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Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras. 

Posėdžio sekretorė – Virginija Nevulė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas (28 p.). 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: T. Bagdonavičius, P. Bingelis, M. Jurgutis,                

E. Plūkienė, G. Skaistė. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas (29 p.). 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama 31 p.). 

S. Kairys. Vakar vykusioje frakcijų seniūnų sueigoje sutarta išbraukti iš Tarybos posėdžio 

darbotvarkės, rengėjui atsiėmus, 3 klausimą „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. 

birželio 16 d. sprendimo Nr. T-364 „Dėl pavedimo Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito 

tarnybai atlikti Kauno miesto savivaldybės administracijos finansinį ir veiklos auditą dėl Laisvės al. 

rekonstrukcijos eigos“ pripažinimo netekusiu galios“ ir 4 klausimą „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-172 „Dėl pavedimo Kauno miesto savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnybai atlikti Savivaldybės administracijos veiklos auditą dėl valstybės lėšų, 

skirtų daugiabučių gyvenamųjų namų K. Veverskio g. 1, 3 ir 6, Kaune, statybai, panaudojimo“ 

pripažinimo netekusiu galios“. Bendro sutarimo sulaukė ir Miesto ūkio ir paslaugų komiteto 

pasiūlymas įtraukti į posėdžio darbotvarkę po 8 klausimo papildomus „Dėl pritarimo Kauno miesto 

viešojo transporto stotelių stoginių suprojektavimo, įrengimo (pastatymo), valdymo, naudojimo ir 

priežiūros koncesijos sutarties projektui“ ir „Dėl gatvių horizontaliojo ženklinimo Kauno mieste 

darbų įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti sutartį“ bei po 55 klausimo „Dėl sutikimo priimti kaip 

paramą Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn nekilnojamąjį turtą Europos pr. 21, Kaune“ 

(Sporto, turizmo ir laisvalaikio komiteto siūlymas). Prieštaraujančiųjų nematyti. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

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

2011 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. T-364 „Dėl pavedimo Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnybai atlikti Kauno miesto savivaldybės administracijos finansinį ir veiklos auditą dėl 

Laisvės al. rekonstrukcijos eigos“ pripažinimo netekusiu galios“ (Nr. TR-518) iš darbotvarkės 

išbraukti. 

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

2011 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-172 „Dėl pavedimo Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnybai atlikti Savivaldybės administracijos veiklos auditą dėl valstybės lėšų, skirtų 
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daugiabučių gyvenamųjų namų K. Veverskio g. 1, 3 ir 6, Kaune, statybai, panaudojimo“ 

pripažinimo netekusiu galios“ (Nr. TR-519) iš darbotvarkės išbraukti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą „Dėl pritarimo Kauno miesto viešojo 

transporto stotelių stoginių suprojektavimo, įrengimo (pastatymo), valdymo, naudojimo ir 

priežiūros koncesijos sutarties projektui“ (Nr. TR-544) į darbotvarkę įtraukti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą „Dėl gatvių horizontaliojo ženklinimo Kauno 

mieste darbų įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti sutartį“ (Nr. TR-542) į darbotvarkę įtraukti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą „Dėl sutikimo priimti kaip paramą Kauno 

miesto savivaldybės nuosavybėn nekilnojamąjį turtą Europos pr. 21, Kaune“ (Nr. TR-543) į 

darbotvarkę įtraukti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 

 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl 

Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių 

sprendimams įgyvendinti Kauno miesto savivaldybėje skyrimo ir naudojimo, vietos 

bendruomenės tarybos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

2. Dėl pavedimo Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinių įstaigų Kauno šokio teatro „Aura“, Kauno Centro sporto mokyklos, 

Kauno Panemunės senelių namų, Kauno kultūros centro „Tautos namai“ ir viešosios įstaigos 

Kauno Šilainių poliklinikos finansinius (teisėtumo) ir veiklos auditus 

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

Kauno miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 

4. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos 

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-313 „Dėl 

valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo“ pakeitimo 

6. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo Kauno miesto inžinerinių ir kitų statinių statybos, 

rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbams finansuoti 

7. Dėl pritarimo Kauno miesto viešojo transporto stotelių stoginių suprojektavimo, įrengimo 

(pastatymo), valdymo, naudojimo ir priežiūros koncesijos sutarties projektui 

8. Dėl gatvių horizontaliojo ženklinimo Kauno mieste darbų įkainių nustatymo ir pritarimo 

sudaryti sutartį 

9. Dėl Kauno senųjų žydų kapinių prie Radvilėnų pl. pavadinimo pakeitimo ir lėšų joms tvarkyti 

skyrimo 

10. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-39 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 m. priemonių 

finansavimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 

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

palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką suteikimo 

12. Dėl UAB „Fortum Heat Lietuva“ Palemono gyvenvietės vartotojams centralizuotai tiekiamos 

šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo 

13. Dėl įgaliojimų suteikimo Audronei Griškonienei ir Ingridai Juškevičienei 

14. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo 

15. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl viešame 

aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų 

daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 

16. Dėl viešosios įstaigos Kauno Dainavos poliklinikos naudojamo valstybės turto nurašymo, 

išardymo ir likvidavimo 
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17. Dėl atstovo skyrimo į Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo uždarosios akcinės 

bendrovės valdybą 

18. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-146 „Dėl 

Kauno miesto gatvių priežiūros 2015–2017 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo 

19. Dėl Lietuvos krepšinio namų Santakos g. 11, Kaune, statybos 

20. Dėl biudžetinės įstaigos Kauno plaukimo centro veiklos nutraukimo ir likvidavimo 

21. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių sporto mokyklų buhalterinės apskaitos tvarkymo 

22. Dėl atstovų delegavimo į darbo grupę X pasaulio lietuvių sporto žaidynėms organizuoti 

23. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perėmimo ir jo perdavimo Generolo Povilo Plechavičiaus 

kadetų mokyklai 

24. Dėl Kauno vaikų darželiui „Dvarelis“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto 

nurašymo, išardymo ir likvidavimo 

25. Dėl valstybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo 

26. Dėl Savivaldybės turto, perduoto Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijai, nurašymo 

27. Dėl Kauno miesto savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

28. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-94 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) 

koeficientų nustatymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

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

miesto savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientų 

nustatymo“ pakeitimo 

30. Dėl viešajai įstaigai Kauno kino studijai nuosavybės teise priklausančio turto perėmimo ir 

perdavimo Kauno kino centrui „Romuva“ 

31. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-95 „Dėl Viešųjų 

kultūros įstaigų dalyvavimo ugdant bendrąją gyventojų kultūrą 2015 metų veiklos programų 

dalinio finansavimo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo 

32. Dėl Kauno „Varpo“ gimnazijos direktoriaus 

33. Dėl Kauno Palemono gimnazijos direktoriaus 

34. Dėl Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ direktoriaus 

35. Dėl Kauno vaikų darželio „Aviliukas“ direktoriaus 

36. 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 

37. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl 

priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo 

grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Savivaldybė yra 

dalininkė, 2015–2016 mokslo metais“ pakeitimo 

38. Dėl Kauno Kovo 11-osios vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo 

ir Kauno Kovo 11-osios gimnazijos nuostatų patvirtinimo 

39. Dėl Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo 

40. Dėl socialinio būsto V. Landsbergio-Žemkalnio g. 11-30, Kaune, išnuomojimo Militai 

Lukšėnaitei 

41. Dėl socialinio būsto Sąjungos a. 10-7, Kaune, išnuomojimo Zenonui Skroblui 

42. Dėl Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų paprastojo remonto darbų sutarties su 

UAB Kauno komunaliniu ir butų ūkiu sudarymo 
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43. Dėl negyvenamųjų patalpų – palėpės Nemuno g. 8-15, Kaune, ir pastogės Vilniaus g. 39, 

Kaune, dalių pripažinimo nereikalingomis 

44. Dėl nekilnojamojo turto Kovo 11-osios g. 26, Kaune, esminio pagerinimo ir vertės padidinimo 

45. Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą panaudos sutartį su asociacija Kauno apskrities beisbolo 

klubu ir nekilnojamojo turto Perkūno al. 5, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno 

lietuviškosios savigynos asociacijai 

46. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-538 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės, kaip viešųjų įstaigų dalininkės (arba savininkės), turtinių ir 

neturtinių teisių įgyvendinimo“ pakeitimo 

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

patikėjimo teise Kauno Simono Daukanto vidurinei mokyklai 

48. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. T-677 „Dėl 

nekilnojamojo turto S. Žukausko g. 31, Kaune, nuomos“ pripažinimo netekusiu galios 

49. Dėl negyvenamųjų patalpų Rasytės g. 10A, Kaune, panaudos sutarties su Kauno klubu 

„Likimo draugai“ atnaujinimo 

50. Dėl nekilnojamojo turto Ašigalio g. 23, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklai 

51. Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės pr. 50, Kaune, nuomos Kauno Aleksandro Puškino 

gimnazijos moksleivių maitinimui organizuoti 

52. Dėl nuomos sutarties su UAB „Vaivija“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo 

53. Dėl nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto Baltų pr. 51, Kaune, nuomos Kauno 

„Santaros“ gimnazijos moksleivių maitinimui organizuoti 

54. Dėl nekilnojamojo turto Perkūno al. 5, Kaune, panaudos sutarties su viešąja įstaiga „LKKA 

tenisas“ atnaujinimo 

55. Dėl nekilnojamojo turto R. Kalantos g. 111A, Kaune, pirkimo 

56. Dėl sutikimo priimti kaip paramą Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn nekilnojamąjį turtą 

Europos pr. 21, Kaune 

57. Kauno kultūros centro „Tautos namai“ 2014 metų vadovo ataskaita 

58. VšĮ Kauno Centro poliklinikos 2014 metų vadovo ataskaita 

59. VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos 2014 metų vadovo ataskaita 

60. VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos 2014 metų vadovo ataskaita 

61. VšĮ Kauno Šančių poliklinikos 2014 metų vadovo ataskaita 

62. VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos 2014 metų vadovo ataskaita 

63. VšĮ Kauno slaugos ligoninės 2014 metų vadovo ataskaita 

64. Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės 2014 metų vadovo ataskaita 

65. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės 2014 metų vadovo ataskaita 

66. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties 2014 metų vadovo ataskaita 

67. Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2014 metų vadovo ataskaita 

68. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-540 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2013 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl Vietos bendruomenių savivaldos   

2013–2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Kauno miesto 

savivaldybėje skyrimo ir naudojimo, vietos bendruomenės tarybos sudarymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 
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Pranešėja – R. Šnapštienė, Savivaldybės tarybos narė. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Prašau pakomentuoti teisininkės pastabą. 

R. Šnapštienė. Dokumentas turėjo būti parengtas iki balandžio 30 dienos. 

E. Gudišauskienė. Kodėl dabartiniame apraše nėra socialinės apsaugos ir darbo ministro 

nuostatos dėl to, kas vykdo stebėseną? 

R. Šnapštienė. Daugelį nuostatų, kurios kad ir neatsispindi apraše, Administracijai tiesiog 

privalu vykdyti. 

KALBĖJO: 

G. Žukauskas. Pakeitimai palengvins darbą. Atsakomybė lieka Administracijai ir 

seniūnijoms, todėl aiškumas padidėjo. Dėkoju pirmininkei. 

E. Gudišauskienė. Anksčiau nuostata dėl stebėsenos buvo įtraukta ir, mano nuomone, dabar 

turėjo likti. Tikiuosi, kad įvertinus praktikoje bus padarytas pakeitimas. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-408 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-537 „Dėl pavedimo Kauno miesto 

savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų 

Kauno šokio teatro „Aura“, Kauno Centro sporto mokyklos, Kauno Panemunės senelių namų, 

Kauno kultūros centro „Tautos namai“ ir viešosios įstaigos Kauno Šilainių poliklinikos finansinius 

(teisėtumo) ir veiklos auditus“. 

Pranešėjas – S. Šliažas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas. Klausimas 

svarstytas 5 komitetuose, 4 pritarė be pastabų, Kontrolės komitetas paprašė, kad ateityje tokie 

klausimai būtų pateikti Kontrolės komitetui svarstyti (nepažeidžiant jo funkcijų) prieš pasirašant 

Tarybos posėdžio darbotvarkę. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Garbaravičius. Kodėl rengiami pakartotiniai auditai? 

S. Šliažas. Pavyzdžiui, Panemunės senelių namuose buvo vykdomas tik finansinis vienos 

srities auditas. Norime atlikti šių įstaigų finansinius ir veiklos auditus. 

L. Kudarienė. Kodėl pasirinktos būtent šios įstaigos? 

S. Šliažas. Motyvai skirtingi: „Tautos namus“ dėl renginių gausos pasiekia didžiausi 

finansiniai srautai; dėl Panemunės senelių namų gauta skundų; Centro sporto mokykloje per 

paskutinius metus išaugo gaunamos specialiosios lėšos; Šilainių poliklinikoje vyksta ikiteisminiai 

tyrimai dėl vadovo veiklos; ar tikslingai skirtos lėšos „Aurai“, prijungus Pantomimos teatrą. 

A. Kupčinskas. Ar neturėjo šio klausimo prieš pasirašant Tarybos posėdžio darbotvarkę 

pirmiausia apsvarstyti Kontrolės komitetas? Ar tokia praktika bus toleruojama? 

S. Šliažas. Ateityje atsižvelgsime į tai, kad Kontrolės komitetas pirmiausia apsvarstytų. 

S. Kairys. Įvertinsime gautą pastabą. 

K. Mazurkevičius. Ar galite užtikrinti, kad neplaniniai auditai bus objektyvūs? Kodėl 

nebus tikrinama poliklinika, metus baigusi su minusu? 

S. Šliažas. Kontrolės ir audito tarnyba Tarybai teiks planą 2016 metams. Tada bus įtrauktos 

ir kitos įstaigos. 

O. Balžekienė. Ar tai ne noras susidoroti su Panemunės senelių namų direktore? 

S. Šliažas. Tikrai ne. Čia veiklos auditas buvo atliktas tik 2010 metais. 

KALBĖJO: 

J. Kupčinskienė. Ar nauja praktika taps reaguoti į anoniminius skundus? 
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K. Mazurkevičius. Kelia abejonių auditų objektyvumas. Pats susidūriau, kai po dviejų 

mėnesių atliktas auditas parodė skirtingą rezultatą. Šis klausimas net nebuvo pateiktas Sveikatos ir 

socialinių reikalų komitetui svarstyti. 

S. Kairys. Priminsiu, kad komitetai patys gali įtraukti į savo darbotvarkes norimus svarstyti 

klausimus. 

O. Balžekienė. Ar tai ne kryptingas susidorojimas su direktore? Prašau komisiją būti 

objektyvią. Panemunės senelių namai puikiai sutvarkyti, neseniai įvykdė du projektus. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 20, prieš – 0, susilaikė – 12. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-409 pridedamas 25* p.). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-503 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – A. Laucius, Finansų skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-410 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-489 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 

lengvatos“. 

Pranešėjas – A. Laucius, Finansų skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose,     

2 pritarė be pastabų, Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-411 pridedamas 26* p.). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-500 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-313 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio 

tarifų nustatymo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – A. Laucius, Finansų skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose,     

2 pritarė be pastabų, Miesto ūkio ir paslaugų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-412 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-502 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo Kauno 

miesto inžinerinių ir kitų statinių statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbams 

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

3 pritarė be pastabų, Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas pritaria ilgalaikės paskolos 

ėmimui, bet kyla abejonių dėl gautos paskolos paskirstymo tam tikriems darbams atlikti. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Ar ne per didelė suma – 1,2 mln. eurų – skiriama Tilto gatvės remontui? 

A. Laucius. Yra parengtas techninis projektas, atlikta ekspertizė. Planuojama gatvę platinti 

iki keturių juostų, sutvarkyti šaligatvius, Vaidoto ir Tilto gatvių sankryžą ir kt. 

K. Mikėnas. Šuliniai priklauso „Kauno vandenims“. Ar Savivaldybė jų remontui skolinsis 

pinigų? 

A. Laucius. Jeigu kalbame apie sumą, tai nereiškia, kad būtent tiek išleisime. Ji paaiškės po 

konkurso. 

V. Gudėnas. Kodėl Raudondvario pl. remontuoti pasirinktas karštojo regeneravimo būdas? 

A. Laucius. Administracija įvertino galimybes. Vienaip ar kitaip šią gatvę reikia 

remontuoti. Nemažai darbų jau atliko dujininkai, „Kauno vandenys“, „Kauno energija“. 

G. Žukauskas. Pernai kalbėta, kad tokiu būdu neįmanoma Raudondvario pl. suremontuoti, 

nes pagrindai prasti. Ar kas nors šiuo klausimu pasikeitė? 

S. Kairys. Tokie klausimai ne finansininkui turėtų būti užduodami. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. 2012 m. birželio 7 d. sprendimu, kurį tuomet kritikavo opozicija, 

įsipareigota iki 2023 m. skolintis 100 mln. litų ir atnaujinti pagrindines miesto gatves, iš jų ir 

Raudondvario plentą. Neišnaudojama rekonstrukcijos galimybė, nors finansinis instrumentas yra. 

V. Gudėnas. A. Pakalniškis visada sakydavo, kad karštojo regeneravimo metodo remontui 

pasitelkti neįmanoma. Neišnaudotas koncesijos būdas. Gatvė veda į Vakarinį aplinkkelį, todėl 

įmanoma prašyti Susisiekimo ministerijos pagalbos ir kapitališkai suremontuoti. 

G. Žukauskas. Tilto gatvės remontas numatomas per brangus, todėl reikalinga atida per 

konkursą. O Raudondvario plentui remontuoti reikėtų pasitelkti partnerystę ar skolintis, bet darbus 

atlikti rimtai. Regeneracijos būdas abejotinas. 

O. Balžekienė. Dabar diskutuojama apie tai, ko nevykdė 8 metus konservatoriai ir nebuvo 

panaudota gatvėms remontuoti. Ačiū, kad norite prisidėti prie Kauno gražinimo. 

R. Mikaitis. Raudondvario plento rekonstrukcijai nebuvo pasiruošta, techninis projektas 

nepabaigtas. Remontuoti gatvę būtina, o kokiu būdu – tegul sprendžia specialistai. Ir tai nereiškia, 

kad ši gatvė nebus rekonstruojama. Europinių lėšų susisiekimo infrastruktūrai 2014–2020 m. 

miestas gali tikėtis iki 4 mln. eurų. Tai vienas septintadalis Raudondvario pl. rekonstrukcijai 

reikalingos sumos. 

A. Kupčinskas. Rekomenduočiau susipažinti su Raudondvario plento techniniu projektu. 

Dabar tenkinamasi minimalistiniu variantu ir, atrodo, visai kadencijai. Opozicija palaikytų 

sprendimą atkarpos nuo Jurbarko gatvės iki „Kauno energijos“ tvarkymui kapitaliniu būdu. 

Nepritariame visiškam rekonstrukcijos atsisakymui. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 31, prieš – 0, susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-413 pridedamas 27* p.). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-544 „Dėl pritarimo Kauno miesto viešojo 

transporto stotelių stoginių suprojektavimo, įrengimo (pastatymo), valdymo, naudojimo ir 

priežiūros koncesijos sutarties projektui“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų, Miesto ūkio ir paslaugų komitetas pasiūlė sprendimo 

projektą kaip papildomą klausimą įtraukti į 2015 m. liepos 21 d. Savivaldybės tarybos posėdžio 

darbotvarkę. 
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KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Garbaravičius. Ar čia sena ar nauja koncesija? 

P. Keras. Teismas koncesijos konkursui pastabų neturėjo. Nagrinėtas derybų etapas ir 

sutarties sudarymas. Visi punktai Aukščiausiojo teismo įvertinti. 

A. Kupčinskas. Aukščiausiasis teismas neprieštaravo tam, kad būtų sudaroma koncesija. 

Pakomentuokite, kas pasikeitė derybose, nes teismas įpareigoja derėtis. Kokios naudingos 

aplinkybės visuomenės interesui išsiderėtos? 

P. Keras. Teismas pasisakė dėl keturių punktų: dėl stoginių remonto termino – trys darbo 

dienos, sutarties užtikrinimo garantija sumažinta iki 1 mln. Lt, papildoma apsauga nuo 

konkurencijos nenumatyta – reklama nuo stotelių turi būti nutolusi 15 metrų, nėra išankstinio 

įsipareigojimo atleisti nuo rinkliavos, sutarties terminas išlieka 20 metų, bet po 10 metų 

Savivaldybė galės pateikti papildomus reikalavimus stoginėms. 

Ž. Garšva. Kaip supratau, pasirašyta pirminė sutartis. 

P. Keras. Sutartyje pakeisti visi teismo pareikalauti taisyti punktai. Įtraukta papildoma 

sąlyga Savivaldybei po 10 metų keisti reikalavimus. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Prašyčiau Tarybos sekretorę atkreipti dėmesį ir tokius klausimus 

nukreipti nagrinėti Ekonomikos ir finansų komitetui. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-414 pridedamas        

28* p.). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-542 „Dėl gatvių horizontaliojo ženklinimo 

Kauno mieste darbų įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti sutartį“. 

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

svarstytas 2 komitetuose, pritarta be pastabų, Miesto ūkio ir paslaugų komitetas pasiūlė sprendimo 

projektą kaip papildomą klausimą įtraukti į 2015 m. liepos 21 d. Savivaldybės tarybos posėdžio 

darbotvarkę. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Kuo daugiau paslaugų gali atlikti Savivaldybės įmonės, tuo naudingiau 

miestui, juolab kad galima reikalauti atitinkamos kokybės. Kaip su šiuo sprendimu koreliuoja 

Liberalų sąjūdžio pozicija? 

L. Kudarienė. Kas iki šiol atliko šiuos darbus? 

P. Keras. UAB „Eismo juosta“. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-415 pridedamas  

73* p.). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-539 „Dėl Kauno senųjų žydų kapinių prie 

Radvilėnų pl. pavadinimo pakeitimo ir lėšų joms tvarkyti skyrimo“. 

Pranešėjas – Z. Girčys, Kultūros paveldo skyriaus vedėjo pavaduotojas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. Pranešėjas informuoja apie gautą Kultūros paveldo 

departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriaus raštą su reikalavimu stabdyti Kauno senųjų 

žydų kapinių prie Radvilėnų pl. pavadinimo pakeitimo procedūrą, t. y. išbraukti sprendimo projekto 

1 punktą (pridedama 37 p.). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Ar buvo kreiptasi į žydų bendruomenę? Ar gautas jų sutikimas? Ar tai 

buvo jų ar Savivaldybės iniciatyva? 
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Z. Girčys. Sutikimą turime. Žydų iniciatyva. 

V. Gudėnas. Ar visos kapinės taps parkais? 

Z. Girčys. Manau, ne. 

G. Budnikas. Ar su visomis žydų bendruomenėmis buvo suderintas šis klausimas? 

Z. Girčys. Bendruomenės buvo informuotos. 

L. Kudarienė. Supratau, kad nebuvo suderinta su Kauno žydų religine bendruomene, nes 

gautas jos kreipimasis. 

Z. Girčys. Praktiškai čia svarstomas klausimas dėl pinigų, o ne dėl pavadinimo. 

KALBĖJO: 

S. Kairys. Kviečiu pritarti Liberalų sąjūdžio, socialdemokratų ir „Vieningo Kauno“ 

frakcijų siūlymui išbraukti sprendimo projekto 1 punktą, t. y. nekeisti Kauno senųjų žydų kapinių 

prie Radvilėnų pl. pavadinimo, ir sprendimo tekstą išdėstyti taip: „Įpareigoti Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktorių tikslinant 2015 metų Kauno miesto savivaldybės biudžetą 

numatyti 8000 Eur Kauno senųjų žydų kapinių prie Radvilėnų pl. tvarkymo darbų pirmajam    

etapui – kapams inventorizuoti ir identifikuoti“. 

M. Panceris. Gal reikėjo tiesiog numatyti lėšas šiandien priimant sprendimą dėl biudžeto 

patikslinimo? 

S. Kairys. Prie priimto sprendimo dabar nebegrįšime. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Liberalų sąjūdžio, socialdemokratų ir „Vieningo Kauno“ frakcijų siūlymo 

išbraukti sprendimo projekto 1 punktą. 

Balsavo: už – 30, prieš – 0, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą „Dėl lėšų Kauno senosioms žydų kapinėms 

prie Radvilėnų pl. tvarkyti skyrimo“ priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-416 pridedamas      

75* p.). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-478 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-39 „Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

Pranešėjas – A. Beliavičius, Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas. 

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Mikaitis. Kokiems projektams konkrečiai bus skiriamos lėšos – 13 200 eurų? 

A. Beliavičius. Derinamas techninis projektas dviračių takams įrengti nuo Senamiesčio per 

M. K. Čiurlionio tiltą, Veiverių plentu iki Kauno ribos. 

L. Kudarienė. Kas numatoma koreguojant konteinerių aikštelių schemas? 

A. Beliavičius. Planuojami pusiau požeminiai konteineriai daugiabučių kiemuose. 

Konkrečios vietos dar neparinktos, todėl sąrašo neturime. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-417 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 
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11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-491 „Dėl valstybės finansinės paramos 

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

suteikimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-418 pridedamas  

76* p.). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-492 „Dėl UAB „Fortum Heat Lietuva“ 

Palemono gyvenvietės vartotojams centralizuotai tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų 

nustatymo“. 

Pranešėjas – R. Mačikėnas, Energetikos skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas                  

3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Miesto ūkio ir paslaugų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 24, prieš – 1, susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-419 pridedamas 77* p.). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-498 „Dėl įgaliojimų suteikimo Audronei 

Griškonienei ir Ingridai Juškevičienei“. 

Pranešėja – A. Griškonienė, Privatizavimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas               

4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-420 pridedamas  

78* p.). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-497 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Pranešėja – A. Griškonienė, Privatizavimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas               

4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-421 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-505 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kauno miesto 

savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – A. Griškonienė, Privatizavimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas               

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KALBĖJO: 

S. Kairys. „Vieningo Kauno“ frakcija siūlo iš Sąrašo išbraukti nekilnojamąjį turtą adresu   

S. Žukausko g. 31. 



11 

   

 

P. Mačiulis. Motyvas – esame užsibrėžę tikslą, kad miesto darželiuose nestigtų vietų, o ši 

erdvė galėtų tam pasitarnauti. 

A. Griškonienė. Šiuo projektu Sąrašas papildomas bei siūloma išbraukti 31 punktą. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl „Vieningo Kauno“ frakcijos siūlymo išbraukti iš Sąrašo nekilnojamąjį turtą 

adresu S. Žukausko g. 31. 

Balsavo: už – 24, prieš – 0, susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-422 

pridedamas 79* p.). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-493 „Dėl viešosios įstaigos Kauno 

Dainavos poliklinikos naudojamo valstybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo“. 

Pranešėja – G. Juškaitė, Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti 

skyriaus vedėjo (savivaldybės gydytojo) funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-423 pridedamas      

82* p.). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-501 „Dėl atstovo skyrimo į Kauno 

laisvosios ekonominės zonos valdymo uždarosios akcinės bendrovės valdybą“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-424 pridedamas      

84* p.). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-520 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-146 „Dėl Kauno miesto gatvių priežiūros       

2015–2017 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Darnios plėtros ir investicijų komitetas nepritarė. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

M. Panceris. Mere, ar svarstėte Raudondvario pl. koncesijos variantą? 

V. Matijošaitis. 40 mln. eurų rasti fantazijų neturime. Su specialistais įvertinsime kasinėtų 

vietų tankius ir Raudondvario plentą suremontuosime geriau nei Jonavos gatvę. 

A. Kupčinskas. Ar prietilčio kaina įeina į tilto statymo kainą? Kas yra prietiltis ir kas yra 

Tilto gatvė? 

A. Pakalniškis. Šie darbai numatomi nuo suformuoto tilto sklypo iki Vaidoto gatvės. 

P. Jakštas. Kalbama, kad nėra europinių lėšų, bet jos įtrauktos ir 1.3, ir 4.7 punktuose. 

A. Pakalniškis. Lėšų tikėtasi, bet jų nėra, korektūroje nematyti. 

V. Gudėnas. Ar neketinate su Susisiekimo ministerija derinti dėl Raudondvario plento kaip 

jungties su Vakariniu aplinkkeliu? Gal įmanomas kapitalinis remontas nors atkarpomis? 
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V. Matijošaitis. Kalbame kiekvieną savaitę ir dėl paliktų skolų, ir dėl numatomų darbų. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Tilto gatvei numatoma 1,4 mln. Lt suma yra per didelė. TS-LKD frakcija 

siūlo 500 tūkst. eurų skirti Kleboniškio gatvės 3,2 km atkarpai remontuoti. 

P. Jakštas. Kodėl matyti remonto kainų už kvadratinį metrą skirtumas? 

A. Pakalniškis. Yra įvairios karštojo regeneravimo technologijos. 

V. Matijošaitis. Mes kelių remonto darbus sugebėjome nupirkti pigiau: 40 proc. 

sumažinome naujos asfalto dangos tiesimo kainą, regeneracijai nusiderėjome 7 procentus. 

S. Kairys. TS-LKD frakcija siūlo sumažinti Programos 4.10 punkte numatomą sumą ir   

500 tūkst. eurų skirti Kleboniškio gatvės atnaujinimui karštojo regeneravimo „Remix Plus“ 

technologija. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo sumažinti Programos 4.10 punkte numatomą 

sumą ir 500 tūkst. eurų skirti Kleboniškio gatvės atnaujinimui karštojo regeneravimo „Remix Plus“ 

technologija. 

Balsavo: už – 12, prieš – 18, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

V. Matijošaitis. Ateityje planuojami Kleboniškio gatvės apšvietimo darbai. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 24, prieš – 0, susilaikė – 11. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-425 pridedamas 85* p.). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-515 „Dėl Lietuvos krepšinio namų 

Santakos g. 11, Kaune, statybos“. 

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

3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetas išklausė. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetui noriu pasakyti, kad tai buvo 

viena jūsų prioritetinių sričių, o jūs tik išklausėte. 

Ž. Garšva. Kas toliau suplanuota? 

V. Abramavičius. Sprendimu objektą susiejame su sklypu ir tada būtų galima pradėti 

sąlygų sąvado išėmimą ir projektavimą. 

V. Matijošaitis. Objekte bus įrengtas šiuolaikiškas krepšinio muziejus, čia įsikels Krepšinio 

federacija. Iš Savivaldybės pusės numatomas sklypo suformavimas, projekto parengimas ir statybos 

darbų pradėjimas. Federacija padengs mūsų išlaidas ir pasistatys Krepšinio namus. Kapsulę 

planuojama įkasti kitų metų balandžio 23 dieną. 

G. Budnikas. Miestas padaro tik pradinį įnašą. Komitete mes su V. Gudėnu pasisakėme 

„už“. Kas krepšinio sostinė? 

S. Kairys. Neabejotinai Kaunas. 

A. Kupčinskas. Šį projektą puikiai žinau. Gruodį buvo patvirtintas detalusis planas. 

Kurioje stadijoje darbus perims federacija, nes viešąjį pirkimą vykdys ir statybos darbus pradės 

Savivaldybė? 

V. Abramavičius. Bet kuriu atveju turime parengti projektą. Taryba turės apsispręsti, ką 

perduosime federacijai. Bus kitas sprendimas. 

V. Matijošaitis. Jeigu viskas pavyks, analogiškai statysime stadionus. Kalbame apie 

„Inkaro“ stadioną, bet tai bus vėliau. 
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Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-426 pridedamas      

91* p.). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-523 „Dėl biudžetinės įstaigos Kauno 

plaukimo centro veiklos nutraukimo ir likvidavimo“. 

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

4 komitetuose, Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetas pritarė be pastabų, Darnios plėtros ir 

investicijų komitetas išklausė, Ekonomikos ir finansų komitetas rekomenduoja sprendimo projekto 

3 punkte vietoj „585 Eur“ įrašyti „906,75 Eur“, Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas 

siūlo lėšas, kurios 2015 metų Savivaldybės biudžete buvo skirtos Kauno plaukimo centro veiklai, 

palikti Kūno kultūros ir sporto skyriaus finansuojamoms programoms vykdyti bei ieškoti galimybių 

sudaryti sąlygas mokytis plaukti „Girstučio“ baseine visiems norintiems vaikams. Pranešėjo 

teigimu, koncesininkas planuoja vykdyti tokias paslaugas ir mokyti vaikus plaukti. Rengėjai su 

Ekonomikos ir finansų komiteto rekomendacija sutinka. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Kiek vaikų nuo rugsėjo 1 d. nebegalės plaukti „Girstučio“ baseine? Kiek 

iš jų siekia meistriškumo? Kiek trenerių bus atleista ir keliems jų Savivaldybė pasiūlys darbą? 

M. Šivickas. Plaukimo centre buvo tik pradinio rengimo grupės. Šiuo metu sportavo       

151 vaikas. Jiems pagal sprendimą turės būti pasiūlyta lankyti treniruotes plaukimo mokykloje arba 

Centro sporto mokykloje. Planuojama nuomoti didįjį baseiną „Girstutyje“. Trenerių yra 7 etatai, 

dviem jų siūloma dirbti Kauno plaukimo mokykloje. 

J. Koryzna. Kodėl reikia Plaukimo centrą likviduoti? Motyvai. Kodėl Paužai siūlomas 

didesnis atlyginimas? 

M. Šivickas. Birželį priimtas sprendimas pramoginę dalį atiduoti, o sportinę išnuomoti 

koncesininkams. Įstaiga lieka be savo bazės. Tampa neekonomiška ją nuomoti. Paužai pavesta 

vykdyti įstaigos vadovo pareigas ir už tai numatytas priedas. 

G. Budnikas. Kiek liks vaikų pakėlus dvigubai mokestį? 

M. Šivickas. Vykstant tarifikacijai rudenį dalis vaikų natūraliai atkrenta, o kitiems bus 

pasiūlyta kur mokytis. Kainos jiems liks tokios pat. Aišku, „Girstutyje“ kaina priklausys nuo 

koncesininko. 

KALBĖJO: 

J. Koryzna. Kaip suprantu, turėtume balsuoti dėl 3 punkto pakeitimo. 

M. Šivickas. Yra toks komiteto siūlymas ir jis bus teikiamas balsavimui. 

S. Kairys. Turime apsispręsti dėl komitetų siūlymų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Ekonomikos ir finansų komiteto siūlymui sprendimo 

projekto 3 punkte vietoj „585 Eur“ įrašyti „906,75 Eur“ pritarti. 

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

lėšas, kurios 2015 metų Savivaldybės biudžete buvo skirtos Kauno plaukimo centro veiklai, palikti 

Kūno kultūros ir sporto skyriaus finansuojamoms programoms vykdyti bei ieškoti galimybių 

sudaryti sąlygas mokytis plaukti „Girstučio“ baseine visiems norintiems vaikams pritarti. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimais. 

Balsavo: už – 29, prieš – 0, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-427 pridedamas        

92* p.). 
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21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-536 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinių sporto mokyklų buhalterinės apskaitos tvarkymo“. 

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

3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Darnios plėtros ir investicijų komitetas išklausė. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Gudėnas. Kiek numatoma buhalterių etatų? Mano žiniomis, dabar yra septyni 

buhalteriai, kurie aptarnauja visas mokyklas. 

M. Šivickas. Kiekvienoje iš dešimties sporto mokyklų bus po buhalterį. Mažesnėse 

mokyklose užtektų ir po pusę etato. Apskritai tai bandymas suvienodinti visą Savivaldybės sistemą, 

nes tik sporto sritis likusi centralizuota. Ateityje apskaitą planuojama tvarkyti kitu būdu. 

K. Mikėnas. Ar tie septyni buhalteriai dirbs mokyklose? 

M. Šivickas. Prašiau, kad mokyklų vadovai atsižvelgtų į šių darbuotojų kompetenciją. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-428 pridedamas      

94* p.). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-538 „Dėl atstovų delegavimo į darbo grupę 

X pasaulio lietuvių sporto žaidynėms organizuoti“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-429 pridedamas      

95* p.). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-479 „Dėl trumpalaikio materialiojo turto 

perėmimo ir jo perdavimo Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokyklai“. 

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

atliekanti Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos direktoriaus funkcijas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-430 pridedamas     

96* p.). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-481 „Dėl Kauno vaikų darželiui 

„Dvarelis“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo“. 

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

atliekanti Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos direktoriaus funkcijas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-431 pridedamas     

101* p.). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-482 „Dėl valstybės turto nurašymo, 

išardymo ir likvidavimo“. 



15 

   

 

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

atliekanti Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos direktoriaus funkcijas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-432 pridedamas     

102* p.). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-483 „Dėl Savivaldybės turto, perduoto 

Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijai, nurašymo“. 

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

atliekanti Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos direktoriaus funkcijas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-433 pridedamas     

117* p.). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-485 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

atliekanti Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos direktoriaus funkcijas. Klausimas 

svarstytas 4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-434 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-508 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-94 „Dėl Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų 

darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientų nustatymo aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

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

atliekanti Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos direktoriaus funkcijas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-435 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-509 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

kultūros įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo“ pakeitimo“. 

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

atliekanti Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos direktoriaus funkcijas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-436 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-477 „Dėl viešajai įstaigai Kauno kino 

studijai nuosavybės teise priklausančio turto perėmimo ir perdavimo Kauno kino centrui „Romuva“. 

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

atliekanti Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos direktoriaus funkcijas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-437 pridedamas  

128* p.). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-490 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-95 „Dėl Viešųjų kultūros įstaigų dalyvavimo ugdant 

bendrąją gyventojų kultūrą 2015 metų veiklos programų dalinio finansavimo sąmatos patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

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

atliekanti Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos direktoriaus funkcijas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-438 pridedamas    

132* p.). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-463 „Dėl Kauno „Varpo“ gimnazijos 

direktoriaus“. 

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

atliekanti Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos direktoriaus funkcijas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-439 pridedamas     

133* p.). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-461 „Dėl Kauno Palemono gimnazijos 

direktoriaus“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-440 pridedamas     

134* p.). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-460 „Dėl Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų, Ekonomikos ir finansų komitetas rekomenduoja Savivaldybės 

administracijai Kauno vaikų darželį „Žiogelis“ prijungti prie didesnio vaikų darželio kaip filialą. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Ekonomikos ir finansų komiteto siūlymui rekomenduoti 

Savivaldybės administracijai Kauno vaikų darželį „Žiogelis“ prijungti prie didesnio vaikų darželio 

kaip filialą pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-441 pridedamas     

135* p.). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-462 „Dėl Kauno vaikų darželio 

„Aviliukas“ direktoriaus“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų, Ekonomikos ir finansų komitetas rekomenduoja Savivaldybės 

administracijai Kauno vaikų darželį „Aviliukas“ prijungti prie didesnio vaikų darželio kaip filialą. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Ekonomikos ir finansų komiteto siūlymui rekomenduoti 

Savivaldybės administracijai Kauno vaikų darželį „Aviliukas“ prijungti prie didesnio vaikų darželio 

kaip filialą pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-442 pridedamas     

136* p.). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-496 „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“. 

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

4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Mikalauskas. Kodėl nesuteikta galimybė išsaugoti J. Urbšio mokyklą? 

A. Bagdonas. Tinklo kūrimo taisyklės numato, kad vienoje gyvenamojoje vietoje gali būti 

tik viena savitos pedagogikos mokykla, šiuo atveju katalikiška. Dalininkai apsisprendė dėl 

„Vyturio“ mokyklos, kuri taps ilgąja gimnazija. 

KALBĖJO: 

L. Mikalauskas. Ministerija suteikė galimybę tęsti reformą dar dvejus metus. J. Urbšio 

mokykla nori keisti sampratą į Europos kalbų ugdymo mokyklą, nes ji vienintelė Lietuvoje moko 

penkių užsienio kalbų. Skirkime jai laiko. Kviečiu pritarti tokiam TS-LKD frakcijos siūlymui. 

V. Gudėnas. Dėkoju dėl Veršvų vidurinės mokyklos išsaugojimo. 

S. Kairys. TS-LKD frakcija siūlo pertvarkyti J. Urbšio mokyklos struktūrą keičiant jos tipą 

iš pagrindinės mokyklos į gimnaziją, įgyvendinančią savitos pedagoginės sistemos elementus. 

Apsispręskime dėl to. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo. 

Balsavo: už – 14, prieš – 3, susilaikė – 18. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 
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Balsavo: už – 36, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-443 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-516 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir 

klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 

nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose 

švietimo įstaigose, kuriose Savivaldybė yra dalininkė, 2015–2016 mokslo metais“ pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Švietimo ir kultūros komitetas, atsižvelgdamas į Kauno miesto 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano, 

patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-18 „Dėl 

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

plano patvirtinimo“, 56 punkto pakeitimą, siūlo sprendimo projekto 1 priedo 23 punktą papildyti 

taip: 21 ir 22 stulpeliuose įrašyti skaičius „2“ ir „2“; 23 stulpelyje įrašyti skaičių „4“, 24 stulpelyje 

įrašyti skaičių „25“, 25 stulpelyje vietoj skaičiaus „30“ įrašyti skaičių „34“. Rengėjai su komiteto 

siūlymu sutinka. 

S. Kairys. Komiteto ir koalicijos siūlymas sutampa. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Švietimo ir kultūros komiteto ir koalicijos siūlymui 

pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-444 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-510 „Dėl Kauno Kovo 11-osios vidurinės 

mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno Kovo 11-osios gimnazijos 

nuostatų patvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Kiek neįgaliųjų mokosi šioje mokykloje? Ar ji verta gimnazijos vardo? 

A. Bagdonas. Neįgalieji pas mus gerbiami. Jų mokykloje 103. Iš viso mokosi 540 vaikų. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Vadinasi, aktyvi pozicija leidžia apginti ar išsaugoti interesus. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-445 pridedamas     

137* p.). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-486 „Dėl Kauno pedagoginės 

psichologinės tarnybos 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-446 pridedamas     

155* p.). 
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40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-494 „Dėl socialinio būsto V. Landsbergio-

Žemkalnio g. 11-30, Kaune, išnuomojimo Militai Lukšėnaitei“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-447 pridedamas     

165* p.). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-495 „Dėl socialinio būsto Sąjungos            

a. 10-7, Kaune, išnuomojimo Zenonui Skroblui“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-448 pridedamas     

166* p.). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-512 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

gyvenamųjų patalpų paprastojo remonto darbų sutarties su UAB Kauno komunaliniu ir butų ūkiu 

sudarymo“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Miesto ūkio ir paslaugų komitetas 

rekomenduoja Savivaldybės administracijai pratęsti sudarytą sutartį metams, o pasibaigus sutarties 

laikui ir įvertinus situaciją skelbti konkursą. 

S. Kairys. Jeigu nėra prieštaraujančių, pritarkime komiteto pastabai ir apsispręskime dėl 

sprendimo. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Miesto ūkio ir paslaugų komiteto siūlymui Savivaldybės 

administracijai pratęsti sudarytą sutartį metams, o pasibaigus sutarties laikui ir įvertinus situaciją 

skelbti konkursą pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-449 pridedamas    

167* p.). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-504 „Dėl negyvenamųjų patalpų – palėpės 

Nemuno g. 8-15, Kaune, ir pastogės Vilniaus g. 39, Kaune, dalių pripažinimo nereikalingomis“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Budnikas. Ką reiškia nereikalingos patalpos? 

L. Stankevičienė. Sprendimas būtinas, kad patalpas būtų galima parduoti aukcione. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-450 pridedamas    

168* p.). 
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44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-484 „Dėl nekilnojamojo turto Kovo        

11-osios g. 26, Kaune, esminio pagerinimo ir vertės padidinimo“. 

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-451 pridedamas    

169* p.). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-487 „Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą 

panaudos sutartį su asociacija Kauno apskrities beisbolo klubu ir nekilnojamojo turto Perkūno al. 5, 

Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno lietuviškosios savigynos asociacijai“. 

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

Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė be pastabų, Darnios plėtros ir investicijų, Sporto, turizmo ir 

laisvalaikio bei Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetai siūlo sprendimo projekto 3 punkte 

vietoj skaičiaus ir žodžio „10 metų“ įrašyti skaičių ir žodį „1 metams“, taip pat Darnios plėtros ir 

investicijų komitetas rekomenduoja Administracijai pakeisti Savivaldybės nekilnojamojo turto 

perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašą, nurodant, kad būtų rengiami atskiri Tarybos 

sprendimo projektai dėl sutarčių nutraukimo ir nekilnojamojo turto perdavimo kitam asmeniui. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Komitetų siūlymui sprendimo projekto 3 punkte vietoj 

skaičiaus ir žodžio „10 metų“ įrašyti skaičių ir žodį „1 metams“ pritarti. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Darnios plėtros ir investicijų komiteto siūlymo Administracijai pakeisti 

Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašą, nurodant, kad 

būtų rengiami atskiri Tarybos sprendimo projektai dėl sutarčių nutraukimo ir nekilnojamojo turto 

perdavimo kitam asmeniui. 

Balsavo: už – 16, prieš – 5, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-452 

pridedamas 170* p.). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-488 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-538 „Dėl Kauno miesto savivaldybės, kaip viešųjų 

įstaigų dalininkės (arba savininkės), turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo“ pakeitimo“. 

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

2 pritarė be pastabų, Darnios plėtros ir investicijų komitetas siūlo sprendimo projekto                    

1.3 papunktyje vietoj žodžių „Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius“ įrašyti 

žodžius „Kauno miesto savivaldybės taryba“, 1.4.3 papunktyje vietoj žodžių „Savivaldybės 

administracijos direktoriui“ įrašyti žodžius „Savivaldybės tarybai“, 1.6 papunktyje vietoj žodžių 

„Savivaldybės administracijos direktorius“ įrašyti žodžius „Savivaldybės taryba“, 1.7 papunktyje 

vietoj žodžių „Savivaldybės administracijos direktorius“ įrašyti žodžius „Savivaldybės taryba“, taip 

pat rekomenduoja Administracijos direktoriui skelbti viešųjų įstaigų veiklos ataskaitas Savivaldybės 

interneto svetainėje. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 
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Balsuojama dėl Darnios plėtros ir investicijų komiteto siūlymo. 

Balsavo: už – 12, prieš – 12, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-453 pridedamas     

173* p.). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-499 „Dėl nekilnojamojo turto Taikos         

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

Daukanto vidurinei mokyklai“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-454 pridedamas     

176* p.). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-506 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2013 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. T-677 „Dėl nekilnojamojo turto S. Žukausko g. 31, 

Kaune, nuomos“ pripažinimo netekusiu galios“. 

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

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Ar teko bendrauti su Kauno klinikų vadovybe? Jie turi užmojų steigti 

privatų darželį, ir galbūt jiems reikėtų patikėti patalpas. Norinčiųjų investuoti ten nebuvo. 

A. Slušnys. Toks variantas buvo pasiūlytas, o koks sprendimas bus priimtas, parodys 

ateitis. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-455 pridedamas     

177* p.). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-507 „Dėl negyvenamųjų patalpų Rasytės 

g. 10A, Kaune, panaudos sutarties su Kauno klubu „Likimo draugai“ atnaujinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-456 pridedamas     

178* p.). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-511 „Dėl nekilnojamojo turto Ašigalio     

g. 23, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Algio 

Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklai“. 

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

2 pritarė be pastabų, Švietimo ir kultūros komitetas išklausė. 
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Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-457 pridedamas     

179* p.). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-513 „Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės   

pr. 50, Kaune, nuomos Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos moksleivių maitinimui organizuoti“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-458 pridedamas     

180* p.). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-514 „Dėl nuomos sutarties su UAB 

„Vaivija“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-459 pridedamas     

182* p.). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-521 „Dėl nekilnojamojo ir ilgalaikio 

materialiojo turto Baltų pr. 51, Kaune, nuomos Kauno „Santaros“ gimnazijos moksleivių maitinimui 

organizuoti“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-460 pridedamas     

186* p.). 

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-517 „Dėl nekilnojamojo turto Perkūno    

al. 5, Kaune, panaudos sutarties su viešąja įstaiga „LKKA tenisas“ atnaujinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

Ž. Garšva. Lyg buvo kilę dvejonių dėl sutarties su „LKKA tenisu“ atnaujinimo. 

A. Slušnys. Sutartis pratęsiama tokiomis pat sąlygomis. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-461 pridedamas  

189* p.). 

 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-522 „Dėl nekilnojamojo turto R. Kalantos 

g. 111A, Kaune, pirkimo“. 
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Pranešėjas – A. Slušnys, Turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

O. Balžekienė. Kaip galima pasirašyti dokumentus nežinant kainos? 

A. Slušnys. Tai principinis jūsų apsisprendimas. Su gyventojais bus deramasi, kaina bus 

įvardyta. 

Ž. Garšva. Ar tai netaps precedentu, nes „lubos“ nenumatomos? 

A. Slušnys. Susiderėjus dėl kainos Taryba apie tai bus informuota. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 24, prieš – 0, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-462 pridedamas 190* p.). 

 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-543 „Dėl sutikimo priimti kaip paramą 

Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn nekilnojamąjį turtą Europos pr. 21, Kaune“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-463 pridedamas    

191* p.). 

 

 

S. Kairys. Kauno kultūros centro „Tautos namai“ 2014 metų vadovo ataskaitą išklausysime 

šiek tiek vėliau, kai bus pristatyta prezentacija. 

 

57. SVARSTYTA. VšĮ Kauno Centro poliklinikos 2014 metų vadovo ataskaita. 

Pranešėja – D. Pavilionienė, VšĮ Kauno Centro poliklinikos direktorė (ataskaita pridedama  

55 p.). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Mazurkevičius. Ar jūsų įstaigoje teikiamos telemedicinos paslaugos? Ar pasitvirtinę 

tvarką? Kokia to patirtis? 

D. Pavilionienė. Tokių paslaugų neteikiame. Manau, tai ateities veikla. 

 

NUSPRĘSTA. Ataskaita išklausyta. 

 

 

58. SVARSTYTA. VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos 2014 metų vadovo ataskaita. 

Pranešėja – A. Čakstienė, VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos direktoriaus pavaduotoja 

gydymui, pavaduojanti direktorių (ataskaita pridedama 60 p.). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Matijošaitis. Kiek gyventojų aptarnaujate? Kiek darbuotojų įstaigoje? Kiek jų dirba 

administracijoje? 

A. Čakstienė. 51 308 pacientai, 550 darbuotojų, administracijoje – direktorius, du 

pavaduotojai, du patarėjai, vadovybės atstovas kokybei, vyr. finansininkas. 

K. Mazurkevičius. Ar dalyvaujate klasterių veikloje? Kokia patirtis? 

A. Čakstienė. Nedalyvaujame. 

R. Šnapštienė. Kokie prevencijos rezultatai? Kaip pagerėjo darbas, visuomenės sveikata? 

A. Čakstienė. Programų vykdymas rezultatyvus. Išaugo ankstyva ikivėžinių susirgimų 

diagnostika. Paskaitos, užsiėmimai – investicija į ateitį. 2014 m. suteikta 156 tūkst. konsultacijų. 
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P. Jakštas. Ar poliklinika pritaikyta neįgaliems asmenims? 

A. Čakstienė. Pilnai pritaikyta. 2014 m. įrengtas išorinis liftas. 

 

NUSPRĘSTA. Ataskaita išklausyta. 

 

 

59. SVARSTYTA. Kauno kultūros centro „Tautos namai“ 2014 metų vadovo ataskaita. 

Pranešėja – J. Rudgalvienė, Kauno kultūros centro „Tautos namai“ direktorė (ataskaita 

pridedama 42 p.). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Mikaitis. Kas numatoma, kad jūsų įstaiga taptų prieinama neįgaliesiems? 

J. Rudgalvienė. Centro pritaikymo neįgaliesiems projektas buvo parengtas 2012 m., 

paslaugos nupirktos 2013 m. pabaigoje. Šiemet projektas pabaigtas, lėšos įsisavintos, tualetai, 

prieigos neįgaliesiems įrengtos, bet tik pirmame aukšte. Į visus renginius neįgalieji patekti gali. 

Ž. Garšva. Ar šiandien priimtas sprendimas atlikti auditą jums buvo netikėtas? 

J. Rudgalvienė. Po įtarimų lėšų pereikvojimu aš net norėjau, kad auditas būtų atliekamas. 

G. Žukauskas. Dėkoju už Bendruomenių metų proga surengtus renginius. 

A. Kupčinskas. Ar keičiasi kultūros paveldo ir infrastruktūros vystymo (tam skiriama per   

2 mln. eurų) prioritetai? Ar yra raštai Kultūros ministerijai? 

S. Kairys. Paveldo eilutėje išlieka „Romuva“ ir Soboras, o infrastruktūros vystymo – 

„Girstutis“ ir „Tautos namai“. 

O. Balžekienė. Iš ataskaitos matyti, kad daromas didžiulis darbas. Prašau vicemerą 

pasistengti, kad finansavimas ir dėmesys „Tautos namams“ būtų skiriamas didesnis. 

S. Kairys. Manau, su Kultūros ministerija suderinus pavyks padėti. 

 

NUSPRĘSTA. Ataskaita išklausyta. 

 

 

60. SVARSTYTA. VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos 2014 metų vadovo ataskaita. 

Pranešėja – V. Gailienė, VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos direktorė (ataskaita pridedama  

81 p.). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Mazurkevičius. Jūsų poliklinika prarado daugiausia pacientų. Aplink jus didžiausias 

privačių įstaigų tinklas. Ką darysite, kad išsaugotumėte esamus ir pritrauktumėte naujų? 

V. Gailienė. Problemą sprendžiame įdarbindami jaunus šeimos gydytojus, kurie atsivestų 

naujų pacientų. Pas mus daugėja konsultacijų, pamažu tampame konsultaciniu centru. Mūsų pastato 

išorė pagražėjo, bet patalpoms reikia remonto. Tikiuosi, mums pasiseks. 

 

NUSPRĘSTA. Ataskaita išklausyta. 

 

 

61. SVARSTYTA. VšĮ Kauno Šančių poliklinikos 2014 metų vadovo ataskaita. 

Pranešėja – Z. Česnavičienė, VšĮ Kauno Šančių poliklinikos direktorė (ataskaita pridedama  

97 p.). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Mazurkevičius. Gaila, kad vieninteliai pernai metus baigėte su minusu. Kompleksinio 

problemų sprendimo nematyti. Linkiu optimizmo ir padaryti ryžtingus sprendimus. 

V. Matijošaitis. Ką turite Panemunėje? 

Z. Česnavičienė. Sveikatos priežiūros centrą, teikiantį pirminio lygio paslaugas. 

V. Matijošaitis. Noriu atkreipti vicemero V. Popovo ir Administracijos direktoriaus 

pavaduotojo S. Šliažo dėmesį, kad visų poliklinikų vadovų ataskaitos būtų vienodos formos, sudėti 
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atitinkami rodikliai, lyginama su ankstesniais metais. Per artimiausius tris mėnesius sukvieskite 

vadovus ir suvienodinkite ataskaitas. 

 

NUSPRĘSTA. Ataskaita išklausyta. 

 

 

62. SVARSTYTA. VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos 2014 metų vadovo ataskaita. 

Pranešėja – J. Didžiulienė, VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos direktoriaus pavaduotoja 

gydymui, pavaduojanti direktorių (ataskaita pridedama 101 p.). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Ar žinote ką nors apie investicinį projektą žmonių su negalia patekimui į 

patalpas? Kas daroma? 

J. Didžiulienė. Pas mus įėjimai ir tualetai neįgaliesiems įrengti, tačiau reikalinga liftų 

renovacija ir Aleksoto padalinyje – privažiavimų įrengimas. 

V. Matijošaitis. Visiems poliklinikų vadovams noriu pasakyti, kad privačios įstaigos jau 

perpildytos. Turite stengtis, nes žmogui svarbu aptarnavimo greitis ir kokybė. 

 

NUSPRĘSTA. Ataskaita išklausyta. 

 

 

63. SVARSTYTA. VšĮ Kauno slaugos ligoninės 2014 metų vadovo ataskaita. 

Pranešėja – R. Kabašinskienė, VšĮ Kauno slaugos ligoninės direktorė. Ataskaita 

neparuošta, todėl noriu pareklamuoti ligoninę. 

V. Matijošaitis. Tuomet atidedame ataskaitos išklausymą. 

 

NUSPRĘSTA. Ataskaita atidėta. 

 

 

64. SVARSTYTA. Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės 2014 metų 

vadovo ataskaita. 

Pranešėja – S. Jancevičienė, Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės 

direktorė (ataskaita pridedama 112 p.). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Matijošaitis. Ar jūs pardavinėjate pastatus, sandėlius ar pan.? 

S. Jancevičienė. Nieko neparduodame, turime vienintelį pastatą. 

V. Matijošaitis. Kodėl tiek tuščių lovų? 

S. Jancevičienė. Tuščių nėra, visada viršijame paslaugas. 

K. Mazurkevičius. Ar nematote grėsmės prarasti pacientus dėl stiprėjančio slaugos 

paslaugų teikimo namuose? Ar daryti žingsniai, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

pasirūpintų mokėjimu už socialines paslaugas? 

S. Jancevičienė. Esu garantuota, kad pacientų mums užteks, nes įstaigoje milžiniškos eilės. 

Paslaugos namuose nepasiteisina. Socialinius darbus finansuojame iš savo biudžeto. 

Ž. Garšva. Kiek žmonių laukia eilės? 

S. Jancevičienė. Didžiausios eilės būna metų pradžioje – šių metų sausio 2 d. 

užsiregistravo 67 pacientai, o paskui registruojasi vis papildomai. Rugsėjį paprastai eilių nebebūna. 

 

NUSPRĘSTA. Ataskaita išklausyta. 

 

 

65. SVARSTYTA. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės 2014 metų 

vadovo ataskaita. 
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Pranešėja – L. Markuckienė, VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės 

direktorė (ataskaita pridedama 114 p.). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Šnapštienė. Ką apklausėte vykdydami apklausą dėl paslaugų kokybės? 

L. Markuckienė. Apklausėme pacientus ir jų artimuosius. 

J. Koryzna. Kokio dydžio eilės pas jus? Kiek kainuoja paslaugos? 

L. Markuckienė. Pas mus brangiau nei privačiose, nes paslaugas teikiame pagal Ligonių 

kasų nustatytus įkainius. Neprikaustytam prie lovos ligoniui paslaugos kainuoja 2633 Lt per mėnesį. 

 

NUSPRĘSTA. Ataskaita išklausyta. 

 

 

66. SVARSTYTA. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties 2014 metų 

vadovo ataskaita. 

Pranešėjas – N. Mikelionis, VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties 

direktorius (ataskaita pridedama 123 p.). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Kiek melagingų iškvietimų būna? Kaip tokiais atvejais elgiatės? 

N. Mikelionis. Per metus apie 3500. Su melagingais iškvietimais susiduria visos 

specialiosios tarnybos. 

K. Mazurkevičius. Ar nukentėjo Kauno miestas nuo Sveikatos apsaugos ministerijos 

neveiklumo, kai nebuvo nupirkti greitosios pagalbos automobiliai? 

N. Mikelionis. Visa Lietuva nukentėjo, nes per septynerius metus iš valstybės biudžeto 

nebuvo nupirktas nė vienas automobilis. Ir dabartinis konkursas nutrauktas dėl įvairių procedūrų 

pažeidimų. Šiemet penkis automobilius teks įsigyti už savo lėšas. 

A. Kupčinskas. Mes greitosios medicinos pagalbos stočiai padėtume išspręsdami „naktinių 

personų“, kurių yra apie 3000 ir už kurių išblaivinimą niekas nemoka, problemą. Dėčiau pastangas, 

kad bylinėjimasis su Priklausomybės ligų centru būtų nutrauktas. 

 

NUSPRĘSTA. Ataskaita išklausyta. 

 

 

67. SVARSTYTA. Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2014 metų 

vadovo ataskaita. 

Pranešėja – L. Laurinaitienė, atliekanti Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuro direktoriaus funkcijas (ataskaita pridedama 1*9 p.). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Mazurkevičius. Kaip sugebėjote apšviesti daugiau gyventojų negu jų yra mieste? Kaip 

planuojate pagerinti darbą turėdami perpus mažesnį finansavimą nei asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos? 

L. Laurinaitienė. Į pastabas atsižvelgsime, tikimės didesnio reglamentavimo. Rengsime 

aprašus ir bendradarbiausime su poliklinikomis. 

 

NUSPRĘSTA. Ataskaita išklausyta. 

 

 

68. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

L. Kudarienė. Administracijos direktoriau, ar visi pinigai pervesti organizacijoms 

vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-82 „Dėl   

2015 metų visuomeninės paskirties objektų pritaikymo gyventojų bendrajai kultūrai puoselėti 

programos dalinio finansavimo sąmatos patvirtinimo“? O jeigu ne, kada tai bus padaryta? 

(paklausimas pridedamas 39 p.) 
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K. Pūkas. Pirmiausia džiaugiuosi, kad bus atlikti auditai K. Veverskio g. ir Laisvės alėjoje. 

Frakcija „Kaunas – kitokia Lietuva“ teikia pareiškimą dėl namudininkų ir ūkininkų prekyviečių 

plėtros (pridedama 40 p.). 

V. Matijošaitis. Reikia pagalvoti apie stacionarių prekybos vietų įrengimą. Tai rimtas 

klausimas, ir jis turi būti išspręstas. 

 

 

Posėdis baigėsi 13.00 val. 

 

 

Savivaldybės meras                     Visvaldas Matijošaitis 

Tarybos sekretorė                                Živilė Širvienė 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 

Virginija Nevulė 

 

 

                   

 


