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POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 
      

2015 m. birželio 30 d.  Nr. TP-9 

 
Kaunas 

 

Posėdis vyko 2015-06-30 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 12.00 val.). 

 

 

Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras. 

Posėdžio sekretorė – Karolina Presniakovaitė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas (26 p.). 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: Ž. Garšva, E. Plūkienė, D. Sirgedas. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas (27 p.). 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama 29 p.). 

P. Mačiulis. Vakar vykusioje frakcijų seniūnų sueigoje sutarta išbraukti iš Tarybos posėdžio 

darbotvarkės 4 klausimą „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo 

Nr. T-343 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų 

rengimo ir sprendinių įgyvendinimo stebėsenos, topografinių planų rengimo ir sklypų formavimo 

paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo“. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos    

2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-343 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos 

kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir sprendinių įgyvendinimo stebėsenos, 

topografinių planų rengimo ir sklypų formavimo paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo“           

(Nr. TR-414) iš darbotvarkės išbraukti. 

 

P. Mačiulis. Siūloma įtraukti į darbotvarkę papildomą klausimą „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 18 d. sprendimo Nr. T-440 „Dėl pritarimo teritorijos Tunelio    

g. 37, Kaune, detaliojo planavimo organizavimui“ pakeitimo“ (pranešėjas N. Valatkevičius, 

Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėjas). 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos    

2013 m. liepos 18 d. sprendimo Nr. T-440 „Dėl pritarimo teritorijos Tunelio g. 37, Kaune, detaliojo 

planavimo organizavimui“ pakeitimo“ (Nr. TR-480) į darbotvarkę įtraukti. 

 

P. Mačiulis. Yra gautas frakcijos „Kaunas – kitokia Lietuva“ siūlymas išbraukti iš 

darbotvarkės 17 klausimą „Dėl Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomų butų 

(gyvenamųjų namų, jų dalių) pripažinimo netinkamais (negalimais) naudoti“. Prašau balsuoti dėl 
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šio klausimo išbraukimo iš darbotvarkės. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl 17 klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomų 

butų (gyvenamųjų namų, jų dalių) pripažinimo netinkamais (negalimais) naudoti“ (Nr. TR-470) 

išbraukimo iš darbotvarkės. 

Balsavo: už – 10, prieš – 16, susilaikė – 9 (balsavimo rezultatai pridedami 35 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimo iš darbotvarkės neišbraukti. 

 

P. Mačiulis. Koalicija siūlo išbraukti iš darbotvarkės 27 klausimą „Dėl Kauno Veršvų 

vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno Veršvų pagrindinės 

mokyklos nuostatų patvirtinimo“. Prašau pritarti siūlymui bendru sutarimu. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą „Dėl Kauno Veršvų vidurinės mokyklos 

struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno Veršvų pagrindinės mokyklos nuostatų 

patvirtinimo“ (Nr. TR-474) iš darbotvarkės išbraukti. 

 

P. Mačiulis. Taip pat yra gautas „Vieningo Kauno“ frakcijos siūlymas išbraukti iš 

darbotvarkės 56 klausimą „Dėl nekilnojamojo turto Gedimino g. 33, Kaune, perdavimo pagal 

panaudos sutartį asociacijai Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungai“. Balsuokime dėl šio 

klausimo išbraukimo. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl 56 klausimo „Dėl nekilnojamojo turto Gedimino g. 33, Kaune, perdavimo 

pagal panaudos sutartį asociacijai Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungai“ (Nr. TR-453) 

išbraukimo iš darbotvarkės. 

Balsavo: už – 26, prieš – 0, susilaikė – 11 (balsavimo rezultatai pridedami 36 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimą iš darbotvarkės išbraukti. 

 

A. Kupčinskas. Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų frakcija siūlo atidėti     

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

„Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymą. 

Mūsų nuomone, pažeidžiamos Tarybos mažumos teisės, siūlant įvesti 24 valandų periodą pateikti 

pasiūlymus dėl kiekvieno klausimo. Praėjusią kadenciją opozicija naudojosi galimybe teikti 

siūlymus iki paskutinės minutės. Taigi tokių suvaržymų neturėtų būti. 

P. Mačiulis. Balsuokime dėl TS-LKD frakcijos siūlymo išbraukti 1 klausimą. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl 1 klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio     

2 d. sprendimo Nr. T-125 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 

pakeitimo“ (Nr. TR-476) išbraukimo iš darbotvarkės. 

Balsavo: už – 15, prieš – 19, susilaikė – 3 (balsavimo rezultatai pridedami 37 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimo iš darbotvarkės neišbraukti. 

 

V. Matijošaitis. Siūlau bendru sutarimu patvirtinti šios dienos darbotvarkę su pakeitimais. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 

 

1. 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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2. Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo 

3. Dėl delegavimo į Verslo tarybą 

4. Dėl Lauko ir Apso gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo 

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 18 d. sprendimo Nr. T-440 „Dėl 

pritarimo teritorijos Tunelio g. 37, Kaune, detaliojo planavimo organizavimui“ pakeitimo 

6. Dėl 2015 metų Kauno miesto savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų 

finansavimo sąmatos patvirtinimo 

7. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-316 „Dėl 

Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą 

mokėjimo atidėjimo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo 

8. Dėl asociacijos Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės steigimo 

9. Dėl asociacijos Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės steigimo 

10. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Viešųjų 

darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo, jos darbo reglamento, 

Atrankos darbdaviams parinkti organizavimo tvarkos aprašo ir Kitų su viešaisiais darbais 

susijusių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

11. Dėl Maitinimo ir pragyvenimo išlaidų kompensavimo ambulatorinės medicininės reabilitacijos 

metu asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos 

padarinius, tvarkos aprašo patvirtinimo 

12. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-90 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

13. 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 

14. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-622 „Dėl 

gyvūnų laikymo Kauno mieste“ pakeitimo 

15. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo 

centro susitarimo dėl 2009 m. balandžio 29 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. S-95 išdėstymo 

nauja redakcija projektui 

16. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-714 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip 

Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 

17. Dėl Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomų butų (gyvenamųjų namų, jų dalių) 

pripažinimo netinkamais (negalimais) naudoti 

18. 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 

19. Dėl transporto priemonių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi 

nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti mokėjimo 

20. Dėl Kauno Jurgio Dobkevičiaus vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo 

pakeitimo ir Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos nuostatų patvirtinimo 

21. Dėl Kauno Šančių vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir 

Kauno Šančių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo 

22. Dėl Kauno Stasio Lozoraičio vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo 

pakeitimo ir Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo 
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23. Dėl Kauno Jono Žemaičio-Vytauto progimnazijos struktūros pertvarkymo, pavadinimo 

pakeitimo ir Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų 

patvirtinimo 

24. Dėl Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo 

pakeitimo ir Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos nuostatų patvirtinimo 

25. Dėl Kauno Jono Jablonskio gimnazijos nuostatų patvirtinimo 

26. Dėl Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo, 

pavadinimo pakeitimo ir Kauno sporto ir sveikatinimo gimnazijos nuostatų patvirtinimo 

27. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Klumpelė“ nuostatų patvirtinimo 

28. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Žvangutis“ nuostatų patvirtinimo 

29. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo kai kuriose Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose 

30. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-328 „Dėl 

didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse 

švietimo įstaigose nustatymo ir pritarimo didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) skaičiui 

viešosiose švietimo įstaigose, kurių dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė“ pakeitimo 

31. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo 

programoms 

32. Dėl sutikimo tiesti 0,4 kV elektros kabelio liniją Kauno miesto savivaldybės panaudos teise 

valdomame žemės sklype 

33. Dėl nuomos sutarčių su UAB „Irenutė“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo 

34. Dėl nuomos sutarties su UAB „Vydūna“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo 

35. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto P. Lukšio g. 40, Kaune, 

nuomos sutarties su IĮ „Kelmegija“ atnaujinimo 

36. Dėl nuomos sutarties su Raimondos Česnauskienės IĮ moksleivių maitinimui organizuoti 

atnaujinimo 

37. Dėl nuomos sutarties su UAB „Nuomlitas“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo 

38. Dėl nuomos sutarčių su UAB „Rigora“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo 

39. Dėl nuomos sutarčių su UAB „Skarija“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo 

40. Dėl nuomos sutarties su UAB „Almieva“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo 

41. Dėl nekilnojamojo turto Pašilės g. 34, Kaune, nuomos sutarties su J. Svilčiauskaitės įmone 

„Folgenda“ atnaujinimo 

42. Dėl nuomos sutarčių su R. Aušrienės firma „Šūksmis“ moksleivių maitinimui organizuoti 

atnaujinimo 

43. Dėl 2010 m. gruodžio 29 d. bendrojo lavinimo mokyklų negyvenamųjų patalpų ir kito 

ilgalaikio materialiojo turto nuomos moksleivių maitinimui organizuoti sutarčių Nr. 2377(2) ir              

Nr. 2334(2) pakeitimo 

44. Dėl nuomos sutarčių su UAB „Gardolita“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo 

45. Dėl nuomos sutarčių su UAB „Minvina“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo 

46. Dėl nuomos sutarties su UAB „Marinija“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo 

47. Dėl nuomos sutarties su UAB „Steja“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo 

48. Dėl nuomos sutarties su UAB „Kaspaula“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo 

49. Dėl nuomos sutarties su UAB „Matulena“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo 

50. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto Inkaro g. 9A, Kaune, 

nuomos Kauno Veršvų vidurinės mokyklos moksleivių maitinimui organizuoti 

51. Dėl nuomos sutarčių su UAB „Šeimos valgykla“ moksleivių maitinimui organizuoti 
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atnaujinimo 

52. Dėl nuomos sutarčių su UAB „Sidabrinis beržas“ moksleivių maitinimui organizuoti 

atnaujinimo 

53. Dėl nuomos sutarčių su UAB „Ramildė“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo 

54. Dėl nekilnojamojo turto Sporto g. 1, Kaune, panaudos sutarties su Kauno krepšinio klubu 

„Žalgiriečiai veteranai“ atnaujinimo 

55. Dėl dalies automobilių stovėjimo aikštelės Brastos g. 8, Kaune, subnuomos 

56. Dėl nekilnojamojo turto M. Daukšos g. 34, Kaune, panaudos sutarties su Kauno mažuoju 

teatru atnaujinimo ir nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise Kauno šokio teatrui „Aura“ 

57. Dėl negyvenamųjų patalpų Vokiečių g. 164, Kaune, perėmimo iš Kauno Šančių vidurinės 

mokyklos ir perdavimo Kauno Jono Jablonskio gimnazijai 

58. UAB „Kauno aikštelė“ 2014 metų vadovo ataskaita 

59. Koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ 2014 metų vadovo ataskaita 

60. Kauno kamerinio teatro 2014 metų vadovo ataskaita 

61. Kauno menininkų namų 2014 metų vadovo ataskaita 

62. Kauno miesto muziejaus 2014 metų vadovo ataskaita 

63. V. Kudirkos viešosios bibliotekos 2014 metų vadovo ataskaita 

64. Koncertinės įstaigos Kauno miesto simfoninio orkestro 2014 metų vadovo ataskaita 

65. Kauno šokio teatro „Aura“ 2014 metų vadovo ataskaita 

66. VšĮ kino teatro „Romuva“ 2014 metų vadovo ataskaita 

67. VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro 2014 metų vadovo ataskaita 

68. VšĮ Kauno mažojo teatro 2014 metų vadovo ataskaita 

69. VšĮ Kauno turizmo informacijos centro ir konferencijų biuro 2014 metų vadovo ataskaita 

70. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai 

 

 

K. Pūkas. Frakcija „Kaunas – kitokia Lietuva“ pateikia pareiškimą dėl pasiskelbimo 

Savivaldybės tarybos mažuma (pridedamas 38 p.). 

K. Mazurkevičius. Tai ne frakcijos, o asmeninė K. Pūko pozicija. 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-476 „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 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

M. Panceris. Kodėl ribojate Tarybos narių galimybes, nors praėjusią kadenciją naudojotės 

teise teikti pasiūlymus paskutinę minutę? 

S. Kairys. Dėl šių Reglamento pakeitimų mūsų darbas taps organizuotas ir planingas. 

Juolab tokia nuostata jau yra buvusi. 

J. Kupčinskienė. Vicemerai – Tarybos nariai, ir jie turi visuomeninius padėjėjus. Ar reikia 

dar patarėjų? 

S. Kairys. Patarėjai pagelbėtų intensyviame darbe. Prašytume Tarybos tam pritarti. 

K. Mikėnas. Kuo jie skiriasi? 

S. Kairys. Statusas, manau, yra aiškus. 

KALBĖJO: 
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A. Kupčinskas. Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir procedūrų 

komisija riboja mažumos teises. Nesuprantama, kai kuriamos privilegijos sau dar įvedant patarėjų 

etatus. Merui ir vicemerams maža dukart padidėjusių atlyginimų. 

G. Skaistė. Ar neprireiks ir pasisakymus derinti su miesto vadovybe? 

V. Varžinskas. Siūlau pritarti Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir 

procedūrų komisijos pirmininko pateiktiems pasiūlymams. Iš anksto diskutuoti dėl pateiktų 

klausimų yra demokratijos išraiška. Nesvarstykime to, kas buvo kadaise. 

M. Panceris. Frakcijos vardu noriu paprašyti, kad nežiūrėtumėte į tai, kaip į opozicijos 

priekaištus. Gyventojai, sužinoję apie posėdyje svarstytinus klausimus, reaguoja tik čia ateidami, 

todėl neužkirskime kelio jų nuomonės pareiškimui likus 24 valandoms. Prisiminkite mokyklų 

klausimus. Be to, nuolat išaiškėja naujų aplinkybių, todėl nenustatykime tokio termino. Siūlome 

atidėti klausimo svarstymą. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo klausimo svarstymą atidėti. 

Balsavo: už – 13, prieš – 19, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 21, prieš – 5, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-351 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-444 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“. 

Pranešėja – J. Baltaduonytė, Teisės skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-352 pridedamas        

1* p.). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-473 „Dėl delegavimo į Verslo tarybą“. 

Pranešėja – R. Labulytė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-353 pridedamas   

2* p.). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-408 „Dėl Lauko ir Apso gatvių geografinių 

charakteristikų pakeitimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Ar nevertėtų gatvių pavadinti buvusios Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės vietovių vardais? 

N. Valatkevičius. Aš gaunu tik komisijos išvadą, taigi ja vadovaujuosi. 

P. Mačiulis. Tarybos nariai gali teikti komisijai pasiūlymus. 
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-354 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-480 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2013 m. liepos 18 d. sprendimo Nr. T-440 „Dėl pritarimo teritorijos Tunelio g. 37, Kaune, 

detaliojo planavimo organizavimui“ pakeitimo“. 

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

išklausytas Miesto ūkio ir paslaugų komitete. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

M. Panceris. Kuri dalis konkrečiai prijungiama ir kokios apsaugos priemonės, užstatymo 

statusas taikomas? 

N. Valatkevičius. Tarp gyvenamosios teritorijos yra siauras miško ruoželis. Dalis už scenos 

sudaro 1,2 ha, miško ir konservacinės paskirties. Kultūros vertybių apsaugos departamentas pasiūlė 

iš Ąžuolyno išimti ne 1,1 ha, o visą kampą. Miško sklypas neįeis į Ąžuolyno parko ribas, jam 

suteiktas kultūros paveldo statusas. 

A. Kupčinskas. Neramina atskyrimas nuo Ąžuolyno parko teritorijos. Tai buvo argumentas 

miesto žinion susigrąžinti Dainų slėnį, atsisakyti Vytauto parko ir pono Šidlausko pretenzijų į jį. Ar 

užtikrinate, kad nebus privatizuota? 

N. Valatkevičius. Užtikrinu. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Šiam detaliajam planui turi būti skiriamas atitinkamas dėmesys, nepaleista 

tik Administracijos direktoriaus žiniai. Noriu paprašyti Sekretoriato ar vadovybės, kad su parengtu 

detaliuoju planu būtų pavesta susipažinti komitetuose. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-355 pridedamas   

3* p.). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-468 „Dėl 2015 metų Kauno miesto 

savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų finansavimo sąmatos patvirtinimo“. 

Pranešėja – A. Filinaitė, Kultūros paveldo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas                

3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Ekonomikos ir finansų komitetas nepritarė. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-356 pridedamas        

4* p.). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-442 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-316 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti 

išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą mokėjimo atidėjimo sutarties formos 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – R. Palevičienė, Licencijų ir paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas     

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-357 pridedamas        

6* p.). 
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8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-471 „Dėl asociacijos Kauno miesto 

Žaliakalnio vietos veiklos grupės steigimo“. 

Pranešėjas – V. Grinis, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 4 komitetuose, 3 pritarė be pastabų, Darnios plėtros ir investicijų komitetas išklausė. 

Gauti prašymai į Žaliakalnio vietos veiklos grupės steigėjų sąrašą įtraukti asociaciją „Žaliasis 

Ąžuolynas“ ir Lietuvos viešbučių ir restoranų asociaciją. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Ar buvo konsultuotasi su Kauno bendruomenių centrų asociacija? Kokiu 

būdu parinktos atskiros bendruomenės? Juk steigėjų rato galima neriboti. 

V. Grinis. Pagal narių priėmimo ir įstojimo tvarką galima priimti ir daugiau bendruomenių, 

veikiančių tose seniūnijose. Kaip gali būti priimamos kitos bendruomenės į vietos veiklos grupę, 

numato 24 punktas. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Parenkamos neseniai įkurtos bendruomenės, o ilgametę patirtį turinčios 

neįtraukiamos. Kuo daugiau bendruomenių dalyvaus vietos veiklos grupėse svarstant projektus dėl 

integruotų teritorijų, tuo labiau išloš kiekviena seniūnija. Nesuprantama, kodėl įtraukimas vyksta 

taikant skirtingus kriterijus. Siūlome į Žaliakalnio vietos veiklos grupės steigėjų sąrašą įtraukti 

„Žaliojo Ąžuolyno“ bendruomenę. 

P. Mačiulis. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, sprendimui pritarkime su rengėjo, Liberalų 

sąjūdžio, socialdemokratų, „Vieningo Kauno“ ir TS-LKD frakcijų siūlymu į Žaliakalnio vietos 

veiklos grupės steigėjų sąrašą įtraukti asociaciją „Žaliasis Ąžuolynas“ ir Lietuvos viešbučių ir 

restoranų asociaciją. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-358 pridedamas   

7* p.). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-472 „Dėl asociacijos Kauno miesto 

Aleksoto vietos veiklos grupės steigimo“. 

Pranešėjas – V. Grinis, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 4 komitetuose, 3 pritarė be pastabų, Darnios plėtros ir investicijų komitetas išklausė. 

Pranešėjas informuoja apie pateiktus „Jiesios bendruomenės“ ir Lietuvos viešbučių ir restoranų 

asociacijų prašymus būti vienomis steigėjų. 

G. Skaistė. Siūlome įtraukti į Aleksoto vietos veiklos grupės steigėjų sąrašą Marvelės ir 

Naugardiškių bendruomenes. 

V. Grinis. Jų rašytinių prašymų neturime, todėl negaliu siūlyti. 

P. Mačiulis. Kviečiu pritarti Liberalų sąjūdžio, socialdemokratų ir „Vieningo Kauno“ 

frakcijų siūlymui įtraukti į Aleksoto vietos veiklos grupės steigėjų sąrašą „Jiesios bendruomenės“ ir 

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijas. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti. 

 

A. Kupčinskas. Kreipėmės į Kauno bendruomenių centrų asociaciją, asmeniškai kalbėjausi 

su Naugardiškių ir Marvelės bendruomenių pirmininkėmis. Rašytiniai sutikimai bus dar šiandien. 

Siūlau šias bendruomenes įtraukti. 

P. Mačiulis. Apsispręskime dėl TS-LKD frakcijos siūlymo į Aleksoto vietos veiklos grupės 

steigėjų sąrašą įtraukti Naugardiškių ir Marvelės bendruomenes. 
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo. 

Balsavo: už – 16, prieš – 14, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

P. Mačiulis. TS-LKD frakcija prašo pakartoti balsavimą. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama pakartotinai dėl TS-LKD frakcijos siūlymo. 

Balsavo: už – 15, prieš – 15, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 23, prieš – 0, susilaikė – 12. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-359 pridedamas 8* p.). 

 

A. Kupčinskas. Niekaip nesuprantama, kai pradedami rūšiuoti rinkėjai ir bendruomenės. 

Gaila, kad vien dėl TS-LKD frakcijos siūlymo balsuojama prieš. Apmaudu, jog neįvertinama 

bendruomenių veikla. 

P. Mačiulis. Taip balsuota ne rūšiuojant, o dėl to, kad nėra rašytinių prašymų. 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-448 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių 

atrankos komisijos sudarymo, jos darbo reglamento, Atrankos darbdaviams parinkti organizavimo 

tvarkos aprašo ir Kitų su viešaisiais darbais susijusių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – J. Putnienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 4 komitetuose, Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas pritarė be pastabų, 

Darnios plėtros ir investicijų komitetas siūlo sprendimo projekto 1.2.2 papunktyje keičiamame      

13 punkte nustatyti, kad Komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 6 (o ne 

8) Komisijos nariai, Ekonomikos ir finansų komitetas rekomenduoja Viešųjų darbų organizavimo ir 

darbdavių atrankos komisijos sudėtyje prie komisijos pirmininko pavaduotojos išbraukti žodžius „o 

jos komandiruočių, atostogų ar ligos metu – Asta Noreikienė, Kauno teritorinės darbo biržos Kauno 

miesto skyriaus Darbo rinkos paslaugų antrojo poskyrio vedėja“, Sveikatos ir socialinių reikalų 

komitetas siūlo Savivaldybės administracijai atkreipti dėmesį, kad Viešųjų darbų programoje 

dalyvautų viešosios sveikatos priežiūros įstaigos, kurių savininkė ar dalininkė yra Savivaldybė. 

P. Mačiulis. Liberalų sąjūdžio frakcija siūlo sprendimo projekto 1.1 punkte vietoj Alvydos 

Panfilaitės įrašyti Brigitą Bingelytę, Kauno seniūnaičių asociacijos pirmininkę. Jeigu niekas 

neprieštarauja komitetų ir Liberalų sąjūdžio frakcijos siūlymams, pritarkime sprendimo priėmimui 

su pakeitimais. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Komitetų siūlymams pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Liberalų sąjūdžio frakcijos siūlymui vietoj Alvydos 

Panfilaitės įrašyti Brigitą Bingelytę pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-360 

pridedamas 9* p.). 
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11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-456 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių 

atrankos komisijos sudarymo, jos darbo reglamento, Atrankos darbdaviams parinkti organizavimo 

tvarkos aprašo ir Kitų su viešaisiais darbais susijusių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – J. Putnienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-361 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-465 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-90 „Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų 

mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – J. Putnienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-362 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-464 „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   

4 komitetuose, Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetas siūlo sprendimo projekto dėstomąją dalį 

išdėstyti taip: „Pakeisti Mokesčio už sporto mokymą Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse 

sporto mokyklose mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. 

vasario 23 d. sprendimu Nr. T-59 „Dėl mokesčio už sporto mokymą Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinėse sporto mokyklose“: 1. Pripažinti netekusiu galios 6.4 papunktį. 2. Išdėstyti 6.5 

papunktį taip: „6.5. paskutiniųjų metų Europos jaunių čempionatų 1-3 vietų, Europos jaunimo ir 

suaugusiųjų čempionatų 1-6 vietų, pasaulio jaunių čempionatų 1-5 vietų, pasaulio jaunimo 

čempionatų 1-10 vietų, pasaulio suaugusiųjų čempionatų 1-12 vietų laimėtojai, olimpinių žaidynių 

dalyviai ir Lietuvos jaunimo ir suaugusiųjų čempionatų 1-3 vietų laimėtojai.“ 3. Išdėstyti 9 punktą 

taip: „9. Mokestis mažinamas 50 procentų: 9.1. sportininkams, kurie dėl ligos per einamąjį mėnesį 

nelankė mokyklos ne mažiau kaip 14 dienų iš eilės ir pateikė tai patvirtinančią gydytojo pažymą; 

9.2. sportininkams iš šeimų, kurios augina tris ir daugiau vaikų, pateikusiems šeimos sudėtį 

patvirtinančius dokumentus.“, Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas siūlo, kad 

sportininkai iš šeimų, kurios augina tris ir daugiau vaikų, pateikę šeimos sudėtį patvirtinančius 

dokumentus, būtų ne visiškai atleidžiami nuo mokesčio, o mokestis jiems būtų sumažintas 80 

procentų, Ekonomikos ir finansų bei Švietimo ir kultūros komitetas rekomenduoja, kad mokestis 

sportininkams iš šeimų, kurios augina tris ir daugiau vaikų, pateikusiems šeimos sudėtį 

patvirtinančius dokumentus, būtų sumažintas 50 procentų. 

P. Mačiulis. Pirmiausia apsispręskime dėl komitetų siūlymų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Sporto, turizmo ir laisvalaikio komiteto siūlymo. 

Balsavo: už – 2, prieš – 17, susilaikė – 11. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 
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P. Mačiulis. TS-LKD frakcija prašo pakartoti balsavimą. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama pakartotinai dėl Sporto, turizmo ir laisvalaikio komiteto siūlymo. 

Balsavo: už – 1, prieš – 17, susilaikė – 12. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto siūlymo. 

Balsavo: už – 10, prieš – 17, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Ekonomikos ir finansų bei Švietimo ir kultūros komitetų siūlymo. 

Balsavo: už – 2, prieš – 17, susilaikė – 12. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

P. Mačiulis. „Vieningo Kauno“ frakcija siūlo pakeisti Mokesčio už sporto mokymą Kauno 

miesto savivaldybės biudžetinėse sporto mokyklose mokėjimo tvarkos aprašo 6.5 papunktį ir jį 

išdėstyti taip: „6.5. paskutiniųjų metų Europos jaunių čempionatų 1–3 vietų, Europos jaunimo ir 

suaugusiųjų čempionatų 1–6 vietų, pasaulio jaunių čempionatų 1–5 vietų, pasaulio jaunimo 

čempionatų 1–10 vietų, pasaulio suaugusiųjų čempionatų 1–12 vietų laimėtojai, olimpinių žaidynių 

dalyviai ir Lietuvos jaunimo ir suaugusiųjų čempionatų 1–3 vietų laimėtojai.“ Jeigu nėra 

prieštaraujančiųjų, sprendimui pritarkime su pakeitimu. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). „Vieningo Kauno“ frakcijos siūlymui pakeisti 6.5 punktą 

pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-363 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-422 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-622 „Dėl gyvūnų laikymo Kauno mieste“ 

pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

S. Kairys. Šis klausimas ne kartą buvo keliamas praėjusią kadenciją. Pagal ką bus 

keičiamos ir kokios bus tos taisyklės? 

A. Pakalniškis. Čia galbūt daugiau techninis klausimas, nes taisykles tvirtins 

Administracijos direktorius, o ne Taryba. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 19, prieš – 1, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-364 paskelbtas Teisės aktų registre). 
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15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-447 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro susitarimo dėl 2009 m. 

balandžio 29 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. S-95 išdėstymo nauja redakcija projektui“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-365 pridedamas      

11* p.). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-450 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-714 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto fondo 

ir Savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-366 pridedamas      

20* p.). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-470 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

nuosavybės teise valdomų butų (gyvenamųjų namų, jų dalių) pripažinimo netinkamais (negalimais) 

naudoti“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-367 pridedamas      

118* p.). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-449 „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 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Ar nebus užkimštas miesto centras dėl laikino autobusų stoties perkėlimo? 

Aišku, „Akropoliui“ tai naudinga, galbūt tai net lobistinis siūlymas. Aš labiau vertinčiau 

„Lituanikos“ teritoriją laikinam stoties įkūrimui. 

P. Keras. Eismo situacija pablogėtų abiem atvejais. Šiuo atveju eismas bus ribojamas 

Gedimino gatvės atkarpoje ties „Akropoliu“ ir stoties atkarpoje. Pagrindinis privalumas, kad stotis 

išlieka toje pat miesto dalyje. 

KALBĖJO: 

G. Skaistė. Nepatogumų kils centro gyventojams. Kaune yra daugiau ir pranašesnių vietų, 

kur galėtų įsikurti autobusų stotis. Mano nuomone, pasirinktas prastas variantas. 
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R. Mikaitis. Saugaus eismo komisijoje pritarta tokiam vietos parinkimo sprendimui, kuris, 

aišku, ne be trūkumų. O dėl šio sprendimo džiugu, nes žmonės turės galimybę iki 10 minučių 

apsispręsti dėl tolesnio automobilio statymo ar išvažiavimo iš vietos. 

J. Audėjaitis. „Lituanikos“ teritorijos neįmanoma panaudoti stočiai, nes dėl spūsčių Kauno 

pilies žiede būtų paralyžiuotas eismas. 

M. Panceris. „Lituanikos“ teritorija buvo pritaikyta keleiviniams autobusams, o spūsčių 

galima išvengti pastačius ženklus. 

K. Mikėnas. Nepritariu tokiam teritorijos pasirinkimui. Naudingiausia tai „Akropoliui“, o 

gyventojai ir eismas nukentės. 

J. Koryzna. Apmokestintas automobilių statymas Rotušės aikštėje sekmadieniais 

neteisingas. Žmonės atvažiuoja į bažnyčias. Komitetuose apie tai buvo kalbėta, bet Taryboje 

siūlymas nepasirodė. Siūlau Rotušės aikštėje sekmadieniais leisti nemokamai statyti automobilius. 

A. Kupčinskas. Žmonės tikrai nepatenkinti dėl sekmadieninio apmokestinimo. Kitas mūsų 

siūlymas yra išbraukti sprendimo projekto 1.2 punktą ir ieškoti kitų stoties perkėlimo variantų. Tai 

ne kas kita kaip „Akropolio“ lobizmas, o mūsų administracija tam pataikauja. 

V. Popovas. Su „Kautros“ vadovais derinti visi variantai ir pasirinktas šis. Dabar 

apsispręskime dėl tarifų. 

A. Kupčinskas. Susitarė dvi bendrovės, kad atitiktų verslo planai. Bet tai neatitinka viešojo 

intereso. Gatvės bus apkrautos, o miestas nei iš „Kautros“, nei iš „Akropolio“ jokios kompensacijos 

negaus. 

P. Mačiulis. Apsispręskime dėl TS-LKD frakcijos siūlymų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo išbraukti sprendimo projekto 1.2 punktą. 

Balsavo: už – 11, prieš – 18, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo pakeisti Nuostatų 4 punktą nustatant, kad 

vietinė rinkliava Rotušės aikštėje būtų renkama visomis dienomis, išskyrus sekmadienius, nuo 8 iki 

24 valandos. 

Balsavo: už – 12, prieš – 16, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-368 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-457 „Dėl transporto priemonių valdytojų 

atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto 

priemonėms statyti mokėjimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-369 pridedamas      

120* p.). 
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20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-418 „Dėl Kauno Jurgio Dobkevičiaus 

vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno Jurgio Dobkevičiaus 

progimnazijos 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-370 pridedamas      

121* p.). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-419 „Dėl Kauno Šančių vidurinės 

mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno Šančių pagrindinės 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-371 pridedamas      

138* p.). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-420 „Dėl Kauno Stasio Lozoraičio 

vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno Stasio Lozoraičio 

pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 22, prieš – 1, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-372 pridedamas 155* p.). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-421 „Dėl Kauno Jono Žemaičio-Vytauto 

progimnazijos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno Jono Žemaičio-Vytauto 

mokyklos-daugiafunkcio centro 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-373 pridedamas     

172* p.). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-440 „Dėl Kauno Juozo Grušo meno 

vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno Juozo Grušo meno 

gimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-374 pridedamas     

1** p.). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-441 „Dėl Kauno Jono Jablonskio 

gimnazijos 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-375 pridedamas     

20** p.). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-443 „Dėl Kauno Gedimino sporto ir 

sveikatinimo vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno sporto ir 

sveikatinimo gimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas siūlo, kad 

gimnazijos pavadinime išliktų žodis „Gedimino“ ir ji vadintųsi Kauno Gedimino sporto ir 

sveikatinimo gimnazija. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Kada bendruomenės nuomonė buvo teisingesnė – prieš porą metų ar 

dabar? Ar tai priklauso nuo kadencijos? Tada teigėte, kad buvo pritarta kunigaikščio Gedimino 

vardui. 

A. Bagdonas. Tarybos nariai nedarė įtakos. Tai mokyklos apsisprendimas. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Neįtikinote. Jūs derinate prie išrinktų Tarybos narių vardų. 

P. Mačiulis. Turime apsispręsti dėl Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto siūlymo, 

kad gimnazijos pavadinime išliktų žodis „Gedimino“ ir ji vadintųsi Kauno Gedimino sporto ir 

sveikatinimo gimnazija. Šiam siūlymui niekas neprieštarauja, tad priimkime sprendimą. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto siūlymui, 

kad gimnazijos pavadinime išliktų žodis „Gedimino“ ir ji vadintųsi Kauno Gedimino sporto ir 

sveikatinimo gimnazija, pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-376 

pridedamas 35** p.). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-427 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Klumpelė“ 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-377 pridedamas  

53** p.). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-428 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Žvangutis“ nuostatų patvirtinimo“. 
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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-378 pridedamas    

63** p.). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-438 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus nustatymo kai kuriose Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo 

įstaigose“. 

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

4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-379 pridedamas    

72** p.). 

 

 

A. Papirtienė nusišalino nuo klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. 

gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-328 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno 

miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose nustatymo ir pritarimo didžiausiam leistinam 

pareigybių (etatų) skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kurių dalininkė yra Kauno miesto 

savivaldybė“ pakeitimo“ svarstymo. 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-469 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-328 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose nustatymo ir pritarimo 

didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kurių dalininkė yra 

Kauno miesto savivaldybė“ pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Švietimo ir kultūros komitetas rekomenduoja patikslinti 

sprendimo projekto 1.3 punkto 1.30 papunktį ir jį išdėstyti taip: „1.30. Kauno Kovo 11-osios 

vidurinė mokykla – 45 pareigybės (etatai), iš jų 16 pedagoginių darbuotojų“. Pranešėjas sutinka su 

komiteto pastaba. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-380 

pridedamas 74** p.). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-434 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms“. 

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-381 pridedamas    

76** p.). 

 

A. Kupčinskas. Noriu pranešti Tarybai, kad Seimas priėmė įstatymo pakeitimą dėl ilgųjų 

gimnazijų ir vidurinio mokslo. Mokyklos iki 2017 m. rugsėjo 1 d. galės būti ilgosiomis 
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gimnazijomis arba vidurinio ugdymo mokyklomis. Priminsiu, jog siūlėme neskubėti priimti 

švietimo klausimus. 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-403 „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 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-382 pridedamas     

78** p.). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-407 „Dėl nuomos sutarčių su UAB 

„Irenutė“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Šiuos klausimus buvo galima priimti balandžio mėnesį. Ar spėsime 

suorganizuoti? 

A. Slušnys. Spėsime. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-383 pridedamas     

81** p.). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-405 „Dėl nuomos sutarties su UAB 

„Vydūna“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo“. 

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-384 pridedamas     

87** p.). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-406 „Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir 

trumpalaikio materialiojo turto P. Lukšio g. 40, Kaune, nuomos sutarties su IĮ „Kelmegija“ 

atnaujinimo“. 

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-385 pridedamas     

90** p.). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-423 „Dėl nuomos sutarties su Raimondos 

Česnauskienės IĮ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo“. 
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Pranešėjas – A. Slušnys, Turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose,          

2 pritarė be pastabų, Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas siūlo Tarybos posėdžio metu 

priimti protokolinį pavedimą, įpareigojant Administraciją įvertinti šiuo metu teikiamų moksleivių 

maitinimo mokyklose paslaugų prieinamumą ir kokybę. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Įpareigoti Administraciją įvertinti šiuo metu teikiamų 

moksleivių maitinimo mokyklose paslaugų prieinamumą ir kokybę. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-386 pridedamas     

93** p.). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-424 „Dėl nuomos sutarties su UAB 

„Nuomlitas“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo“. 

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-387 pridedamas     

96** p.). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-425 „Dėl nuomos sutarčių su UAB 

„Rigora“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo“. 

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-388 pridedamas     

99** p.). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-426 „Dėl nuomos sutarčių su UAB 

„Skarija“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-389 pridedamas     

103** p.). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-429 „Dėl nuomos sutarties su UAB 

„Almieva“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-390 pridedamas     

107** p.). 
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41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-430 „Dėl nekilnojamojo turto Pašilės       

g. 34, Kaune, nuomos sutarties su J. Svilčiauskaitės įmone „Folgenda“ atnaujinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-391 pridedamas     

110** p.). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-431 „Dėl nuomos sutarčių su R. Aušrienės 

firma „Šūksmis“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-392 pridedamas    

112** p.). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-433 „Dėl 2010 m. gruodžio 29 d. bendrojo 

lavinimo mokyklų negyvenamųjų patalpų ir kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos moksleivių 

maitinimui organizuoti sutarčių Nr. 2377(2) ir Nr. 2334(2) pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-393 pridedamas    

116** p.). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-435 „Dėl nuomos sutarčių su UAB 

„Gardolita“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-394 pridedamas    

119** p.). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-436 „Dėl nuomos sutarčių su UAB 

„Minvina“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-395 pridedamas     

124** p.). 
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46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-437 „Dėl nuomos sutarties su UAB 

„Marinija“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-396 pridedamas     

130** p.). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-439 „Dėl nuomos sutarties su UAB „Steja“ 

moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-397 pridedamas     

133** p.). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-446 „Dėl nuomos sutarties su UAB 

„Kaspaula“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-398 pridedamas     

136** p.). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-451 „Dėl nuomos sutarties su UAB 

„Matulena“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-399 pridedamas     

139** p.). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-455 „Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir 

trumpalaikio materialiojo turto Inkaro g. 9A, Kaune, nuomos Kauno Veršvų vidurinės mokyklos 

moksleivių maitinimui organizuoti“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-400 pridedamas     

142** p.). 
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51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-459 „Dėl nuomos sutarčių su UAB 

„Šeimos valgykla“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-401 pridedamas     

145** p.). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-466 „Dėl nuomos sutarčių su UAB 

„Sidabrinis beržas“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo“. 

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-402 pridedamas     

149** p.). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-467 „Dėl nuomos sutarčių su UAB 

„Ramildė“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo“. 

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-403 pridedamas     

153** p.). 

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-452 „Dėl nekilnojamojo turto Sporto g. 1, 

Kaune, panaudos sutarties su Kauno krepšinio klubu „Žalgiriečiai veteranai“ atnaujinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

P. Mačiulis. „Vieningo Kauno“ frakcija siūlo sutarties terminą numatyti 1 metams. 

Motyvas – numatomi kompleksiniai visos teritorijos sprendimai, susiję su S. Dariaus ir S. Girėno 

stadionu, Šlovės alėja ir kt. 

A. Kupčinskas. Sutartyje sakoma, kad ji nutrūksta atsiradus kitiems projektams. Siūlau 

palikti joje numatytą terminą. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl „Vieningo Kauno“ frakcijos siūlymo sutartį atnaujinti 1 metams. 

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

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-404 

pridedamas 157** p.). 

 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-454 „Dėl dalies automobilių stovėjimo 

aikštelės Brastos g. 8, Kaune, subnuomos“. 
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Pranešėjas – A. Slušnys, Turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose,         

2 pritarė be pastabų, Miesto ūkio ir paslaugų komitetas siūlo įpareigoti rengėją užtikrinti, kad su 

subnuomininku pasirašoma sutartis neprieštarautų su nuomininku pasirašytai 2013 m. liepos 15 d. 

Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos sutarčiai Nr. SR-1481. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-405 pridedamas  

158** p.). 

 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-458 „Dėl nekilnojamojo turto M. Daukšos 

g. 34, Kaune, panaudos sutarties su Kauno mažuoju teatru atnaujinimo ir nekilnojamojo turto 

perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno šokio teatrui „Aura“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-406 pridedamas    

159** p.). 

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-475 „Dėl negyvenamųjų patalpų Vokiečių 

g. 164, Kaune, perėmimo iš Kauno Šančių vidurinės mokyklos ir perdavimo Kauno Jono Jablonskio 

gimnazijai“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-407 pridedamas     

161** p.). 

 

 

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

Pranešėjas – V. Ziutelis, UAB „Kauno aikštelė“ direktorius (ataskaita pridedama 39 p.). 

 

NUSPRĘSTA. Ataskaita išklausyta. 

 

 

P. Mačiulis. Koncertinės įstaigos „Kauno Santaka“ atstovo kol kas nėra, taigi išklausykime 

Kauno kamerinio teatro 2014 metų vadovo ataskaitą. 

 

59. SVARSTYTA. Kauno kamerinio teatro 2014 metų vadovo ataskaita. 

Pranešėjas – E. Tamošiūnas, Kauno kamerinio teatro direktorius (ataskaita pridedama      

44 p.). 

 

NUSPRĘSTA. Ataskaita išklausyta. 

 

 

60. SVARSTYTA. Kauno menininkų namų 2014 metų vadovo ataskaita. 

Pranešėjas – V. Valašinas, Kauno menininkų namų direktorius (ataskaita pridedama           

49 p.). 
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NUSPRĘSTA. Ataskaita išklausyta. 

 

 

61. SVARSTYTA. Kauno miesto muziejaus 2014 metų vadovo ataskaita. 

Pranešėja – R. Garbaravičienė, Kauno miesto muziejaus direktorė (ataskaita pridedama   

57 p.). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Skaistė. Kaip ketinate spręsti Tremties ir rezistencijos ekspozicijos klausimą, nes kol kas 

muziejus uždarytas? 

R. Garbaravičienė. Muziejus prieš aštuonerius metus buvo išnuomotas tuometinio 

direktoriaus. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga buvo įsipareigojusi perduoti rinkinį 

Kauno miesto muziejui. Tas neįvykdyta. Nuomos sutartis pasibaigė teisiniu būdu. Pareigos čia mes 

neturime, galime būti tik pagalbininkai. Nėra nuosavybės dokumentų. Mes negalime paimti nežinia 

kieno eksponatų. 

D. Večerskis. Kiek išleista pinigų Petrauskų muziejaus remontui ir kuo baigėsi istorija po 

nustatytų pažeidimų praėjusiais metais, audito ataskaitos? 

R. Garbaravičienė. Pagrįsti išleisti 3,5 mln. Lt. 1,5 mln. Lt nebuvo pateikta jokių finansinių 

dokumentų, taigi jie liko neapskaityti. Darbus mes tęsiame. 

L. Kudarienė. Mano žiniomis, Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga parašė raštą, kad jums 

perduoda panaudai eksponatus. 

R. Garbaravičienė. Mes neturime jokio rašto. Būta įsipareigojimo rinkinį perduoti Kauno 

miesto muziejui, bet tai nepadaryta. 

 

NUSPRĘSTA. Ataskaita išklausyta. 

 

 

62. SVARSTYTA. V. Kudirkos viešosios bibliotekos 2014 metų vadovo ataskaita. 

Pranešėja – N. Domeikienė, V. Kudirkos viešosios bibliotekos direktorė (ataskaita 

pridedama 113 p.). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Kokie tolesni planai optimizuojant padalinių veiklą? 

N. Domeikienė. Planuojama jungti fondus ir ieškoti galimybės perkelti bibliotekas į laisvas 

mokyklų patalpas. 

 

NUSPRĘSTA. Ataskaita išklausyta. 

 

 

63. SVARSTYTA. Koncertinės įstaigos Kauno miesto simfoninio orkestro 2014 metų 

vadovo ataskaita. 

Pranešėjas – A. Treikauskas, koncertinės įstaigos Kauno miesto simfoninio orkestro 

vadovas (ataskaita pridedama 135 p.). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Budnikas. Ar ne per maža erdvė filharmonijai? Koks jūsų požiūris į galimus pastatyti 

kongresų rūmus? 

A. Treikauskas. Būtų reikalinga, bet apie statybas aš girdžiu 13 metų. 

 

NUSPRĘSTA. Ataskaita išklausyta. 

 

 

64. SVARSTYTA. Kauno šokio teatro „Aura“ 2014 metų vadovo ataskaita. 

Pranešėja – B. Komskienė, Kauno šokio teatro „Aura“ direktorė (ataskaita pridedama       

141 p.). 
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KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Mikalauskas. Kokioje salėje galėtų įsikurti jūsų teatras? 

B. Komskienė. Būtų gerai mieste turėti tokią nepriklausomą erdvę, kokias turi Vilnius ar 

Klaipėda. 

 

NUSPRĘSTA. Ataskaita išklausyta. 

 

 

65. SVARSTYTA. VšĮ kino teatro „Romuva“ 2014 metų vadovo ataskaita. 

Pranešėja – M. Inčerytė, viešosios įstaigos kino teatro „Romuva“ direktorė (ataskaita 

pridedama 152 p.). 

 

NUSPRĘSTA. Ataskaita išklausyta. 

 

 

66. SVARSTYTA. VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro 2014 metų vadovo ataskaita. 

Pranešėjas – M. Skvarnavičius, VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro direktorius 

(ataskaita pridedama 159 p.). 

 

NUSPRĘSTA. Ataskaita išklausyta. 

 

 

67. SVARSTYTA. VšĮ Kauno mažojo teatro 2014 metų vadovo ataskaita. 

Pranešėjas – A. Baniūnas, VšĮ Kauno mažojo teatro direktorius (ataskaita pridedama      

166 p.). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

D. Matijošaitis. Komitete lyginome teatrų veiklą, ir galime pasidžiaugti jūsų rezultatais. Ką 

darytumėte, jeigu būtų padidintas finansavimas? 

A. Baniūnas. Jeigu finansavimas padidėtų, mums reikėtų papildomų vadybos specialistų. 

Galėtume labiau pasirūpinti spektaklių kokybe, pasikviesti į pagalbą režisierių, dailininkų. 

 

NUSPRĘSTA. Ataskaita išklausyta. 

 

 

68. SVARSTYTA. VšĮ Kauno turizmo informacijos centro ir konferencijų biuro 2014 metų 

vadovo ataskaita. 

Pranešėjas – S. Sidaravičius, VšĮ Kauno turizmo informacijos centro ir konferencijų biuro 

direktorius (ataskaita pridedama 172 p.). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Kiek darbuotojui tenka per dieną aptarnauti turistų, jeigu jų iš viso per 

metus buvo 97 tūkstančiai? 

S. Sidaravičius. Šis skaičius rodo ir telefonu, per mobiliąją aplikaciją aptarnautus, 

tinklalapyje prisijungusius vartotojus. 

E. Gudišauskienė. Kiek laiko jūs buvote darbingas per 2014 metus? Kokias asmenines 

iniciatyvas pateikėte tobulinant turizmo paslaugas Kauno mieste? 

S. Sidaravičius. Idėjos sukuriamos kartu bendradarbiaujant, neskirstome asmeninių 

iniciatyvų. Dalį laiko buvau nedarbingumo atostogose. 

D. Večerskis. Aptarnautų turistų kasmet mažėja. Kiek vartotojų mobiliojoje aplikacijoje? 

S. Sidaravičius. Skirtingose aplinkose 1860 ir 2493. Žymiai turistų skaičius krito nutraukus 

kai kuriuos skrydžius iš Kauno oro uosto. Pagal turistų apgyvendinimo skaičių matyti kilimas. 

 

NUSPRĘSTA. Ataskaita išklausyta. 
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69. SVARSTYTA. Koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ 2014 metų vadovo ataskaita. 

Pranešėjas – R. Žarėnas, koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ kūrybinės veiklos 

vadybininkas, atliekantis įstaigos vadovo funkcijas (ataskaita pridedama 184 p.). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Kokių patalpų jums reikėtų – koncertinių ar administracinių? Kokio ploto? 

R. Žarėnas. Labai stinga repeticijų studijų. Be abejo, reikia ir patalpų instrumentams 

susidėti, bibliotekos. Pavyzdžiui, „Ąžuolynui“ repetuoti reikalingos 80 kv. m patalpos. 

 

NUSPRĘSTA. Ataskaita išklausyta. 

 

 

70. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

E. Gudišauskienė. Teikiame TS-LKD frakcijos paklausimą dėl mokyklų akreditacijos. 

Siūlome iš esmės spręsti Kauno Veršvų vidurinės mokyklos ateities klausimą ir į 2015 m. liepos    

21 d. Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti sprendimo projektą Nr. TR-402 ar kitus 

galimus sprendimus, kurie leistų mokyklai turėti vidurinio ugdymo programą (paklausimas 

pridedamas 197 p.). 

K. Pūkas. Frakcija „Kaunas – kitokia Lietuva“ pateikia veiklos kryptis, pagal kurias veiks 

kaip opozicija (pridedama 198 p.). 

J. Koryzna. Beveik prieš mėnesį TS-LKD frakcijos nariai parengė sprendimų projektus   

Nr. TR-402 ir Nr. TR-416 dėl bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos, taip pat Nr. TR-415 dėl 

vietinės rinkliavos už transporto priemonių statymą, tačiau jie į posėdžio darbotvarkę neįtraukiami. 

Kokios to priežastys? (pareiškimas pridedamas 199 p.). 

L. Mikalauskas. Norėjau paklausti mero ar pavaduotojo S. Kairio dėl patirto pralaimėjimo, 

nes Kaunas iki 2019 m. netapo Lietuvos kultūros sostine. Buvo pateikta paraiška 2018 metams, 

Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui. 

S. Šliažas. Informaciją pateiksime Švietimo ir kultūros komitetui. 

A. Kupčinskas. Kiek pastangų dėjo meras ir vicemeras, kuruojantis kultūrą, kad 2018 ar 

2019 m. Kaunas taptų Lietuvos kultūros sostine? Mano žiniomis, nebuvo stengtasi. 

K. Mazurkevičius. Pasitraukimas į mažumą yra vienasmenė frakcijos seniūno K. Pūko 

nuomonė. Aš negaliu pritarti tam, dėl ko K. Pūkas tarėsi su dauguma. 

V. Popovas. Vakar grįžome iš vaikų žaidynių Olandijoje. Mūsiškiai parsivežė 13 medalių. 

Tarptautines vaikų žaidynes 2017 m. ruošiasi surengti Kaunas. Tam prireiks didelių mūsų pastangų. 

A. Kupčinskas. Aš taip pat buvau žaidynėse gruodžio mėnesį. Teko garbė iškovoti teisę 

2017 m. surengti Tarptautines vaikų žaidynes Kaune. Prašau visų dalyvavusių Tarybos narių 

prisidėti prie renginio organizavimo perteikiant patirtį. 

 

 

Posėdis baigėsi 12.00 val. 

 

 

Savivaldybės meras                     Visvaldas Matijošaitis 

Tarybos sekretorė                                Živilė Širvienė 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 

Karolina Presniakovaitė 



 

 

 

                  

 


