
 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2015 m. birželio 9 d. Nr. TP-8 

Kaunas 

 

Posėdis vyko 2015-06-09 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 12.00 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 (25 p.).    

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: O. Balžekienė, R. Bičkauskienė, G. Budnikas,               

Ž. Garšva, J. E. Norvaišienė. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas (26 p.). 

 

 

 

 

 SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama 28 p.). 

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

įtraukti 2 papildomus klausimus ,,Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio turto 

Kovo 11-osios g. 26, Kaune, perėmimo iš Kauno plaukimo centro ir nuomos“ (po 13 klausimo) 

(TR-417) ir (po 32 klausimo) ,,Dėl atstovo delegavimo į Kauno teritorinės ligonių kasos 

stebėtojų tarybą“ (TR-413). Taip pat yra gautas TS-LKD frakcijos siūlymas įtraukti 3 

papildomus klausimus ,,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“ (TR-415), ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (TR-416) 

ir ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų 

bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (TR-402). 

  

 P. Mačiulis. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalį, Tarybos posėdžio 

darbotvarkė gali būti papildyta Savivaldybės tarybos komiteto, komisijos, frakcijos ar trečdalio 

dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių siūlymu. Siūlymai, sprendimo projektai turi būti 

registruoti ne vėliau nei prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma 

siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio projektų pakeitimu. Kadangi TS-LKD frakcijos 

teikiami sprendimo projektai yra norminio pobūdžio ir jų įtraukimas į darbotvarkę pažeistų 

Savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalies nuostatą, siūlome nepritarti šių klausimų įtraukimui. 
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Prašyčiau pakomentuoti Vyriausybės atstovo tarnybos atstovę M. A. Čibirauskienę 

pakomentuoti. 

 M. A. Čibirauskienė. Turime pastabų dėl 3 klausimų teikiamų papildomai. Tam yra 2 

priežastys: Pirma, dėl normiškumo ekonominiai klausimai negali būti įtraukti, antra, dėl 

prieštaravimo materialinėms teisės normoms, ypatingai dėl Kauno Veršvų vidurinės mokyklos. 

Kriterijus iki miesto pakraščio mokyklos statuso pripažinimo visiškai netenkina ir to nėra 

įmanoma įrodyti. Mes imtumėmės sprendimo stabdymo ir dar kartelį tektų grįžti prie šių 

klausimų svarstymo. Reikia nuspręsti, ar jūs tenkinsite mūsų teikimą naikinti, ar mes vis 

bylinėsimės teisme. 

 A. Kupčinskas. Prašytume Ž. Širvienės kai yra pateikiamas sprendimo projektas jį 

iškart registruoti, o ne laikyti 3 dienas. Mes pateikėme šiuos klausimus gegužės 28 dieną. 

Šiame Tarybos posėdyje mes koreguosime pirmojo pusmečio posėdžių planą, todėl prašome 

birželio 30 dieną įtraukti šiuos klausimus. 

 P. Mačiulis. Prašau patvirtinti šios dienos darbotvarkę su pakeitimais. 

 

 

   Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

   NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 

 

 

1. Dėl didžiausio leistino Kauno miesto savivaldybės administracijos valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš 

Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus ir Kauno miesto savivaldybės 

administracijos struktūros patvirtinimo 

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo                 

Nr. T-681 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 metų pirmojo pusmečio 

posėdžių plano patvirtinimo“ pakeitimo 

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. antrojo pusmečio darbo plano 

patvirtinimo 

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo                 

Nr. T-198 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir 

procedūrų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 19 d. sprendimo               

Nr. T-229 „Dėl Etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo 

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo             

Nr. T-190 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ 

pakeitimo 

7. Dėl Kauno miesto akademinių reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo 

8. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo                

Nr. T-193 ,,Dėl administracinės komisijos prie Kauno miesto savivaldybės 

tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

9. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 

tvirtinimo 

10. Dėl trumpalaikių paskolų (kredito linijų) 

11. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo Kauno miesto savivaldybės paimtoms paskoloms 

investicijų projektams įgyvendinti refinansuoti 

12. Dėl Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos 

ataskaitos 
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13. Dėl pritarimo „Girstučio“ kultūros ir sporto rūmų Kovo 11-osios g. 26, Kaune, 

pramoginės dalies valdymo ir naudojimo koncesijos sutarties projektui ir 

įgaliojimo ją pasirašyti 

14. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio turto Kovo 11-osios g. 26, 

Kaune, perėmimo iš Kauno plaukimo centro ir nuomos 

15. Dėl įgaliojimų suteikimo Gintarui Petrauskui 

16. Dėl įgaliojimų suteikimo Dangirai Miliauskienei, Domui Juozui Žiogui ir 

Jurgitai Vasiliauskienei 

17. Dėl Kauno miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų tarybos sudarymo ir jos 

nuostatų patvirtinimo 

18. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. T-4 

,,Dėl Kauno miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 

sudarymo“ pakeitimo 

19. Dėl leidimo Delianui Palinauskui toliau gyventi Jiezno vaikų globos namuose 

20. Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos 

Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką suteikimo 

21. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio materialiojo turto 

perdavimo Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigoms 

22. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2001 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. 43 

„Dėl Kauno miesto žaliųjų plotų“ pakeitimo 

23. Dėl atliekų priėmimo ir apdorojimo Kauno regioniniuose sąvartynuose, 

mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginiuose, 

žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse, didelių gabaritų ir kitų atliekų 

surinkimo aikštelėse mokesčio 

24. Dėl Kauno miesto sporto rėmimo tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo 

25. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės ir Nacionalinės mokėjimo agentūros 

bendradarbiavimo ir duomenų teikimo sutarties projektui ir įgaliojimo jį 

pasirašyti 

26. Dėl Kirtimų gatvės ir Proskynos akligatvio geografinių charakteristikų pakeitimo 

27. Dėl Tolivardžių gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo 

28. Dėl M. Katiliškio ir Mirtų gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo 

29. Dėl V. Zatorskio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo 

30. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-23 

„Dėl teritorijos prie statinių M. Gimbutienės g. 28 detaliojo planavimo 

organizavimo“ pakeitimo 

31. Dėl Europos vaikinų iki 16 metų krepšinio čempionato dalyvių važiavimo 

vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio 

nustatymo 

32. Dėl Europos moterų regbio čempionato dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus 

susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo 

33. Dėl Kauno miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo 

34. Dėl atstovo delegavimo į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą 

35. Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos lėšų panaudojimo 2014 metų ataskaitos patvirtinimo 

36. Dėl Kauno kino centro „Romuva“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo 

37. Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarties įgyvendinant 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų projektą „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų, 

pagrindinių mokyklų) modernizavimas ir šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ 

ir pavedimo sutarties projektams ir įgaliojimo jas pasirašyti 
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38. Dėl 2015–2016 mokslo metų didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 

Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse ikimokyklinėse įstaigose nustatymo ir 

pritarimo viešosios įstaigos Kauno vaikų darželio ,,Rytmetys“ didžiausiam 

leistinam pareigybių (etatų) skaičiui 

39. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T-171 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės mokslininko premijos įsteigimo“ pakeitimo 

40. Dėl Kauno Vandos Tumėnienės vaikų reabilitacijos centro mokyklos struktūros 

pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno Vandos Tumėnienės ugdymo 

centro nuostatų patvirtinimo 

41. Dėl Kauno Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos struktūros pertvarkymo, 

pavadinimo pakeitimo ir Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos–darželio 

nuostatų patvirtinimo 

42. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (nešiojamųjų kompiuterių) perdavimo bendrojo 

ugdymo mokykloms 

43. Dėl materialiojo turto (mobiliosios įrangos komplektų) perdavimo bendrojo 

ugdymo mokykloms 

44. Dėl materialiojo turto (mobiliosios įrangos komplektų) perdavimo bendrojo 

ugdymo mokykloms 

45. Dėl Savivaldybės turto, perduoto Kauno „Vyturio“ katalikiškai vidurinei 

mokyklai, nurašymo 

46. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo 

perdavimo viešajai įstaigai Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokyklai 

47. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo 

perdavimo viešajai įstaigai Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokyklai 

48. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties su Kauno rajono savivaldybe projektui 

49. Dėl Kauno kino centro „Romuva“ darbo laiko 

50. Dėl Kauno miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Kauno miesto simfoninio 

orkestro 2015–2017 metų perspektyvinės kūrybinės veiklos programos ir                 

2015–2016 metų sezono kūrybinės veiklos programos patvirtinimo 

51. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno šokio teatro „Aura“ 

2015–2017 metų perspektyvinės kūrybinės veiklos programos ir 2015–2016 

metų sezono kūrybinės veiklos programos patvirtinimo 

52. Dėl Kauno miesto savivaldybės viešosios įstaigos Kauno mažojo teatro                 

2015–2017 metų perspektyvinės kūrybinės veiklos programos ir 2015–2016 

metų sezono kūrybinės veiklos programos patvirtinimo 

53. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno kamerinio teatro 

2015–2017 metų perspektyvinės kūrybinės veiklos programos ir 2015–2016 

metų sezono kūrybinės veiklos programos patvirtinimo 

54. Dėl Kauno miesto savivaldybės koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ 2015–

2017 metų perspektyvinės kūrybinės veiklos programos ir 2015–2016 metų 

sezono kūrybinės veiklos programos patvirtinimo 

55. Dėl įgaliojimų suteikimo Gintarui Petrauskui 

56. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto P. Lukšio g. 46 ir Laisvės al., Kaune, 

perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise uždarajai akcinei 

bendrovei „Kauno vandenys“ 

57. Dėl negyvenamųjų patalpų Žeimenos g. 66, Kaune, perėmimo iš Kauno Kazio 

Griniaus progimnazijos ir perdavimo pagal panaudos sutartį generolo Povilo 

Plechavičiaus kadetų mokyklai 
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58. Dėl valstybinės žemės sklypų, skirtų Kauno miesto savivaldybės valdomiems 

statiniams naudoti, perdavimo Kauno miesto savivaldybei neatlygintinai naudotis 

ir įgaliojimo pasirašyti žemės sklypų panaudos sutartis 

59. Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą nuomos sutartį su Rasa Bakūniene ir 

negyvenamosios patalpos požeminėje perėjoje M. K. Čiurlionio g. 16B, Kaune, 

nuomos 

60. Dėl nekilnojamojo turto Betonuotojų g. 4, Kaune, panaudos sutarties su viešąja 

įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetu atnaujinimo 

61. Dėl sutikimo tiesti 0,4 kV elektros kabelio liniją Kauno miesto savivaldybės 

panaudos teise valdomame žemės sklype 

62. AB „Kauno energija“ 2014 metų vadovo ataskaita 

63. UAB „Kauno vandenys“ 2014 metų vadovo ataskaita 

64. UAB „Kauno autobusai“ 2014 metų vadovo ataskaita 

65. UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ 2014 metų vadovo ataskaita 

66. UAB „Centrinis knygynas“ 2014 metų vadovo ataskaita 

67. UAB Kauno komunalinio ir butų ūkio 2014 metų vadovo ataskaita 

68. UAB „Kauno aikštelė“ 2014 metų vadovo ataskaita 

69. UAB „Stoties turgus“ 2014 metų vadovo ataskaita 

70. SĮ „Kapinių priežiūra“ 2014 metų vadovo ataskaita 

71. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai 

 

 

 

 1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-412 ,,Dėl didžiausio leistino Kauno  

miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus ir Kauno miesto 

savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“. 

 Pranešėjas – G. Petrauskas, Savivaldybės administracijos direktorius. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetas;                    

1. Sprendimo projekto 4 punktą patikslinti taip: ,,4. Šis sprendimas įsigalioja 2016 m. sausio 1 

dieną“. 2. Kauno miesto savivaldybės administracijos struktūroje atitinkamus punktus 

patikslinti taip: 2.3. p. vietoj žodžio ,,Archyvas“ rašyti žodžius ,,Archyvų skyrius“; 2.23. p. 

vietoj žodžių ,,Sveikatos prevencijos ir apsaugos skyrius“ rašyti žodžius ,,Sveikatos apsaugos 

skyrius“; 2.29. p. vietoj žodžių ,,Vidaus audito skyrius“ rašyti žodžius ,,Centralizuotas vidaus 

audito skyrius“. Atsižvelgiant į diskusijas komitetuose, Vyriausybės atstovo pastabas, 

pateikėme projekto 3 pataisymus: vietoj žodžio ,,Archyvas“ rašyti žodžius ,,Archyvų skyrius“, 

vietoj žodžių ,,Vidaus audito skyrius“ rašyti žodžius ,,Centralizuotas vidaus audito skyrius“, 

vietoj žodžių ,,Sveikatos prevencijos ir apsaugos skyrius“ rašyti žodžius ,,Sveikatos apsaugos 

skyrius“. Taip pat sprendimas įsigalioja 2016 m. sausio 1 dieną. 

      KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

      L. Kudarienė. Kodėl šis klausimas nebuvo pristatytas visuose komitetuose? 

      G. Petrauskas. Šis sprendimo projektas buvo pristatytas tuose komitetuose, kurie 

buvo susirinkę.  

      A. Kupčinskas. Ar galite patikinti, kad sumažinus darbuotojų skaičių 

administracijoje, nebus kuriamos biudžetinės ir viešosios įstaigos, kurios perimtų dalį funkcijų? 

      G. Petrauskas. Galiu patikinti, kadangi šioje struktūroje tai nėra numatyta. 

G. Žukauskas. Ar reorganizacijos planas buvo parengtas savo jėgomis, ar buvo 

pasamdyta konsultacinė įmonė? 

G. Petrauskas. Buvo konsultuojamasi su Tarybos nariais, mokslininkais, 

verslininkais, skyrių vedėjais. 
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KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. 2009 metais mes taip pat mažinome darbuotojų skaičių nuo 960 

iki 760. Tai buvo krizinis laikotarpis. Visuomenė tokias reformas palaiko. 

G. Skaistė. Ne visi gavo informaciją, kaip turi atrodyti administracijos struktūra. 

Nors vakar frakcijoje administracijos direktorius supažindino su reorganizacijos planu, tačiau 

negavome informacijos, kaip persiskirstys skyrių funkcijos. 

R. Šnapštienė. Šios struktūros formavime dalyvavau pati. Atstovauju Kauno 

technologijos universitetą, esu dirbusi daugelyje ekspertinių grupių. Informacija yra prieinama, 

reikia sekti ją. 

P. Mačiulis. Siūlau balsuoti dėl Sporto, turizmo ir laisvalaikio komiteto siūlymo, 

kuris sutampa su administracijos direktoriaus išsakytais pakeitimais. 

 

  Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

      Balsuojama dėl Sporto, turizmo ir laisvalaikio komiteto siūlymo: 1. Sprendimo 

projekto 4 punktą patikslinti taip: ,,4. Šis sprendimas įsigalioja 2016 m. sausio 1 dieną“. 2. 

Kauno miesto savivaldybės administracijos struktūroje atitinkamus punktus patikslinti taip: 2.3. 

p. vietoj žodžio ,,Archyvas“ rašyti žodžius ,,Archyvų skyrius“; 2.23. p. vietoj žodžių 

,,Sveikatos prevencijos ir apsaugos skyrius“ rašyti žodžius ,,Sveikatos apsaugos skyrius“; 2.29. 

p. vietoj žodžių ,,Vidaus audito skyrius“ rašyti žodžius ,,Centralizuotas vidaus audito skyrius“. 

Atsižvelgiant į diskusijas komitetuose, Vyriausybės atstovo pastabas, pateikėme projekto 3 

pataisymus: vietoj žodžio ,,Archyvas“ rašyti žodžius ,,Archyvų skyrius“, vietoj žodžių ,,Vidaus 

audito skyrius“ rašyti žodžius ,,Centralizuotas vidaus audito skyrius“, vietoj žodžių ,,Sveikatos 

prevencijos ir apsaugos skyrius“ rašyti žodžius ,,Sveikatos apsaugos skyrius“. Taip pat 

sprendimas įsigalioja 2016 m. sausio 1 dieną. 

  Balsavo: už – 24, prieš – 0, susilaikė – 8. 

  NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

  P. Mačiulis. Siūlau balsuoti dėl viso sprendimo projekto su pakeitimais. 

 

  Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

  Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

  Balsavo: už – 24, prieš – 0, susilaikė – 7. 

                   NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-290 

pridedamas 1* p.). 

 

 2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-398 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės  

tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-681 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2015 metų pirmojo pusmečio posėdžių plano patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 Pranešėja – A. Petkienė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėjo 

pavaduotoja. Klausimas svarstytas 7 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 A. Kupčinskas. Dar kartą prašau mūsų teiktus 3 sprendimo projektus įtraukti į kito 

posėdžio planą. 

 

 Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

       NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-291 pridedamas 4* p.). 

 

 3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-386 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės  

tarybos 2015 m. antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo“. 
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 Pranešėja – A. Petkienė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėjo 

pavaduotoja. Klausimas svarstytas 7 komitetuose, pritarta be pastabų. Yra gautas TS-LKD 

frakcijos siūlymas papildyti rugsėjo mėnesio posėdžio planą klausimu ,,Dėl turizmo 

infrastruktūros mokesčio Kauno mieste“, spalio mėnesio posėdžių planą įrašant papildomus 

klausimus: ,,Dėl bemotorio transporto eismo rekonstruotoje Laisvės alėjoje“, ,,Dėl statinio 

(unikalus Nr. 1992-3004-6043) paėmimo visuomenės reikmėms (,,Pelėdų kalne“)“. Taip pat 

siūloma papildyti lapkričio mėnesio posėdžio planą klausimu ,,Dėl AB ,,Kauno energija“ 

dalyvavimo įgyvendinant ,,Kauno kogeneracinės jėgainės“ investicinį projektą“.  

 P. Mačiulis. Dar kartą noriu pridurti, jog yra gautas TS-LKD frakcijos siūlymas, kuris  

     buvo pristatytas anksčiau. 

 KALBĖJO: 

 A. Kupčinskas. Noriu atkreipti dėmesį, kad šie pasiūlymai buvo pateikti laiku, todėl 

keista, kad jie nebuvo įtraukti į antrojo pusmečio posėdžių planą. Labai tikiuosi, kad šie 

klausimai bus įtraukti bendru sutarimu. 

 P. Mačiulis. Siūlau balsuoti dėl TS-LKD frakcijos pateikto siūlymo papildyti rugsėjo 

mėnesio posėdžio planą klausimu ,,Dėl turizmo infrastruktūros mokesčio Kauno mieste“, spalio 

mėnesio posėdžių planą įrašant papildomus klausimus: ,,Dėl bemotorio transporto eismo 

rekonstruotoje Laisvės alėjoje“, ,,Dėl statinio (unikalus Nr. 1992-3004-6043) paėmimo 

visuomenės reikmėms (,,Pelėdų kalne“)“. Taip pat siūloma papildyti lapkričio mėnesio 

posėdžio planą klausimu ,,Dėl AB ,,Kauno energija“ dalyvavimo įgyvendinant ,,Kauno 

kogeneracinės jėgainės“ investicinį projektą“. 

  

 Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo papildyti rugsėjo mėnesio posėdžio planą 

klausimu ,,Dėl turizmo infrastruktūros mokesčio Kauno mieste“, spalio mėnesio posėdžių planą 

įrašant papildomus klausimus: ,,Dėl bemotorio transporto eismo rekonstruotoje Laisvės 

alėjoje“, ,,Dėl statinio (unikalus Nr. 1992-3004-6043) paėmimo visuomenės reikmėms 

(,,Pelėdų kalne“)“. Taip pat siūloma papildyti lapkričio mėnesio posėdžio planą klausimu ,,Dėl 

AB ,,Kauno energija“ dalyvavimo įgyvendinant ,,Kauno kogeneracinės jėgainės“ investicinį 

projektą“. 

 Balsavo: už – 14, prieš – 14, susilaikė – 7. 

  NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 P. Mačiulis. ,,Vieningo Kauno“ frakcija pateikė siūlymą 2015 metų antrojo pusmečio 

darbo plane vietoj ,,liepos 14 dienos“ įtraukti ,,liepos 21 dieną“. Prašome balsuoti dėl 

,,Vieningo Kauno“ frakcijos siūlymo. 

 

 Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl ,,Vieningo Kauno“ frakcijos siūlymo 2015 metų antrojo pusmečio 

darbo plane vietoj ,,liepos 14 dienos“ įtraukti ,,liepos 21 dieną“. 

   Balsavo: už – 22, prieš – 3, susilaikė – 10. 

  NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

P. Mačiulis. Siūlau balsuoti dėl viso sprendimo projekto. 

 

 Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

 Balsavo: už – 24, prieš – 2, susilaikė – 8. 

                NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-292 pridedamas  

5* p.). 



 

 
8 

 

 4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-380 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės  

tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-198 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

veiklos reglamento ir procedūrų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 Pranešėja – A. Petkienė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėjo 

pavaduotoja. Klausimas svarstytas 7 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

  Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-293 pridedamas 13* p.). 

 

 5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-391 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės  

tarybos 2015 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-229 „Dėl Etikos komisijos sudarymo ir jos 

nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 Pranešėja – A. Petkienė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėjo 

pavaduotoja. Klausimas svarstytas 7 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-294 pridedamas 14* p.). 

 

 6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-379 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

komitetų sudarymo“ pakeitimo“. 

 Pranešėja – A. Petkienė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėjo 

pavaduotoja. Klausimas svarstytas 7 komitetuose, 6 pritarta be pastabų. Ekonomikos ir finansų 

komitete nepritarta.  

 P. Mačiulis. Siūlau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto. 

 

 Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

                NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-295 pridedamas 15* p.). 

 

 7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-378 ,,Dėl Kauno miesto akademinių 

reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

 Pranešėja – A. Petkienė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėjos 

pavaduotoja. Klausimas svarstytas 7 komitetuose, 6 pritarta be pastabų. Darnios plėtros ir 

investicijų komitetas siūlo pritarti TS-LKD frakcijos siūlymui dėl deleguoto asmens.  

 KALBĖJO: 

 G. Skaistė. TS-LKD frakcija siūlo tą patį asmenį, A. Kupčinską. 

  P. Mačiulis. Yra gautas ,,Vieningo Kauno“ frakcijos siūlymas vietoj numatytų 

komisijos narių P. Mačiulio, V. Mažeikos skirti J. Audėjaitį ir M. Jurgutį. Prašome dėl šio 

siūlymo apsispręsti. 

 

 Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl ,,Vieningo Kauno“ frakcijos siūlymo vietoj numatytų komisijos narių 

P. Mačiulio, V. Mažeikos skirti J. Audėjaitį ir M. Jurgutį. 

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

 NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 
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Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

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

Nr. T-296 pridedamas 16* p.). 

 

 8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-411 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės  

tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-193 ,,Dėl Administracinės komisijos prie 

Kauno miesto savivaldybės tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 Pranešėja – A. Petkienė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėjo 

pavaduotoja. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-297 pridedamas 22* p.). 

 

 9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-353 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo“.  

 Pranešėjas – A. Laucius, Finansų skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 7 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-298 pridedamas 23* p.). 

 

 10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-357 ,,Dėl trumpalaikių paskolų 

(kredito linijų)“. 

 Pranešėjas – A. Laucius, Finansų skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 7 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-299 pridedamas 41* p.). 

 

 11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-359 ,,Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo 

Kauno miesto savivaldybės paimtoms paskoloms investicijų projektams įgyvendinti 

refinansuoti“. 

 Pranešėjas – A. Laucius, Finansų skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 7 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-300 pridedamas 42* p.). 

 

 12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-327 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitos“ 

 Pranešėja – Ž. Gasparavičienė, Savivaldybės kontrolierė. Klausimas svarstytas 8 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 
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      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-301 pridedamas 43* p.). 

 

 13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-394 ,,Dėl pritarimo „Girstučio“ 

kultūros ir sporto rūmų Kovo 11-osios g. 26, Kaune, pramoginės dalies valdymo ir naudojimo 

koncesijos sutarties projektui ir įgaliojimo ją pasirašyti“. 

 Pranešėjas – A. Mockus, Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėjo pavaduotojas. 

Klausimas svarstytas 4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-302 pridedamas 61* p.). 

 

 14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-417 ,,Dėl nekilnojamojo ir kito 

ilgalaikio ir trumpalaikio turto Kovo 11-osios g. 26, Kaune, perėmimo iš Kauno plaukimo 

centro ir nuomos“. 

 Pranešėjas – A. Mockus, Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėjo pavaduotojas. 

Klausimas svarstytas 1 komitete, pritarta be pastabų. 

  

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-303 pridedamas 107* p.). 

 

 15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-384 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo 

Gintarui Petrauskui“. 

 Pranešėjas – V. Abramavičius, Statybos skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-304 pridedamas 1**p.). 

 

 16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-373 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo 

Dangirai Miliauskienei, Domui Juozui Žiogui ir Jurgitai Vasiliauskienei“. 

 Pranešėjas – D. J. Žiogas, Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus vedėjo 

pavaduotojas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-305 pridedamas 2** p.). 

 

 17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-365 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

neįgaliųjų reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

  KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

  A. Kupčinskas. TS-LKD frakcija siūlo į Kauno miesto savivaldybės neįgaliųjų 

reikalų tarybą įtraukti J. Kupčinskienę. 

  P. Mačiulis. Siūlau balsuoti dėl pateikto TS-LKD frakcijos siūlymo.  
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 Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

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

reikalų tarybą įtraukti J. Kupčinskienę. 

 Balsavo: už – 12, prieš – 13, susilaikė – 8. 

                NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 P. Mačiulis. Prašau balsuoti dėl viso sprendimo projekto. 

 

 Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

 Balsavo: už – 22, prieš – 0, susilaikė – 8. 

                NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-306 pridedamas 3** p.). 

 

 18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-410 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. T-4 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. Posėdyje dalyvauja T. Markevičienė, Lietuvos 

žmogaus gynimo teisių asociacijos atstovė. 

 P. Mačiulis. Leiskime pasisakyti T. Markevičienei. 

 T. Markevičienė. Mes nesame patenkinti, kaip yra atstovaujamos nevyriausybinių 

organizacijų teisės. Manome, kad nevyriausybinių organizacijų interesus turi atstovauti ir                 

TS-LKD frakcijos atstovai. 

 A. Kupčinskas. Mes pateikėme pasiūlymus dėl kiekvienos konkrečios komisijos 

sudėties. Keista, kaip yra ingoruojami mūsų frakcijos atstovai. 

 P. Mačiulis. Deja, bet raštiško pasiūlymo negavome. Prašau balsuoti dėl viso 

sprendimo projekto. 

 

 Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

 Balsavo: už – 21, prieš – 0, susilaikė – 11. 

                NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-307 pridedamas 7** p.). 

 

 19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-375 ,,Dėl leidimo Delianui 

Palinauskui toliau gyventi Jiezno vaikų globos namuose“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-308 pridedamas 9** p.). 

 

 20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-377 ,,Dėl valstybės finansinės 

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

Lietuvos Respubliką suteikimo“. 

 Pranešėjas – E. Abeciūnienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-309 pridedamas 10** p.). 

 

 21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-345 ,,Dėl Savivaldybei nuosavybės 

teise priklausančio trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Kauno miesto savivaldybės 

švietimo įstaigoms“. 

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

4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-310 pridedamas 11** p.). 

 

 22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-376 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2001 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. 43 „Dėl Kauno miesto žaliųjų plotų“ pakeitimo“. 

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

5 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 G. Žukauskas. Ar su bendruomene buvo suderintas šis klausimas? 

R. Savickienė. Su bendruomene atskirai derinta nebuvo. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-311 pridedamas 46** p.). 

 

 23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-396 ,,Dėl atliekų priėmimo ir 

apdorojimo Kauno regioniniuose sąvartynuose, mechaninio biologinio apdorojimo ir 

mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginiuose, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse, didelių 

gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėse mokesčio“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-312 pridedamas 47** p.). 

 

 24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-400 ,,Dėl Kauno miesto sporto 

rėmimo tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas 

siūlė sukonkretinti Kauno miesto sporto rėmimo tarybos nuostatus nustatant juose korektiškus 

pagrindinius tikslus ir funkcijas. Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto pastabai 

pritariame. 

 KALBĖJO: 

 A. Kupčinskas. TS-LKD frakcija siūlo į Kauno miesto sporto rėmimo tarybos sudėtį 

įtraukti G. Budniką.  

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

 

 Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 
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 Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo į Kauno miesto sporto rėmimo tarybos 

sudėtį įtraukti G. Budniką.  

 Balsavo: už – 14, prieš – 12, susilaikė – 5. 

                 NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

P. Mačiulis. Prašau balsuoti dėl viso sprendimo projekto. 

 

 Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

 Balsavo: už – 21, prieš – 0, susilaikė – 10. 

                NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-313 pridedamas 49** p.). 

 

 25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-401 ,,Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės ir Nacionalinės mokėjimo agentūros bendradarbiavimo ir duomenų teikimo 

sutarties projektui ir įgaliojimo jį pasirašyti“. 

 Pranešėjas – A. Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

3 komitetuose, pritarta be pastabų. Prašome pakoreguoti išbraukiant sprendimo projekto 

pavadinime žodžius ,,ir įgaliojimo jį pasirašyti“. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

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

Nr. T-314 pridedamas 53** p.) 

 

 26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-354 ,,Dėl Kirtimų gatvės ir 

Proskynos akligatvio geografinių charakteristikų pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-315 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-355 ,,Dėl Tolivardžių gatvės 

geografinių charakteristikų pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

  NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-316 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-356 ,,Dėl M. Katiliškio ir Mirtų 

gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo“. 

 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-317 paskelbtas Teisės aktų registre). 
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 29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-362 ,,Dėl V. Zatorskio gatvės 

geografinių charakteristikų pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-318 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-360 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl teritorijos prie statinių M. Gimbutienės 

g. 28 detaliojo planavimo organizavimo“ pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-319 pridedamas 69** p.) 

 

 31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-395 ,,Dėl Europos vaikinų iki 16 

metų krepšinio čempionato dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir 

troleibusais lengvatos dydžio nustatymo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-320 pridedamas 70** p.) 

 

 32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-397 ,,Dėl Europos moterų regbio 

čempionato dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais 

lengvatos dydžio nustatymo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-321 pridedamas 71** p.) 

 

 33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-342 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“. 

 Pranešėja – R. Prievelienė, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

Klausimas svarstytas 6 komitetuose, 5 pritarta be pastabų. Sveikatos ir socialinių reikalų 

komitetas siūlė šio klausimo svarstymą atidėti kitam Savivaldybės tarybos posėdžiui ir 

įpareigoti rengėją sudaryti Savivaldybės bendruomenės tarybą vadovaujantis skaidresniais 

kriterijais. 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 A. Kupčinskas. TS-LKD frakcija siūlo į Kauno miesto savivaldybės bendruomenės 

sveikatos tarybos sudėtį vietoj V. Obelieniaus įtraukti L. Kudarienę. 
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 R. Prievelienė. V. Obelienius yra atstovas nuo Savivaldybės įstaigų, o L. Kudarienė 

yra Savivaldybės tarybos narė. Taip būti negali, nebent būtų pakeistas atstovų santykis. 

 P. Mačiulis. Prašau balsuojant apsispręsti dėl TS-LKD frakcijos siūlymo. 

 

 Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo į Kauno miesto savivaldybės 

bendruomenės sveikatos tarybos sudėtį vietoj V. Obelieniaus įtraukti L. Kudarienę 

 Balsavo: už – 10, prieš – 16, susilaikė – 6. 

                 NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 P. Mačiulis. Prašau balsuoti dėl Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto siūlymo šio 

klausimo svarstymą atidėti kitam Savivaldybės tarybos posėdžiui ir įpareigoti rengėją sudaryti 

Savivaldybės bendruomenės tarybą vadovaujantis skaidresniais kriterijais. 

 

 Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto siūlymo šio klausimo 

svarstymą atidėti kitam Savivaldybės tarybos posėdžiu ir įpareigoti rengėją sudaryti 

Savivaldybės bendruomenės tarybą vadovaujantis skaidresniais kriterijais. 

 Balsavo: už – 12, prieš – 19, susilaikė – 1. 

                NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 P. Mačiulis. Taip pat yra gautas Liberalų sąjūdžio frakcijos, Socialdemokratų 

frakcijos ir ,,Vieningo Kauno“ frakcijos siūlymas vietoj V. Gailienės, V. Obelieniaus,                  

A. R. Zumaro, M. Jurgučio įrašyti šiuos narius: A. Čakstienę, E. Tamkūnienę, J. Plisienę,                  

M. Šivicką. Prašau balsuoti dėl pateikto siūlymo. 

 

 Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl Liberalų sąjūdžio frakcijos, Socialdemokratų frakcijos ir ,,Vieningo 

Kauno“ frakcijos siūlymo vietoj V. Gailienės, V. Obelieniaus, A. R. Zumaro, M. Jurgučio 

įrašyti šiuos narius: A. Čakstienė, E. Tamkūnienė, J. Plisienė, M. Šivickas. 

 Balsavo: už – 22, prieš – 5, susilaikė – 7. 

                 NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

P. Mačiulis. Siūlau balsuoti dėl viso sprendimo projekto. 

 

 Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

 Balsavo: už – 22, prieš – 10, susilaikė – 2. 

                NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-322 pridedamas 72** p.). 

 

 34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-413 ,,Dėl atstovo delegavimo į 

Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą“. 

 Pranešėja – R. Prievelienė, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

Klausimas svarstytas 2 komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-323 pridedamas 74** p.) 
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 35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-200 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2014 metų ataskaitos 

patvirtinimo“. 

 Pranešėja – R. Prievelienė, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

Klausimas svarstytas 7 komitetuose, 4 pritarta be pastabų. Sporto, turizmo ir laisvalaikio 

komitete, Švietimo ir kultūros komitete, Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitete 

išklausyta. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-324 pridedamas 75** p.) 

 

 36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-361 ,,Dėl Kauno kino centro 

„Romuva“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“. 

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

direktorius. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Ekonomikos ir finansų 

komitetas rekomendavo Kauno kino centro „Romuva“ teikiamų paslaugų įkainių lentelę 

papildyti 3.3 punktu „Salės ir kino centro fojė nuoma Kauną reprezentuojantiems festivaliams 

organizuoti – 10 Eur už 1 val.“. Prašau pritarti su Ekonomikos ir finansų komiteto pastaba. 

 P. Mačiulis. Prašau pritarti sprendimo projektui su Ekonomikos ir finansų komiteto 

pastaba.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

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

Nr. T-325 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-363 ,,Dėl pritarimo jungtinės veiklos 

sutarties įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Bendrojo 

ugdymo mokyklų (progimnazijų, pagrindinių mokyklų) modernizavimas ir šiuolaikinių 

mokymosi erdvių kūrimas“ ir pavedimo sutarties projektams ir įgaliojimo jas pasirašyti“. 

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

direktorius. Klausimas svarstytas 4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-326 pridedamas 88** p.) 

 

 38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-374 ,,Dėl 2015–2016 mokslo metų 

didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse 

ikimokyklinėse įstaigose nustatymo ir pritarimo viešosios įstaigos Kauno vaikų darželio 

,,Rytmetys“ didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) skaičiui“. 

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

direktorius. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. Yra gautas                       

lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ direktoriaus prašymas leisti atidaryti vieną ikimokyklinę grupę. 

Tokios galimybės yra, todėl prašau pritarti sprendimo projektui su rengėjo pataisa tarybos 

sprendimo projekte pozicijoje 1.24 vietoj žodžių ,,42,94“ pareigybių (etatų) įrašyti ,,45,53“ 

pareigybių (etatų), iš jų vietoj 17,39 pedagoginių darbuotojų įrašyti 18,98. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 
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      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas                                     

Nr. T-327 pridedamas 97** p.) 

 

     39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-364 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T-171 „Dėl Kauno miesto savivaldybės mokslininko 

premijos įsteigimo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Ekonomikos ir finansų komitete nepritarta. 

  KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

  A. Kupčinskas. Siūlau sprendimo projekte vietoj skaičiaus ,,1,5“ įrašyti skaičių ,,3“. 

Esmė tame, kad visos menininkų premijos yra apie 10 tūkst. litų arba 3 tūkst. eurų dydžio. 

Dabar iš vienos mokslininko premijos gaunasi dvi premijos (viena – socialinių, humanitarinių 

sričių atstovui, kita – technologinių sričių atstovui), todėl būtų neprasminga šias dvi premijas 

dalinti pusiau. Manau, kad mokslininkų premijos turi atitikti menininkų premijų dydį. Šiemet 

jau buvo įteikta Savivaldybės premija Mokslų akademijoje ir buvo aptarta su prezidentu, kad 

galėtų būti teikiamos dvi premijos po 3 tūkst. eurų. 

  I. Pukelytė. Siūlau klausimus, susijusius su kultūros ir mokslininkų premijomis, 

svarstyti kompleksiškai, nes yra nelygybė tarp skirtingų sričių. Galbūt reikėtų peržiūrėti visus 

premijų skyrimus. 

  E. Gudišauskienė. Jeigu žiūrint į meno sritį, tai menininkai gali pretenduoti į didesnę 

premiją. Šiuo sprendimu 10 tūkst. litų yra padalinama į 2 dalis. Manau, kad mokslininkų darbai 

yra nemažiau svarbūs Kauno miestui, todėl prašau pritarti mūsų frakcijos siūlymui padidinti 

premijos dydį. 

  KALBĖJO: 

  V. Popovas. Manau, kad premija neturi būti skaidoma į humanitarinį ar techninį 

profilius. Siūlau nepritarti sprendimo projektui, paliekant vieną premiją 3 tūkst. eurų dydžio. 

  P. Mačiulis. Siūlau balsuoti dėl TS-LKD frakcijos siūlymo sprendimo projekte vietoj 

skaičiaus ,,1,5“ įrašyti skaičių ,,3“.  

 

 Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

 Balsavo: už – 12, prieš – 14, susilaikė – 6. 

                NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

P. Mačiulis. Siūlau balsuoti dėl viso sprendimo projekto. 

 

 Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

 Balsavo: už – 21, prieš – 0, susilaikė – 11. 

                NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-328 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-382 ,,Dėl Kauno Vandos 

Tumėnienės vaikų reabilitacijos centro mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo 

pakeitimo ir Kauno Vandos Tumėnienės ugdymo centro nuostatų patvirtinimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 
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      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-329 pridedamas 103** p.) 

 

 41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-383 ,,Dėl Kauno Motiejaus 

Valančiaus pradinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno 

Motiejaus Valančiaus mokyklos–darželio nuostatų patvirtinimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-330 pridedamas 119** p.) 

 

 42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-392 ,,Dėl ilgalaikio materialiojo turto 

(nešiojamųjų kompiuterių) perdavimo bendrojo ugdymo mokykloms“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-331 pridedamas 135** p.) 

 

 43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-393 ,,Dėl materialiojo turto 

(mobiliosios įrangos komplektų) perdavimo bendrojo ugdymo mokykloms“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-332 pridedamas 143** p.) 

 

 44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-367 ,,Dėl Savivaldybės turto, 

perduoto Šv. Mato gimnazijai, nurašymo“. 

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

vedėja. Klausimas svarstytas 2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-333 pridedamas 151** p.) 

 

 45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-366 ,,Dėl Savivaldybės turto, 

perduoto Kauno „Vyturio“ katalikiškai vidurinei mokyklai, nurašymo“. 

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

vedėja. Klausimas svarstytas 2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-334 pridedamas 1*** p.) 
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 46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-387 ,,Dėl sporto aikštelės perėmimo 

Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo Kauno Aleksandro Stulginskio 

mokyklai-daugiafunkciam centrui“. 

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

vedėja. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-335 pridedamas 20*** p.) 

 

 47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-388 ,,Dėl mokyklinio autobuso 

perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo viešajai įstaigai Generolo 

Povilo Plechavičiaus kadetų mokyklai“. 

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

vedėja. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-336 pridedamas 21*** p.) 

 

 48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-348 ,,Dėl pritarimo 

bendradarbiavimo sutarties su Kauno rajono savivaldybe projektui“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-337 pridedamas 25*** p.) 

 

 49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-358 ,,Dėl Kauno kino centro 

„Romuva“ darbo laiko“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-338 pridedamas 28*** p.) 

 

 50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-369 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

koncertinės įstaigos Kauno miesto simfoninio orkestro 2015–2017 metų perspektyvinės 

kūrybinės veiklos programos ir 2015–2016 metų sezono kūrybinės veiklos programos 

patvirtinimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-339 pridedamas 29*** p.) 
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  51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-370 ,,Dėl Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno šokio teatro „Aura“ 2015–2017 metų perspektyvinės 

kūrybinės veiklos programos ir 2015–2016 metų sezono kūrybinės veiklos programos 

patvirtinimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-340 pridedamas 57*** p.) 

 

 52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-371 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

viešosios įstaigos Kauno mažojo teatro 2015–2017 metų perspektyvinės kūrybinės veiklos 

programos ir 2015–2016 metų sezono kūrybinės veiklos programos patvirtinimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-341 pridedamas 97*** p.) 

 

 53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-372 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinės įstaigos Kauno kamerinio teatro 2015–2017 metų perspektyvinės kūrybinės veiklos 

programos ir 2015–2016 metų sezono kūrybinės veiklos programos patvirtinimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Švietimo ir kultūros komitetas siūlė 

atsižvelgiant į Kauno miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno kamerinio teatro 

finansinius rodiklius, rekomenduoti Teatro administracijai taip organizuoti 2015–2016 metų 

sezono Teatro kūrybinę veiklą, kad Teatro uždirbtos specialiųjų programų lėšos sudarytų ne 

mažiau nei 30% (70 tūkst. Eur) nuo iš Savivaldybės biudžeto skiriamų lėšų. Prašome pritarti su 

Švietimo ir kultūros komiteto siūlymu. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-342 pridedamas 122*** p.) 

 

 54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-381 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ 2015–2017 metų perspektyvinės kūrybinės veiklos 

programos ir 2015–2016 metų sezono kūrybinės veiklos programos patvirtinimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-343 pridedamas 150*** p.) 

 

 55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-347 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo 

Gintarui Petrauskui“. 

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

pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-344 pridedamas 177*** p.) 

 

 56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-351 ,,Dėl Savivaldybės 

nekilnojamojo turto P. Lukšio g. 46 ir Laisvės al., Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Kauno vandenys“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-345 pridedamas 178*** p.) 

 

 57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-368 ,,Dėl negyvenamųjų patalpų 

Žeimenos g. 66, Kaune, perėmimo iš Kauno Kazio Griniaus progimnazijos ir perdavimo pagal 

panaudos sutartį generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokyklai“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-346 pridedamas 179*** p.) 

 

 58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-346 ,,Dėl valstybinės žemės sklypų, 

skirtų Kauno miesto savivaldybės valdomiems statiniams naudoti, perdavimo Kauno miesto 

savivaldybei neatlygintinai naudotis ir įgaliojimo pasirašyti žemės sklypų panaudos sutartis“. 

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

pritarta be pastabų. 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 A. Kupčinskas. Ar visi įgaliojimai yra perduodami dėl žemės sklypų? Ar šie 

klausimai bus svarstomi Taryboje? 

 A. Slušnys. Įgaliojimai yra suteikiami Administracijos direktoriui teisės aktų 

nustatyta tvarka. Tai yra žemės sklypai, kurie bus suformuoti prie esamų inžinerinių statinių. 

Šie klausimai Taryboje svarstomi nebus. 

 A. Kupčinskas. Prašyčiau balsuoti dėl šio sprendimo projekto. 

 

 Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

 Balsavo: už – 20, prieš – 0, susilaikė – 11. 

                NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-347 pridedamas 181*** p.). 

 

 59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-390 ,,Dėl sutikimo nutraukti prieš 

terminą nuomos sutartį su Rasa Bakūniene ir negyvenamosios patalpos požeminėje perėjoje           

M. K. Čiurlionio g. 16B, Kaune, nuomos“. 

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

2 pritarta be pastabų. Miesto ūkio ir paslaugų komitetas siūlė įpareigoti nuomininką, 

nutraukiant nuomos sutartį prieš terminą šaliu susitarimu, sumokėti dviejų mėnesių dydžio 

nuompinigius. 
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 P. Mačiulis. Prašau balsuoti dėl Miesto ūkio ir paslaugų komiteto siūlymo įpareigoti 

nuomininką, nutraukiant nuomos sutartį prieš terminą šaliu susitarimu, sumokėti dviejų 

mėnesių dydžio nuompinigius. 

 

 Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl Miesto ūkio ir paslaugų komiteto siūlymo įpareigoti nuomininką, 

nutraukiant nuomos sutartį prieš terminą šaliu susitarimu, sumokėti dviejų mėnesių dydžio 

nuompinigius. 

 Balsavo: už – 4, prieš – 0, susilaikė – 23. 

                     NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-348 pridedamas 183*** p.) 

 

 60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-389 ,,Dėl nekilnojamojo turto 

Betonuotojų g. 4, Kaune, panaudos sutarties su viešąja įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetu atnaujinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-349 pridedamas 186*** p.) 

 

 61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-385 ,,Dėl sutikimo tiesti 0,4 kV 

elektros kabelio liniją Kauno miesto savivaldybės panaudos teise valdomame žemės sklype“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

      NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-350 pridedamas 187*** p.) 

 

  62. SVARSTYTA. AB „Kauno energija“ 2014 metų vadovo ataskaita. 

  Pranešėjas – R. Bakas, AB „Kauno energija“ generalinis direktorius (informacija 

pridedama 37 p.). 

 INFORMACIJA IŠKLAUSYTA. 

 63. SVARSTYTA. UAB „Kauno vandenys“ 2014 metų vadovo ataskaita. 

 Pranešėjas – L. Baltrėnas, UAB „Kauno vandenys“ generalinis direktorius 

(informacija pridedama 69 p.). 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 S. Kairys. Gavau gyventojų pastebėjimų dėl šulinių dangčių su sovietine simbolika. 

Reikėtų juos pakeisti. 

 L. Baltrėnas. Sieksime, kad tokių dangčių senamiestyje ir reprezentacinėse miesto 

vietose nebūtų. 
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 P. Jakštas. 2014 metais buvo atlikta Savanorių prospekto įkalnės rekonstravimo 

darbai. Tačiau nebuvo pakeista 1929 metais paklota vandentiekių linija. Kaip manote, ar ji 

atlaikys? 

 L. Baltrėnas. Atliekant Savanorių prospekto įkalnės rekonstrukciją buvo apžiūrimi ir 

tinklai. 

INFORMACIJA IŠKLAUSYTA. 

 64. SVARSTYTA. UAB „Kauno autobusai“ 2014 metų vadovo ataskaita. 

 Pranešėjas – M. Grigelis, UAB „Kauno autobusai“ generalinis direktorius 

(informacija pridedama 82 p.). 

INFORMACIJA IŠKLAUSYTA. 

 65. SVARSTYTA. UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ 2014 metų vadovo ataskaita. 

 Pranešėjas – K. Žuromskas, UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ generalinis direktorius 

(informacija pridedama 108 p.). 

 

 INFORMACIJA IŠKLAUSYTA. 

 

 66. SVARSTYTA. UAB „Centrinis knygynas“ 2014 metų vadovo ataskaita. 

 Pranešėja – S. Gadliauskienė, UAB „Centrinis knygynas“ direktorė (informacija 

pridedama 139 p.). 

 

 INFORMACIJA IŠKLAUSYTA. 

 

 67. SVARSTYTA. UAB Kauno komunalinio ir butų ūkio 2014 metų vadovo 

ataskaita. 

 Pranešėjas – V. Tamošiūnas, UAB Kauno komunalinio ir būtų ūkio generalinis 

direktorius (informacija pridedama 141 p.). 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 R. Šnapštienė. Teigėte, kad grynasis pelnas lyginant 2014 metus su 2013 metais 

sumažėjo, tačiau vadovų atlyginimas padidėjo 20 procentų. Paaiškinkite šią situaciją. Kaip 

pavyko padidinti darbo našumą 50 procentų? Kaip pagerinote turto valdymą? 

 V. Tamošiūnas. Tokie rezultatai yra ne vienerių metų darbas.  

 INFORMACIJA IŠKLAUSYTA. 

 68. SVARSTYTA. UAB „Kauno aikštelė“ 2014 metų vadovo ataskaita. 

 Pranešėjas – V. Ziutelis, UAB „Kauno aikštelė“ direktorius. 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 V. Matijošaitis. Prašyčiau ataskaitą pristatant rodyti skaidres, kad viskas būtų aiškiau. 

 V. Ziutelis. Skaidrės neparuoštos. 

 V. Matijošaitis. Tuomet atidedam ataskaitos išklausymą. 

 ATASKAITA ATIDĖTA. 

 69. SVARSTYTA. UAB „Stoties turgus“ 2014 metų vadovo ataskaita. 

 Pranešėjas – S. Tumonis, UAB „Stoties turgus“ direktorius (informacija pridedama     

         150 p.). 
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 V. Matijošaitis. Artimiausiu metu bus priimtas sprendimas ar UAB „Stoties turgus“ 

akcijas parduoti Savivaldybei, ar nupirkti iš Savivaldybės. 

 G. Petrauskas. Noriu pridurti, kad derybos vyksta sėkmingai ir pirmieji dividendai 

jau yra Savivaldybės biudžete. 

 INFORMACIJA IŠKLAUSYTA. 

 70. SVARSTYTA. SĮ „Kapinių priežiūra“ 2014 metų vadovo ataskaita. 

 Pranešėjas – A. Verbickas, SĮ „Kapinių priežiūra“ direktorius (informacija pridedama     

152 p.). 

 INFORMACIJA IŠKLAUSYTA. 

 71. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai.  

 V. Gudėnas. Noriu kreiptis dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015-06-01 

sprendimo projekto Nr. TR-402 (kreipimasis pridedamas 34 p.). 

A. Kupčinskas. Pateikiame pareiškimą dėl mažumos veiklos krypčių (pareiškimas 

pridedamas 36 p.). 

 

 

 

Posėdis baigėsi 12.00 val. 
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