „Dėl Kauno miesto savivaldybės nuosavybės 

teise valdomų žemės sklypų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – A. Slušnys, Turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 4 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-285 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

67. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-312 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. sausio 16 d. sprendimo Nr. T-39 „Dėl nekilnojamojo turto Taikos pr. 131, 

Kaune, perdavimo valstybės nuosavybėn“ ir 2014 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. T-233 

,,Dėl nekilnojamojo turto Taikos pr. 131, Kaune, perdavimo valstybės nuosavybėn“ 

sustabdymo“. 

Pranešėjas – A. Slušnys, Turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

2 pritarta be pastabų. Darnios plėtros ir investicijų komitete nepritarta. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Gudėnas. Ar detaliojo plano rengimas turi įtakos turto perdavimui valstybės 

nuosavybėn? 
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A. Slušnys. Visada yra tikslingiau perduoti turtą, kai žinai koks prie turto yra 

suformuotas žemės sklypas. 

G. Skaistė. Kadangi Vyriausybės sprendimas jau yra priimtas, tai detaliojo plano 

rengimas yra Savivaldybės lėšų švaistymas. 

 

    Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

    Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

  Balsavo: už – 25, prieš – 5, susilaikė – 5. 

  NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-286  pridedamas 156* p.). 

 

68. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-215 ,,Dėl pripažintų netinkamais 

(negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų nurašymo“. 

Pranešėjas – A. Slušnys, Turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 4 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-287 pridedamas 157* p.). 

 

69. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-330 ,,Dėl nekilnojamųjų daiktų 

pripažinimo netinkamais (negalimais) naudoti“.             

Pranešėjas – A. Slušnys, Turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 2 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-288 pridedamas 160* p.). 

 

70. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-352 ,,Dėl atstovavimo savivaldybei 

viešosios įstaigos Kauno regiono atliekų tvarkymo centro valdyboje“. 

Pranešėjas – A. Slušnys, Turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 2 komitetuose, 

1 pritarta be pastabų. Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitete išklausyta. 

 

 Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-289 pridedamas 163* p.). 

 

 71. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ 2014 metų vadovo 

ataskaita. 

 Pranešėjas – D. Tumynas, uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ gen. 

direktorius (pridedama 48 p.). 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 S. Kairys. Kokie jums buvo keliami tikslai ir kaip sekėsi juos įgyvendinti? 

                D. Tumynas. Pagrindinis įmonės tikslas – darbus atlikti kokybiškai ir gerai. 

Funkcinis tikslas – komunalinių atliekų tvarkymas. 

 V. Varžinskas. Pagrindinė jūsų įmonės funkcija – teikti vartotojams paslaugas. 

Vartotojų pasitenkinimo rodikliai „Kauno švara“ nėra aukšti. Kokiomis priemonėmis sieksite 

efektyvinti vartotojų pasitenkinimo indeksą? 

 D. Tumynas. Tai yra susiję su mašinų trūkumu. Į miesto centrą po pietų mašinos 

negali įvažiuoti. Padidinus mašinų skaičių, paslaugų kokybė bus pagerinta. 
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 R. Mikaitis. Norėtųsi išgirsti, kad jūsų darbo tikslas būtų – teikti kuo geresnę 

paslaugų kokybę už mažiausią kainą. Kur ruošiatės panaudoti gautą pelną? 

 D. Tumynas. Didžiausia pelno dalis yra investiciniame projekte. Kadangi mums 

reikia tenkinti Valstybės atliekų planą, tai pajamos yra susiję su plano tenkinimu. 

 D. Matijošaitis. Per 3 metus žadate įdiegti naują apskaitos sistemą. Kodėl tiek ilgai 

planuojate ją diegti? 

 D. Tumynas. Tai yra buhalterinė programa, į kurią būtų sujungta daug sričių. 

 KALBĖJO: 

 V. Gudėnas. Norėjau pasiteirauti dėl KRATC (Kauno regioninio atliekų centro), kaip 

ruošiatės pabaigti statybas? Jeigu ne ,,Kauno švara“ ar išvis ši įmonė būtų statoma? Kaip 

sumažinus komunalinių paslaugų tvarkymo kainas planuojate prisidėti prie KRATC statybų? 

 D. Tumynas. Tai yra regioninis projektas, kuriame dalyvauja daug savivaldybių ir šis 

procesas tęsiasi daug metų. Sprendinių yra daug, tik reikia surasti geriausią sprendimo būdą. 

 A. Kupčinskas. Greičiausiai administracijos direktorius atstovaus dalininkų 

susirinkimą, kas yra svarbiausia KRATC veikloje. Reikia stengtis, kad ir kitos savivaldybės 

prisidėtų prie atliekų centro statybų. 2013 metais buvo sutarta su kitų savivaldybių merais dėl 

sutarties pasirašymo. Kadangi bankai nefinansavo 22 mln. litų (savivaldybių indėlio), mes 

negalėjome prarasti likusių 82 mln. litų iš ES paramos lėšų. Projektas turėjo būti įgyvendintas 

iki 2015 metų pabaigos. ,,Kauno švara“ turėjo prisiimti atsakomybę, kad tas projektas 

nesužlugtų. Kitos savivaldybės savo tarifų neperžiūrėjo ir visa našta atiteko Kauno miesto 

savivaldybei. Dalininkų susirinkime turi būti sprendžiamas kitų savivaldybių indėlio klausimas. 

KRATC turi administruoti ,,Kauno švara“. 

 

 

 ATASKAITA IŠKLAUSYTA. 

 

 

 72. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Laboratorinių bandymų centras“ 

2014 metų vadovo ataskaita.  

 Pranešėjas – G. Kunčinas, uždarosios akcinės bendrovės „Laboratorinių bandymų 

centras“ direktorius (pridedama 70* p.). 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 R. Mikaitis. Noriu paklausti apie gatvių pagrindų tyrimus. Ar yra tirti Raudondvario 

plento pagrindai?  

 G. Kunčinas. Mes daug dirbame su gatvių kasinėjimu, jų atstatymu. Kadangi gatvės 

šeimininkas yra savivaldybė, šis procesas nėra galutinai suvaldytas. Mes negalime imtis jokių 

priemonių, nes vykstame kontroliuoti tik ten, kur esame kviečiami. Dėl Raudondvario plento, 

2011 metais Miesto tvarkymo skyriaus užsakymu mes parengėme studiją. Dalyje gatvės vietų 

pagrindai yra geri, dalyje negeri, trūksta skaldos. Yra duotos koordinatės vietų, kurias reikia 

taisyti. Ataskaita yra atiduota Miesto tvarkymo skyriui. 

 O. Balžekienė. Ar gatvių remiksas yra geras būdas taisyti gatves? Ar nepažeidžiama 

darbo sauga? Kiek laiko išlaikys tokiu būdu taisomos gatvės? Ar tiesa, kad yra naudojamas 

senas perdirbamas asfaltas, kuris yra netinkama žaliava? 

 G. Kunčinas. Remikso technologijos yra 2: remiksas paprastas ir remiksas pliusas. 

Dirbant su paprasto remikso technologija yra įdedama iki 50 proc. naujo asfalto. Dirbant su 

remikso pliuso technologija yra įdedamas tam tikras betono kiekis, ant viršaus uždedama iki 

2,5 cm. naujo asfalto sluoksnis. 
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 ATASKAITA IŠKLAUSYTA. 

 

 

 P. Mačiulis. Leiskime pasisakyti profesoriui Jonui Marozui. 

 J. Marozas. Esu nepatenkintas butų administratorių veikla, prašau imtis priemonių 

dėl jų veiklos savivaliavimo. 

 

 

 

 

Posėdis baigėsi 13.30 val. 
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