
 

 

   

      

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

      

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 
      

2015 m. rugsėjo 8 d.  Nr. TP-11 

 
Kaunas 

 

Posėdis vyko 2015-09-08 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 12.00 val.). 

 

 

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 (26 p.). 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos narys P. Bingelis. 

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

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama 29 p.). 

P. Mačiulis. Vakar vykusioje frakcijų seniūnų sueigoje sutarta įtraukti į Tarybos posėdžio 

darbotvarkę papildomą klausimą „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. 

sprendimo Nr. T-142 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo įkainių nustatymo ir 

pritarimo sudaryti viešųjų paslaugų teikimo sutartį“ pakeitimo“ (svarstyti po 10 klausimo). 

 

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

2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų 

teikimo įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti viešųjų paslaugų teikimo sutartį“ pakeitimo“       

(Nr. TR-597) į darbotvarkę įtraukti. 

 

P. Mačiulis. Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų frakcija siūlo išbraukti iš 

posėdžio darbotvarkės 7 klausimą. Bendro sutarimo frakcijų seniūnų sueigoje šiuo klausimu 

nebuvo. 

A. Kupčinskas. Mūsų frakcija siūlo ne išbraukti 7 klausimą, o svarstyti jį ir atidėti. 

Motyvai: šis sprendimo projektas užregistruotas rugpjūčio 31 d., todėl ne visi komitetai jį svarstė, 

nesusipažino bendruomenės, atidėtinas klausimas juolab kad neįtraukta Laisvės alėja, Prisikėlimo 

bažnyčia, nors projektai parengti. Skubotai priėmus sprendimą, nebus galimybės gauti ES lėšas. 

P. Mačiulis. Apsispręskime dėl 7 klausimo išbraukimo. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl 7 klausimo „Dėl pritarimo 2014–2020 metų Kauno miesto integruotos 

teritorijos vystymo programos projektui“ (Nr. TR-590) išbraukimo iš darbotvarkės. 

Balsavo: už – 14, prieš – 22, susilaikė – 1 (balsavimo rezultatai pridedami 34 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimo iš darbotvarkės neišbraukti. 

 

P. Mačiulis. Frakcija „Kaunas – kitokia Lietuva“ siūlo išbraukti iš posėdžio darbotvarkės 
  

 

 



2 

   

 

11 klausimą. Prašau dėl to apsispręsti. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl 11 klausimo „Dėl Kauno miesto atsinaujinančių išteklių energijos 

naudojimo plėtros veiksmų plano patvirtinimo“ (Nr. TR-552) išbraukimo iš darbotvarkės. 

Balsavo: už – 13, prieš – 22, susilaikė – 3 (balsavimo rezultatai pridedami 35 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimo iš darbotvarkės neišbraukti. 

 

P. Mačiulis. Siūlau bendru sutarimu patvirtinti šios dienos darbotvarkę su pakeitimais. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 

 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio 

patvirtinimo 

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-39 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T-538 „Dėl 

juridinių asmenų pavadinimų“ pakeitimo 

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-296 „Dėl 

Kauno miesto akademinių reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-693 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

6. Dėl Jūratės Elenos Norvaišienės teikimo apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“ 

7. Dėl pritarimo 2014–2020 metų Kauno miesto integruotos teritorijos vystymo programos 

projektui 

8. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio materialiojo turto – pakuočių 

atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) perdavimo UAB „Kauno švara“ 

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

nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti mokėjimo 

10. Dėl pritarimo rengti Kauno miesto darnaus judumo planą 

11. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl 

keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti 

viešųjų paslaugų teikimo sutartį“ pakeitimo 

12. Dėl Kauno miesto atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano 

patvirtinimo 

13. Dėl atskirų kuro rūšių kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms 

skaičiuoti, patvirtinimo 

14. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. T-9 „Dėl 

patikslinto AB „Kauno energija“ 2012–2015 m. investicijų plano“ pakeitimo ir įgaliojimo 

pasirašyti pakeitimus 

15. Dėl Grūdos gatvės pavadinimo suteikimo 

16. Dėl Adomiškių gatvės pavadinimo suteikimo 

17. Dėl Rekuvos gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo ir Dagiliškio gatvės pavadinimo 

suteikimo 

18. Dėl Dieverių gatvės pavadinimo suteikimo 

19. Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse sporto 

mokyklose nustatymo 
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20. Dėl sporto aikštelės perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo 

Kauno futbolo mokyklai „Tauras“ 

21. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-730 „Dėl 

didžiausio leistino Kauno sporto mokyklų etatų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo 

22. Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno irklavimo mokyklą, prijungiant ją prie Kauno buriavimo 

mokyklos „Bangpūtys“ 

23. Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno sporto mokyklą „Gaja“ ir Kauno „Jaunalietuvių sporto 

organizacijos“ mokyklą 

24. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perdavimo Kauno plaukimo mokyklai 

25. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-303 „Dėl 

nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio turto Kovo 11-osios g. 26, Kaune, perėmimo iš 

Kauno plaukimo centro ir nuomos“ pakeitimo 

26. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių sporto mokyklų centralizuoto buhalterinės 

apskaitos tvarkymo ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 21 d. sprendimo    

Nr. T-428 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių sporto mokyklų buhalterinės apskaitos 

tvarkymo“ pripažinimo netekusiu galios 

27. Dėl laiptų iš K. Grybausko gatvės į Piliakalnio gatvę Kaune nurašymo 

28. Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo, nuotekų tvarkytojo ir paviršinių nuotekų tvarkytojo 

paskyrimo 

29. 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 

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

paslaugų įkainių nustatymo 

31. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl 

Kauno kino centro „Romuva“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo 

32. Dėl Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo     

2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo 

33. Dėl Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre teikiamų tiflopedagoginės 

pagalbos paslaugų įkainio patvirtinimo 

34. Dėl nekilnojamojo turto Kranto 5-ojoje g. 7-5, Kaune, pirkimo 

35. Dėl nekilnojamojo turto M. Yčo g. 2, Kaune, pirkimo 

36. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valstybės nuosavybėn 

37. Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Kauno klinikinės ligoninės stebėtojų tarybą 

38. Dėl atstovų paskyrimo į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios įstaigos 

Kauno klinikų stebėtojų tarybą 

39. Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Respublikinės Kauno ligoninės stebėtojų tarybą 

40. Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Kauno Centro poliklinikos stebėtojų tarybą 

41. Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Kauno Dainavos poliklinikos stebėtojų tarybą 

42. Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties 

stebėtojų tarybą 

43. Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos stebėtojų tarybą 

44. Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Kauno slaugos ligoninės stebėtojų tarybą 

45. Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo 

ligoninės stebėtojų tarybą 

46. Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Kauno Šančių poliklinikos stebėtojų tarybą 
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47. Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Kauno Šilainių poliklinikos stebėtojų tarybą 

48. Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo 

ligoninės stebėtojų tarybą 

49. Dėl automobilio „Ford Transit Custom“ perdavimo viešajai įstaigai K. Griniaus slaugos ir 

palaikomojo gydymo ligoninei 

50. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. T-259 „Dėl 

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos nuosavybės teisių į gyvenamąjį 

namą Nemuno g. 30, Kaune, atkūrimo“ pakeitimo 

51. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. T-586 „Dėl 

socialinio būsto nuomos prioritetų“ pripažinimo netekusiu galios 

52. Dėl socialinio būsto Ašigalio g. 47-4, Kaune, išnuomojimo Oksanai Aleksandravičiūtei 

53. Dėl socialinio būsto Taikos pr. 109-28, Kaune, išnuomojimo Lėnai Stankevičiūtei 

54. Dėl socialinio būsto Geležinio Vilko g. 6-16, Kaune, išnuomojimo Astai Mikutienei 

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

56. Dėl pripažinto nereikalingu dūmtraukio, esančio prie gyvenamojo namo Veiverių g. 29, Kaune, 

nurašymo, išardymo ir likvidavimo 

57. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-702 „Dėl 

Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento 

patvirtinimo“ pakeitimo 

58. Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės pr. 112A, Kaune, panaudos sutarties su asociacija Kauno 

sportinio šaudymo klubu atnaujinimo 

59. Dėl Savivaldybės turto investavimo, uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ įstatinio 

kapitalo didinimo ir akcijų pasirašymo sutarties 

60. Dėl nekilnojamojo turto R. Kalantos g. 132, Kaune, panaudos sutarties su asociacija Kauno 

sporto klubu „Saltas“ atnaujinimo 

61. Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 5, Kaune, panaudos sutarties su Lietuvos samariečių 

bendrijos Kauno skyriumi atnaujinimo 

62. Dėl nekilnojamojo ir kito trumpalaikio materialiojo turto M. Gimbutienės g. 9, Kaune, nuomos 

Kauno humanitarinės pagrindinės mokyklos moksleivių maitinimui organizuoti 

63. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-394 „Dėl 

nuomos sutarčių su UAB „Gardolita“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo“ 

pakeitimo 

64. Dėl nekilnojamojo turto Gedimino g. 33, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai 

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungai 

65. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-568 „Dėl Kauno miesto savivaldybės   

2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“. 

Pranešėjai – G. Petrauskas, Savivaldybės administracijos direktorius, J. Malcytė, Apskaitos 

skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 7 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-464 pridedamas    

40 p.). 
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2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-592 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-39 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendruomenės 

sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – D. Razmislevičius, Savivaldybės tarybos narys. Klausimas svarstytas               

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-465 pridedamas   

1* p.). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-547 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2004 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T-538 „Dėl juridinių asmenų pavadinimų“ pakeitimo“. 

Pranešėja – A. Petkienė, Tarybos ir mero sekretoriato vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-466 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-548 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-296 „Dėl Kauno miesto akademinių reikalų tarybos 

sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – A. Petkienė, Tarybos ir mero sekretoriato vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-467 pridedamas   

2* p.). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-580 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-693 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

apdovanojimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – A. Petkienė, Tarybos ir mero sekretoriato vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

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

išklausė ir mano, kad Merui būtų tikslinga kadencijos metu įsteigti apdovanojimą geriausiai 

pasižymėjusiems Tarybos nariams ir Administracijos atstovams. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Mūsų frakcijos nuomone, 28 punkto išbraukimas pritaikytas vienam 

asmeniui. Mes pritariame, kad garbės piliečio vardas būtų suteiktas J. E. Norvaišienei, todėl siūlome 

įrašyti, jog kandidatais gali būti Tarybos nariai. 

G. Žukauskas. Argi negalėtume atskirais sprendimais apdovanoti nusipelniusius žmones? 

A. Petkienė. Šiuo sprendimu visiems sudaromos lygios galimybės būti apdovanotiems. 

Teikimus dėl apdovanojimų svarsto Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų taryba. 

P. Mačiulis. TS–LKD frakcija siūlo pakeisti Tvarkos aprašo 28 punktą taip: „28. Kauno 

miesto savivaldybės tarybos nariai savo kadencijos metu, Kauno miesto savivaldybės 

administracijos vadovai ir struktūrinių padalinių vadovai negali būti teikiami apdovanoti Santakos 

garbės ženklu ir Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medaliu.“ Apsispręskime dėl to. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 
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Balsuojama dėl TS–LKD frakcijos siūlymo. 

Balsavo: už – 12, prieš – 16, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 23, prieš – 0, susilaikė – 13. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-468 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

A. Kupčinskas. Keista, kad nebuvo pritarta racionaliam siūlymui pakeisti 28 punktą 

išbraukiant jo dalį: „negali būti siūlomi kandidatais Kauno miesto garbės piliečio vardui suteikti“. 

Siūlėme, kad nebūtų beatodairiškai dalijami medaliai. 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-594 „Dėl Jūratės Elenos Norvaišienės 

teikimo apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“. 

Pranešėja – A. Petkienė, Tarybos ir mero sekretoriato vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-469 pridedamas                 

4* p.). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-590 „Dėl pritarimo 2014–2020 metų Kauno 

miesto integruotos teritorijos vystymo programos projektui“. 

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

svarstytas 4 komitetuose, pritarta be pastabų. Pranešėjas paprašė patikslinti Programos Uždavinio 

įgyvendinimo priemones papildomai įrašant 1.1.2.4 punktą „Kauno sporto halės pastato energetinio 

efektyvumo didinimas“. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Skaistė. Su šiuo projektu neteko susipažinti. Jis nebuvo pateiktas nei komitete, nei 

frakcijai. Domina stadiono klausimas. Kiek automobilių statymo vietų numatyta? Ar projektiniam 

pasiūlymui buvo skelbtas konkursas? 

V. Grinis. Pagal URBAN programą galimas tik erdvių po tribūnomis įrengimas. Čia 

numatomos patalpos užklasinei veiklai vykdyti sporto būreliams ar sporto mokykloms. Konkretaus 

automobilių statymo vietų skaičiaus negaliu nurodyti. Vidaus reikalų ministerijos programa leidžia 

tvarkyti viešąsias erdves. Tokios erdvės numatytos priešais Sporto halę ir S. Dariaus ir S. Girėno 

paminklą. Požeminės aikštelės pagal Programą negalimos. 

A. Kupčinskas. Nematyti antrojo etapo – Prisikėlimo bažnyčios aplinkos tvarkymo, dviejų 

aukštų automobilių stovėjimo aikštelės, Laisvės alėjos klausimo. Šie du svarbūs objektai neturės 

šansų pretenduoti į ES lėšas. 

V. Grinis. Prisikėlimo bažnyčios klausimu trikdžiais tampa žemės priklausomybė ir 

požeminių aikštelių negalimumas. Atsiradus galimybei peržiūrėti Programą, Tarybai bus galima 

padaryti pakeitimus. 

G. Žukauskas. Ar Žaliakalnio ir Aleksoto bendruomenės supažindintos su pasikeitusia 

situacija? Ar numatomas tiltas, prie Aleksoto prijungus Nemuno salą? 

V. Grinis. Vakar įvyko susitikimas su bendruomenėmis, taigi jos yra supažindintos. Kol 

dar nėra parengto techninio projekto, tilto statymo galimybė neatmetama. 

L. Kudarienė. Kiek iš 31,4 mln. eurų numatoma skirti Žaliakalniui ir Aleksotui ir kiek 

konkrečiai S. Dariaus ir S. Girėno daugiafunkciam centrui? 
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V. Grinis. Žaliakalniui ir Aleksotui pinigų skiriama po lygiai. S. Dariaus ir S. Girėno 

daugiafunkciam centrui maksimaliai leidžiama skirti 5 mln. eurų. 

G. Budnikas. Spaudoje kalbama apie SPA centro statybą. Ar ji galima Nemuno saloje? 

V. Grinis. Kol nėra projekto, į šį klausimą negaliu atsakyti. Nemuno saloje suformuoti du 

sklypai, kurių viename yra „Žalgirio“ arena, kitame – viešosios erdvės, priklausančios visiems 

gyventojams. 

P. Jakštas. 2018 m. įsigalios techninis reglamentas dėl lietaus nuotekų valymo. Apie tai 

Programoje nekalbama. Nuo 1991 m. dirvonuoja išardyta Julijanavos g. tarp Europos pr. ir Veiverių 

plento. Kaip bus sprendžiamas šis klausimas? 

V. Grinis. Nuotekų problemos sprendžiamos, įtraukti du projektai, kuriuose nurodytos 

konkrečios gatvės. Gal galėtumėte pakartoti klausimą dėl Julijanavos gatvės? 

E. Gudišauskienė. Kokie pagrindiniai projektai bus įgyvendinti Aleksoto teritorijoje? 

V. Grinis. Pagal URBAN programą numatyta buvusios aviacijos teritorijos konversija, 

teritorijos, apribotos Nemuno kairiojo kranto ir H. ir O. Minkovskių g., kompleksinis vystymas, 

Nemuno salos išvystymas į multifunkcį sveikatinimo ir kultūros kompleksą, pritaikant jį 

visuomenės poreikiams, Marvelės slėnio sutvarkymas, apžvalgos aikštelės Aleksote rekonstrukcija, 

pastato Europos pr. 105A konversija. 

G. Skaistė. Ar stadiono projektiniams pasiūlymams buvo paskelbtas konkursas? 

V. Matijošaitis. Projektą rengia „Kauno planas“. Užteko pavedimo, tad konkurso nebuvo. 

P. Jakštas. Aš kalbėjau ne apie nuotekų tinklų klojimą, o valymo įrenginius. Kaip bus su 

Aleksoto teritorijoje esančių dirvonuojančių, žvyruotų gatvių tvarkymu? 

V. Grinis. Lietaus nuotekų sistemų rekonstrukciją vykdys „Kauno vandenys“. Valymo 

įrenginiai bus statomi. Apie 30 proc. Susisiekimo ministerijos gatvių tvarkymo priemonei skirtos 

sumos bus skiriama šioms gatvėms: Kalvarijos g. nuo Europos pr. iki „Via Balticos“, Vyčio 

Kryžiaus g. nuo K. Dulksnio iki Technikumo g., K. Sprangausko g. nuo Z. Tiškos g. iki Garliavos 

pl., J. Petruičio g. nuo Vyčio Kryžiaus g. iki Garliavos pl., J. Čapliko g. nuo Technikumo g. iki 

Būrio g., J. Pabrėžos g. nuo Vilties iki Alyvų g., Vilties g. nuo J. Pabrėžos g. iki Gamtos g., taip pat 

numatoma Technikumo g. dalies nuo Pabūklų iki Kalvarijos g. rekonstrukcija. 

KALBĖJO: 

M. Panceris. Stebina finansavimo struktūra. Privačios lėšos siekia vos 1 procentą. Siūlau 

atkreipti dėmesį į privačios patirties pritraukimą į projektų valdymą. 

G. Skaistė. Nebuvo diskusijos nei su architektų bendruomene, nei su Žaliakalnio 

gyventojais. Manęs nenuramino atsakymai dėl automobilių statymo vietų. Vykdant projektą reiktų 

pagalvoti apie atsirasiančias problemas. 

E. Gudišauskienė. Pasigedau ilgai rengto projekto pristatymo galbūt net jungtiniame 

komitetų posėdyje, todėl šiandien nebūtų kilę tiek klausimų. Turime galvoti apie naujus susijusius 

projektus, apie požeminių aikštelių finansavimo užtikrinimą. 

A. Kupčinskas. Įsteigus VšĮ „Prisikėlimo projektai“, buvo sutvarkytas Prisikėlimo 

bažnyčios šventorius už ES ir Savivaldybės lėšas. Stebina, kad visi Žaliakalniui skirti pinigai atiteks 

S. Dariaus ir S. Girėno daugiafunkciam centrui. Kodėl valdantieji nepakovoja dėl virškvotinių lėšų 

integruotoms teritorijoms kaip Vilnius ir Klaipėda? 

P. Mačiulis. Šio klausimo atidėlioti nebegalima. Beje, tai nėra baigtinis dokumentas, jį 

galėsime koreguoti pagal esamas realijas. 

V. Matijošaitis. Dar noriu priminti, kad pagal šį projektą požeminės aikštelės negalimos. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su siūlymu patikslinti Programos Uždavinio 

įgyvendinimo priemones papildomai įrašant 1.1.2.4 punktą „Kauno sporto halės pastato energetinio 

efektyvumo didinimas“. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-470 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 
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8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-591 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio trumpalaikio materialiojo turto – pakuočių atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) 

perdavimo UAB „Kauno švara“. 

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

2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Kokia numatoma atliekų išvežimo tvarka? Gyventojai piktinasi perpildytais 

„varpais“. 

R. Savickienė. Šiuo atveju kalbame apie individualias valdas, ir atliekų išvežimo grafikas 

bus pateiktas. Dėl „varpų“ maršrutai bus peržiūrėti, informacija paskelbta UAB „Kauno švara“ 

tinklalapyje. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-471 pridedamas   

5* p.). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-595 „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 2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-472 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-596 „Dėl pritarimo rengti Kauno miesto 

darnaus judumo planą“. 

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

svarstytas 2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-473 pridedamas  

6* p.). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-597 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų 

paslaugų teikimo įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti viešųjų paslaugų teikimo sutartį“ 

pakeitimo“. 

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

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

sprendimo projektą kaip papildomą klausimą įtraukti į 2015 m. rugsėjo 8 d. Tarybos posėdžio 

darbotvarkę. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Kokios pagrindinės finansinio pagerėjimo priežastys? Ar mes atėjome iki 

minusinės subsidijos? 
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P. Keras. Prie minusinės subsidijos leistų prieiti įmonės sąnaudų sumažinimas. Priežastys: 

įmonėje padidėjo pajamos 800 tūkst. ir sumažėjo sąnaudos. 

L. Kudarienė. Ar pagerėjus finansinei padėčiai galėtume kaip Šiauliai atleisti nuo 

važiavimo mokesčio 75 metų ir vyresnius asmenis? 

P. Keras. Pritarus sprendimo projektui, būtų galima sumažinti biudžeto asignavimus, 

reikalingus viešojo transporto subsidijavimui. Jų panaudojimo klausimus spręsti – Tarybos valia. 

O. Balžekienė. Ar pagerėjus finansinei padėčiai pagerėjo susisiekimas, padažnėjo 

maršrutai? Ar žiūrime tik į finansinius skaičius? 

P. Keras. Mes kalbame apie 1 km įkainį, kurį sumažinus galėsime padidinti perkamų 

kilometrų skaičių ir taip pagerinti paslaugos kokybę. Kalbame apie įmonei mokamą dalį. 

KALBĖJO: 

J. Koryzna. Pranešėjas nepasakė, kad buvo sėkmingai įgyvendintas „Autrolio“ ir „Kauno 

autobusų“ sujungimo projektas ir sumažėjo kuro kainos. Laikas ekonominiu efektu pasidalinti su 

miestiečiais, galbūt net sumažinti bilietų kainas. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-474 pridedamas  

10* p.). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-552 „Dėl Kauno miesto atsinaujinančių 

išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano patvirtinimo“. 

Pranešėjas – S. Meškauskas, Energetikos skyriaus vedėjo pavaduotojas. Klausimo 

svarstymą komitetai atidėjo, iš jų Miesto ūkio ir paslaugų komitetas rekomendavo jį svarstyti 

bendrame Savivaldybės tarybos komitetų posėdyje. Pranešėjas informavo, kad klausimas buvo 

apsvarstytas jungtiniame komitetų posėdyje. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Varžinskas. Ar šio plano pakanka optimistiniam scenarijui įgyvendinti? Ar jums tai 

pakankamas dokumentas? 

S. Meškauskas. Tai pirmas parengtas planas ir jo palyginti neturime su kuo. Optimistinis 

variantas tikrai įgyvendinamas. Keičiantis įstatyminei bazei po metų tikslinga būtų dokumentą 

peržiūrėti. 

P. Jakštas. Ar numatyta plane, kad nuo 2020 m. pagal ES rekomendacijas į miestų centrus 

ir senamiesčius bus draudžiama įvažiuoti aplinką teršiančiais automobiliais? Ar įvertintos 

gyvenamųjų namų energinio naudingumo klasės? 

S. Meškauskas. Šie pokyčiai įvertinti kaip šilumos poreikio mažėjimas. Atitinkamai augs 

atsinaujinančių išteklių naudojimo dalis. 

R. Mikaitis. Iki 2020 m. Lietuvoje turėtų būti registruota 4000 elektromobilių. Kiek dabar 

kasmet jų užregistruojama Kaune? Kiek yra įkrovimo stotelių? Kas numatoma ateityje? 

S. Meškauskas. Šiuo metu užregistruojama iki 10. Vasarą buvo svarstoma galimybė 

panaikinti PVM, tačiau to atsisakyta. Kaip skatinamoji priemonė „Lietuvos energijai“ pavesta 

įrengti stoteles. Tikėtina, kad pirmuosius dvejus metus jomis bus galima naudotis nemokamai. Jeigu 

tai nepasiteisins, bus galima svarstyti kitokias skatinimo priemones. 

KALBĖJO: 

P. Jakštas. Gaila, kad jungtiniame komitetų posėdyje iš 21 nario dalyvavo tik 7, nebuvo 

kvorumo. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-475 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 
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13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-551 „Dėl atskirų kuro rūšių kainų, taikomų 

būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo“. 

Pranešėjas – S. Meškauskas, Energetikos skyriaus vedėjo pavaduotojas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-476 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-593 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. T-9 „Dėl patikslinto AB „Kauno energija“            

2012–2015 m. investicijų plano“ pakeitimo ir įgaliojimo pasirašyti pakeitimus“. 

Pranešėjas – S. Meškauskas, Energetikos skyriaus vedėjo pavaduotojas. Klausimas 

svarstytas 2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Žukauskas. Kokią įtaką planas turės tarifams? Kodėl neišperkami cirkuliaciniai siurbliai 

iš KTE? Kodėl numatyta pirkti 50 MW jėgainę? Ar verta mažinti konkurenciją? 

S. Meškauskas. Yra atvykę AB „Kauno energija“ atstovai, kurie išsamiau galėtų paaiškinti 

situaciją. Dėl siurblinės dar vyksta derybos, išlieka 10 mln. Lt KTE įsipareigojimas Savivaldybei, ir 

tikiuosi, jos bus sėkmingos. Be to, tam turi pritarti Kainų ir energetikos kontrolės komisija. 

KALBĖJO: 

V. Popovas. Prašome pasisakyti AB „Kauno energija“ Gamybos departamento direktorių 

Vaidą Šleivį. 

V. Šleivys. Mūsų tikslas yra įsigyti papildomas galias, ir tai padėtų sumažinti 

palyginamąsias sąnaudas. Antra, „Kauno energijai“ ir miestui trūksta galių plėtros ir generavimo 

šaltinių didinimo. Dėl cirkuliacinių siurblių dar vyksta derybos, todėl detalių nenorėčiau atskleisti. 

V. Matijošaitis. Jei nepavyktų derybos su KTE, mes turime galimybę pasistatyti siurblius. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-477 pridedamas  

13* p.). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-573 „Dėl Grūdos gatvės pavadinimo 

suteikimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-478 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-574 „Dėl Adomiškių gatvės pavadinimo 

suteikimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-479 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 
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17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-575 „Dėl Rekuvos gatvės geografinių 

charakteristikų pakeitimo ir Dagiliškio gatvės pavadinimo suteikimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-480 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-576 „Dėl Dieverių gatvės pavadinimo 

suteikimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-481 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-567 „Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės 

Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse sporto mokyklose nustatymo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-482 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-541 „Dėl sporto aikštelės perėmimo 

Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo Kauno futbolo mokyklai „Tauras“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-483 pridedamas  

16* p.). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-564 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-730 „Dėl didžiausio leistino Kauno sporto 

mokyklų etatų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“. 

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

4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-484 pridedamas  

17* p.). 
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22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-584 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno 

irklavimo mokyklą, prijungiant ją prie Kauno buriavimo mokyklos „Bangpūtys“. 

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

4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Savivaldybė nemažai lėšų įdėjo į „Bangpūčio“ bazės patalpas. Ar 

nenukentės mokykla prijungiant, ar išliks statusas ir patalpos? 

M. Šivickas. Prie buriavimo mokyklos prijungiama irklavimo mokykla dėl administracinių 

patalpų, kurios naudojamos panaudos teise, taip pat kad nesikeistų juridinis asmuo ir nereikėtų 

keisti sutarčių. 

A. Kupčinskas. Ar irkluotojai tam pritaria? 

M. Šivickas. Iš irkluotojų prieštaravimų nesulaukta. Federacijos tikisi, kad po 

reorganizacijos mokykla sustiprės. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-485 pridedamas      

18* p.). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-566 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno 

sporto mokyklą „Gaja“ ir Kauno „Jaunalietuvių sporto organizacijos“ mokyklą“. 

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

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

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Garbaravičius. Koks bus pavadinimas? 

M. Šivickas. Kauno sporto mokykla „Gaja“. 

V. Gudėnas. Kodėl pasirinktas sujungimo būdas? 

M. Šivickas. Šiuo atveju neišskiriama, kad kuri nors iš mokyklų yra svarbesnė. 

O. Balžekienė. Kodėl naikinama paprastiems žmonėms sunkiai finansiškai prieinama 

teniso sporto šaka? 

M. Šivickas. Ne naikiname, o siūlome, kad būtų efektyviau naudojamos lėšos. Klausiau 

trenerių, kiek vaikai moka už teniso lankymą. Paaiškėjo, kad sumokama ir Tarybos nustatyta kaina, 

ir dar papildomai. Mes patys save apgaudinėjame. Mokykla teniso aikštynų neturi, juos tenka 

nuomoti. Geriau pinigus skirti tiesiai tiems klubams, kurie įsipareigotų. Tegul su vaikais dirba 

profesionalūs treneriai. Turime iškelti savo reikalavimus. 

K. Mazurkevičius. Ar pertvarkos įsigalios nuo kitų metų kovo 1 dienos? 

M. Šivickas. Tai pirminis sprendimas, sutikimas. Vėliau turi būti parengtas ir viešai 

paskelbtas reorganizavimo sąlygų aprašas. Spalio 20 d. posėdyje bus pristatyti naujos mokyklos 

nuostatai. Nuo kovo 1 dienos veiks reorganizuotos mokyklos. 

G. Budnikas. Ar nebūtų galima pagerinti penkiakovininkų sporto sąlygų? 

M. Šivickas. Nustačius didžiausią leistiną Kauno sporto mokyklų etatų skaičių, sutaupytas 

lėšas planuojama skirti sporto šakų vystymui ir populiarinimui. Neišskiriant ir šiuolaikinės 

penkiakovės. 

J. Kupčinskienė. Ar rankininkai bus perduoti Kauno futbolo mokyklai „Tauras“? 

M. Šivickas. Taip, kartu su baze, kurią valdo „Gaja“ patikėjimo teise. 

KALBĖJO: 

O. Balžekienė. Vedėjau, jūs prieštaraujate sau sakydamas, kad reorganizuojant sutaupytas 

lėšas planuojama skirti sporto šakų vystymui. Brangią sporto šaką tenisą tik naikinate. Ar kituose 

sprendimuose neatsiras dar kitų sporto šakų? 

E. Gudišauskienė. 2009 m. sporto atstovai buvo vieninteliai, 20 proc. susimažinę 

asignavimus. Ir nuo to labiausiai nukentėjo treneriai. Šiandien vėlgi mažiname trenerių etatus. 



13 

   

 

Nieko neišgirdau, kas susiję su sporto bazių plėtra. Futbolininkams svarbu spręsti salių klausimą 

žiemos metu. 

M. Šivickas. Trenerių etatų neliečiame, išskyrus tenisą. Dėl futbolininkų kalbame su 

Švietimo ir ugdymo skyriumi, kad suteiktų treniruotėms mokyklų sporto sales. 

V. Matijošaitis. Seniai parengtas uždaro futbolo maniežo prie Milikonių mokyklos 

projektas neatitinka šiuolaikinių standartų, be to, mūsų nuomone, netinkama vieta, todėl jo 

atsisakėme. Esame numatę teritoriją Neries krantinėje, prie futbolo mokyklos, kur galėtų iškilti 

uždaras futbolo maniežas. 

A. Kupčinskas. Noriu pratęsti O. Balžekienės nuogąstavimus dėl lauko teniso. Prieš 

pusantrų metų įsteigėme G. Sabeckio mokyklą, tačiau šio objekto nėra nei integruotose teritorijose 

Aleksote, nei kitur. Turėtume rasti kažkokį paprastesnį būdą, prijungimą, nes treneriams 

reorganizacijos kelia nerimą. 

K. Mazurkevičius. Gėda, kad neturime lauko teniso aikštynų. Vedėjau, ar svarstant sporto 

šakas buvo atsižvelgta į vaikų pasiekimus, ar remtasi tik finansiniais rodikliais? 

M. Šivickas. Tenisas yra brangi sporto šaka, ypač siekiant meistriškumo. 

R. Mikaitis. Reorganizacijai, kaip supratau, visi pritaria. Problema kyla dėl dviejų teniso 

trenerių. Tai gal jų neliečiame ir balsuojame už reorganizaciją. 

A. Kupčinskas. Dar kartą atkreipiu dėmesį į G. Sabeckio vaikų sporto mokyklą. Tai bendra 

viešoji įstaiga – Savivaldybės ir privačios iniciatyvos. Patvirtintas detalusis planas dėl dengto 

maniežo. Nepamirškime šio projekto. 

V. Popovas. Apsispręskime dėl sprendimo projekto. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 28, prieš – 0, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-486 pridedamas 20* p.). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-571 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-303 „Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir 

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

pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-487 pridedamas  

22* p.). 

 

 

M. Šivickas. Supainiojau eiliškumą, todėl dabar pristatysiu sprendimo projektą „Dėl 

ilgalaikio ir trumpalaikio turto perdavimo Kauno plaukimo mokyklai“. 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-569 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto 

perdavimo Kauno plaukimo mokyklai“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-488 pridedamas     

26* p.). 
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26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-588 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinių sporto mokyklų centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo ir Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T-428 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinių sporto mokyklų buhalterinės apskaitos tvarkymo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-489 pridedamas  

29* p.). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-549 „Dėl laiptų iš K. Grybausko gatvės į 

Piliakalnio gatvę Kaune nurašymo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Kas atsakingas už Kauko laiptų tvarkymą? 

A. Pakalniškis. Šiukšles renka „Kauno švara“. Periodiškumą patikrinsiu, išsiaiškinsiu 

priežastis. Pati infrastruktūra apleista, tam reikia investicijų. 

K. Mikėnas. Kaip gali būti ekonomiškai nenaudingi laiptai? Kaip žmonėms užtikrinsite 

susisiekimą? 

A. Pakalniškis. Teks naudotis alternatyviais keliais: Kalkinės gatve, Europos prospektu. 

Dėl kelių žmonių susisiekimo per brangu įrengti viaduką. 

A. Kupčinskas. Tilto gatvės smetoniniai akmenys gabenami nežinoma kryptimi. Kokie 

įsipareigojimai, kokia sutartis pasirašyta? 

A. Pakalniškis. Sutarties sąlygose nurodyta, kad likutinės medžiagos vežamos į mūsų 

nurodytą vietą – S. Dariaus ir S. Girėno aerodromą. 

V. Popovas. Noriu priminti, kad klausimai turėtų būtų susiję su svarstomais sprendimų 

projektais. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 27, prieš – 0, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-490 pridedamas 30* p.). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-561 „Dėl viešojo geriamojo vandens 

tiekėjo, nuotekų tvarkytojo ir paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Žukauskas. Kaip bus sprendžiama dėl paviršinių nuotekų? Ar jas tvarkys „Kauno 

vandenys“? Kaip bus su nuotekomis teršiamais Sėmenos ir Girstučio upeliais? 

A. Pakalniškis. Atliekas turi tvarkyti tas, kas teršia, o „Kauno vandenys“ turi sudaryti 

galimybę priimti išvalytas lietaus nuotekas. 

G. Budnikas. Kituose miestuose grožimės fontanais. O kaip pas mus? Dar Z. Girčį 

ruošiamės „išmesti“, tad visai nebus kam jais rūpintis. 

A. Pakalniškis. Kaune yra 7 fontanai, perduoti tvarkyti „Kauno vandenims“. 

M. Panceris. Ar už lietaus nuotekas turės mokėti daugiabučių bendrijos? 
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A. Pakalniškis. Už komercinių įmonių kanalizuojamą vandenį renkamas mokestis, 

patvirtintas Tarybos. Apmokestinamųjų sąrašas neišsiplės, bet keisis tvarka, nes tarifus tvirtins 

Kainų ir energetikos kontrolės komisija. 

KALBĖJO: 

G. Žukauskas. Neaišku, iš kokių lėšų bus tvarkomas paviršinis vanduo. Klausimas lieka 

atviras. Tikiuosi, kad ateityje bus sprendžiama upelių teršimo problema. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-491 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-560 „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“. 

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

direktorius. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. Pranešėjas, atsižvelgdamas į 

LR Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje pastabą, paprašė išbraukti šią sprendimo projekto            

5 punkto dalį „nuo 2015 m. rugsėjo 1 dienos“. 

V. Popovas. Jeigu nėra prieštaraujančių, sprendimui pritarkime su pateikta pastaba. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-492 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-581 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinės įstaigos Kauno šokio teatro „Aura“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“. 

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

direktorius. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-493 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

L. Mikalauskas nusišalino nuo klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. 

birželio 9 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl Kauno kino centro „Romuva“ teikiamų paslaugų įkainių 

nustatymo“ pakeitimo“ svarstymo. 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-582 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl Kauno kino centro „Romuva“ teikiamų 

paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo“. 

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

direktorius. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-494 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 



16 

   

 

V. Varžinskas nusišalino nuo klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės neformaliojo 

vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ svarstymo. 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-579 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

direktorius. Klausimas svarstytas 7 komitetuose, 6 pritarė be pastabų, Švietimo ir kultūros komitetas 

siūlo sprendimo projektu patvirtinamo Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų 

skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašo 17.2 punkte vietoj skaičiaus „7.1“ įrašyti skaičių 

„17.1“. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Budnikas. Kaip bus sprendžiama dėl 15 eurų, jeigu vaikas nori lankyti du būrelius? 

V. Mažeika. Pagal šį aprašą gali būti dengiamas vienas pasirinkimas. 

K. Mazurkevičius. Gėda, kad iki šiol neturime elektroninio mokinio pažymėjimo. Kiek 

Kaune yra mokinių ir kokia krepšelio suma per mėnesį? 

V. Mažeika. Turime apie 30 tūkst. mokinių. Krepšelio sumos tiksliai neatsimenu. Mokinių 

registras kuriamas nacionaliniu mastu. Tikiuosi, kad sąsajos su registru bus sukurtos, informacinių 

technologijų dėka bus galima pamatyti mokinių pasirinkimą. 

V. Popovas. Jeigu nėra prieštaraujančių, sprendimui pritarkime su Švietimo ir kultūros 

komiteto pastaba. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-495 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-583 „Dėl Kauno Prano Daunio aklųjų ir 

silpnaregių ugdymo centre teikiamų tiflopedagoginės pagalbos paslaugų įkainio patvirtinimo“. 

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

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

sprendimo projektą po skaičiaus ir žodžio „10,53 euro“ įrašant žodžius „ne Kauno miesto 

gyventojams“. 

V. Popovas. Jeigu nėra prieštaraujančių, sprendimui pritarkime su Švietimo ir kultūros 

komiteto pastaba. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-496 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-554 „Dėl nekilnojamojo turto Kranto       

5-ojoje g. 7-5, Kaune, pirkimo“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Darnios plėtros ir investicijų komitetas 

siūlo sprendimo projekto 1 punktą išdėstyti taip: „Pavesti Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriui Gintarui Petrauskui teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti 76,06 kv. m 

ploto nekilnojamojo turto (unikalus Nr. 1993-5018-5018:0001) Kranto 5-ojoje g. 7-5, Kaune, 

pirkimą, neviršijant turto rinkos vertės, nustatytos nepriklausomų turto vertintojų, pasirašyti pirkimo 

sutartį, priėmimo aktą ir kitus dokumentus, susijusius su šio nekilnojamojo turto pirkimu ir teisinės 

registracijos Kauno miesto savivaldybės vardu atlikimu“. Pranešėja paprašė sprendimui pritarti su 

komiteto rekomendacija. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 
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K. Mikėnas. Kokia kaina numatoma? 

R. Juodenienė. Bus siūloma ne didesnė negu turto vertintojo nustatyta rinkos vertė. 

V. Popovas. Jeigu nėra prieštaraujančių, sprendimui pritarkime su Darnios plėtros ir 

investicijų komiteto pastaba. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-497 

pridedamas 31* p.). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-559 „Dėl nekilnojamojo turto M. Yčo g. 2, 

Kaune, pirkimo“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Darnios plėtros ir investicijų komitetas 

siūlo sprendimo projekto 1 punktą išdėstyti taip: „Pavesti Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriui Gintarui Petrauskui teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti 19/100 

pastato – mokyklos (unikalus Nr. 5297-7008-9015), 19/100 ūkinio pastato (unikalus Nr. 5297-7008-

9026) ir 19/100 kitų inžinerinių statinių (unikalus Nr. 5297-7008-9037), esančių M. Yčo g. 2, 

Kaune, pirkimą, neviršijant turto rinkos vertės, nustatytos nepriklausomų turto vertintojų, pasirašyti 

pirkimo sutartį, priėmimo aktą ir kitus dokumentus, susijusius su šio nekilnojamojo turto pirkimu ir 

teisinės registracijos Kauno miesto savivaldybės vardu atlikimu“. Pranešėja paprašė sprendimui 

pritarti su komiteto rekomendacija. 

V. Popovas. Jeigu nėra prieštaraujančių, sprendimui pritarkime su Darnios plėtros ir 

investicijų komiteto pastaba. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-498 

pridedamas 32* p.). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-577 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto 

perdavimo valstybės nuosavybėn“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-499 pridedamas    

33* p.). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-524 „Dėl atstovų paskyrimo į viešosios 

įstaigos Kauno klinikinės ligoninės stebėtojų tarybą“. 

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

skyriaus vedėjo (savivaldybės gydytojo) funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarė be 

pastabų, Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas siūlo ateityje į stebėtojų tarybas skirti 

visuomenės atstovus pagal stebėtojų tarybos darbo specifiką bei įstaigos vietą, kad visuomenės 

atstovai galėtų atstovauti bendruomenės ir socialinių grupių interesams. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Kokiu principu į tarybas buvo parenkami visuomenės atstovai? Gal tai 

politinis sprendimas? 

G. Juškaitė. Tai politinis sprendimas. 
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G. Žukauskas. Mūsų nuomone, turi būti atstovai iš sveikatingumo organizacijų. Kaip bus 

realizuojamas ir kada komiteto pasiūlymas? 

G. Juškaitė. Šioms stebėtojų taryboms pastaba nebegaliotų, pasiūlymą galima būtų svarstyti 

nebent pasibaigus kadencijai, ateityje. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-500 pridedamas    

34* p.). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-525 „Dėl atstovų paskyrimo į Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios įstaigos Kauno klinikų stebėtojų tarybą“. 

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-501 pridedamas     

35* p.). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-526 „Dėl atstovų paskyrimo į viešosios 

įstaigos Respublikinės Kauno ligoninės stebėtojų tarybą“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 23, prieš – 1, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-502 pridedamas 36* p.). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-527 „Dėl atstovų paskyrimo į viešosios 

įstaigos Kauno Centro poliklinikos stebėtojų tarybą“. 

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. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-503 pridedamas 37* p.). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-528 „Dėl atstovų paskyrimo į viešosios 

įstaigos Kauno Dainavos poliklinikos stebėtojų tarybą“. 

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. 
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Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 20, prieš – 0, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-504 pridedamas 38* p.). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-529 „Dėl atstovų paskyrimo į viešosios 

įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybą“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-505 pridedamas 39* p.). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-530 „Dėl atstovų paskyrimo į viešosios 

įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos stebėtojų tarybą“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-506 pridedamas 40* p.). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-531 „Dėl atstovų paskyrimo į viešosios 

įstaigos Kauno slaugos ligoninės stebėtojų tarybą“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 22, prieš – 0, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-507 pridedamas 41* p.). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-532 „Dėl atstovų paskyrimo į viešosios 

įstaigos Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės stebėtojų tarybą“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 22, prieš – 0, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-508 pridedamas 42* p.). 
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46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-533 „Dėl atstovų paskyrimo į viešosios 

įstaigos Kauno Šančių poliklinikos stebėtojų tarybą“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 20, prieš – 0, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-509 pridedamas 43* p.). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-534 „Dėl atstovų paskyrimo į viešosios 

įstaigos Kauno Šilainių poliklinikos stebėtojų tarybą“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 24, prieš – 0, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-510 pridedamas 44* p.). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-535 „Dėl atstovų paskyrimo į viešosios 

įstaigos K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės stebėtojų tarybą“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 23, prieš – 0, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-511 pridedamas 45* p.). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-570 „Dėl automobilio „Ford Transit 

Custom“ perdavimo viešajai įstaigai K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninei“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-512 pridedamas     

46* p.). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-553 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. T-259 „Dėl Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos           

šv. Kazimiero provincijos nuosavybės teisių į gyvenamąjį namą Nemuno g. 30, Kaune, atkūrimo“ 

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

Klausimas svarstytas 4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-513 pridedamas  

50* p.). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-555 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. T-586 „Dėl socialinio būsto nuomos prioritetų“ 

pripažinimo netekusiu galios“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-514 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-556 „Dėl socialinio būsto Ašigalio g. 47-4, 

Kaune, išnuomojimo Oksanai Aleksandravičiūtei“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Mikėnas. Kokiu principu skirstomi butai? Šeimos gausios, o kvadratūra skirtinga. 

L. Stankevičienė. Siūlėme tai, ką šiuo metu turime, ir šeimos su pasiūlymais sutiko. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-515 pridedamas  

52* p.). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-557 „Dėl socialinio būsto Taikos               

pr. 109-28, Kaune, išnuomojimo Lėnai Stankevičiūtei“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-516 pridedamas     

53* p.). 

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-558 „Dėl socialinio būsto Geležinio Vilko 

g. 6-16, Kaune, išnuomojimo Astai Mikutienei“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-517 pridedamas  

54* p.). 
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55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-545 „Dėl pripažintų netinkamais 

(negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų nurašymo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-518 pridedamas  

55* p.). 

 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-546 „Dėl pripažinto nereikalingu 

dūmtraukio, esančio prie gyvenamojo namo Veiverių g. 29, Kaune, nurašymo, išardymo ir 

likvidavimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-519 pridedamas  

57* p.). 

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-550 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-702 „Dėl Savivaldybės turto nuomos konkurso 

komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-520 pridedamas  

58* p.). 

 

 

58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-563 „Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės  

pr. 112A, Kaune, panaudos sutarties su asociacija Kauno sportinio šaudymo klubu atnaujinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-521 pridedamas  

59* p.). 

 

 

59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-572 „Dėl Savivaldybės turto investavimo, 

uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ įstatinio kapitalo didinimo ir akcijų pasirašymo 

sutarties“. 

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

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Kodėl trejus su puse metų „Kauno švara“ naudojo turtą, nors jis nebuvo 

perduotas? Kokia yra nustatyta minimali ilgalaikio turto vertė tiek Savivaldybėje, tiek „Kauno 

švaroje“? 
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A. Slušnys. 2012 m. buvo pasirašytas turto perdavimo aktas, tačiau teisiškai tai 

neįforminta. Perdavimas bus įteisintas šiuo sprendimu. Konteinerių ilgalaikio turto vertė 180 eurų, 

kitam nustatyta 100 eurų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-522 pridedamas  

60* p.). 

 

 

60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-562 „Dėl nekilnojamojo turto R. Kalantos 

g. 132, Kaune, panaudos sutarties su asociacija Kauno sporto klubu „Saltas“ atnaujinimo“. 

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

Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė be pastabų, Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetas 

rekomenduoja sprendimo projekto 1 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „5 metams“ įrašyti skaičių ir 

žodį „6 mėnesiams“, panaudos sutartyje nurodant, kad panaudos gavėjas apie šį sutarties 

nutraukimo terminą įspėjamas prieš 1 mėnesį. 

V. Popovas. Apsispręskime dėl Sporto, turizmo ir laisvalaikio komiteto siūlymo. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Sporto, turizmo ir laisvalaikio komiteto siūlymo sprendimo projekto          

1 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „5 metams“ įrašyti skaičių ir žodį „6 mėnesiams“, panaudos 

sutartyje nurodant, kad panaudos gavėjas apie šį sutarties nutraukimo terminą įspėjamas prieš         

1 mėnesį. 

Balsavo: už – 20, prieš – 1, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

V. Popovas. Gal galime sprendimą priimti bendru sutarimu? 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-523 

pridedamas 88* p.). 

 

 

61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-585 „Dėl nekilnojamojo turto Partizanų   

g. 5, Kaune, panaudos sutarties su Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriumi atnaujinimo“. 

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

3 pritarė be pastabų, Ekonomikos ir finansų komitetas rekomenduoja sprendimo projekto 1 punkte 

vietoj skaičiaus ir žodžio „10 metų“ įrašyti „5 metams“. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Siūlau pritarti sprendimo projektui ir ne 5 metams, o 10 metų pratęsti 

panaudos sutartį, kad organizacija galėtų planuoti savo veiklą. 

V. Popovas. Nuomonės Ekonomikos ir finansų komitete išsiskyrė, todėl prašau balsuoti dėl 

jo siūlymo. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Ekonomikos ir finansų komiteto siūlymo sprendimo projekto 1 punkte 

vietoj skaičiaus ir žodžio „10 metų“ įrašyti „5 metams“. 

Balsavo: už – 20, prieš – 6, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

V. Popovas. Gal galime sprendimą priimti bendru sutarimu? 
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu. 

 

A. Kupčinskas. Frakcijos vardu prašau perbalsuoti. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama pakartotinai dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-524 pridedamas          

89* p.). 

 

 

62. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-586 „Dėl nekilnojamojo ir kito 

trumpalaikio materialiojo turto M. Gimbutienės g. 9, Kaune, nuomos Kauno humanitarinės 

pagrindinės mokyklos moksleivių maitinimui organizuoti“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-525 pridedamas  

90* p.). 

 

 

63. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-587 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-394 „Dėl nuomos sutarčių su UAB „Gardolita“ 

moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-526 pridedamas  

93* p.). 

 

 

64. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-589 „Dėl nekilnojamojo turto Gedimino   

g. 33, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų 

sąjungai“. 

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

Miesto ūkio ir paslaugų komitetas išklausė, 2 komitetai nepritarė, iš jų Švietimo ir kultūros 

komitetas rekomenduoja asociacijai Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungai dėl tinkamesnių 

patalpų jos veiklai užtikrinti kreiptis į Kauno menininkų namus (šios patalpos nėra tinkamai 

suremontuotos ir nešildomos). 

V. Popovas. Apsispręskime dėl sprendimo priėmimo. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 11, prieš – 5, susilaikė – 8 (balsavimo rezultatų protokolas pridedamas        

36 p.). 

 

V. Matijošaitis. Frakcijos vardu prašau perbalsuoti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 
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Balsuojama pakartotinai dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 8, prieš – 14, susilaikė – 8 (balsavimo rezultatų protokolas pridedamas        

37 p.). 

 

R. Mikaitis. Prašau perbalsuoti. 

P. Mačiulis. Balsuojame pakartotinai. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama pakartotinai dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 8, prieš – 14, susilaikė – 13 (balsavimo rezultatų protokolas pridedamas        

38 p.). 

NUSPRĘSTA. Sprendimo nepriimti. 

 

 

65. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

K. Pūkas. Frakcija „Kaunas – kitokia Lietuva“ teikia pareiškimą dėl darbuotojų atleidimo 

(pridedama 39 p.). 

V. Matijošaitis. Žodį suteikiu Tarybos sekretorei Živilei Širvienei. 

Ž. Širvienė. Atkreipiu Tarybos narių dėmesį, kad ateityje nebebus pateikiamos popierinės 

sprendimų projektų kopijos – nei prieš Tarybos posėdžius, nei komitetų veikloje. Kviečiu naudotis 

dokumentų valdymo sistema „Kontora“. 

K. Mikėnas. Kas tai nusprendė – Taryba ar sekretorė? 

V. Matijošaitis. Visi turite kompiuterius. Stengsimės mažiau popieriaus naudoti. 

A. Kupčinskas. Praėjusią kadenciją dėl to buvo atsiklausta kiekvieno Tarybos nario. Jeigu 

valdantieji dabar taip nusprendė, gerai, bet ar Tarybos sekretorė įsipareigoja, kad visi lydintieji 

dokumentai bus pateikti „Kontoroje“? 

V. Matijošaitis. Kitas Tarybos posėdis vyks rugsėjo 29 dieną. 

 

 

Posėdis baigėsi 12.00 val. 

 

 

Savivaldybės meras                     Visvaldas Matijošaitis 

Tarybos sekretorė                                Živilė Širvienė 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 

Virginija Nevulė 

 

 

                   

 


