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Kaunas 

 

Posėdis vyko 2015-09-29 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 11.00 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 (19 p.). 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos narys J. Audėjaitis. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas (20 p.). 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama 21 p.). 

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

darbotvarkę šiuos papildomus klausimus: „Dėl nekilnojamojo turto A. ir J. Gravrogkų g. 9, Kaune, 

nuomos Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro moksleivių ir ikimokyklinio amžiaus 

vaikų maitinimui organizuoti“ ir „Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo 

turto Kranto 5-ojoje g. 7, Kaune, nuomos Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio 

moksleivių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimui organizuoti“ (svarstyti prie pranešėjo          

A. Slušnio pristatomų klausimų). Bendro sutarimo sulaukė ir pasiūlymas atidėti 8, 9 ir 10 posėdžio 

darbotvarkės klausimų svarstymą. Atkreipiu dėmesį, kad Finansų ministerijos parengtame 2016 m. 

biudžeto projekte siūloma Kaunui sumažinti čia surenkamo gyventojų pajamų mokesčio dalį. 

Reaguodami į tai, siūlome kreiptis į Vyriausybę ir Seimą. Kreipimąsi „Dėl Lietuvos Respublikos 

savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 3, 8, 9, 10 straipsnių 

pakeitimo ir priedėlio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto“ 2-uoju klausimu pristatys 

pranešėjas A. Laucius. Dėl darbotvarkės pakeitimų prieštaraujančiųjų nematyti. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą „Dėl nekilnojamojo turto A. ir J. Gravrogkų   

g. 9, Kaune, nuomos Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro moksleivių ir 

ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimui organizuoti“ (Nr. TR-643) į darbotvarkę įtraukti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą „Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir 

trumpalaikio materialiojo turto Kranto 5-ojoje g. 7, Kaune, nuomos Kauno Motiejaus Valančiaus 

mokyklos-darželio moksleivių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimui organizuoti“               

(Nr. TR-644) į darbotvarkę įtraukti. 

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

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

socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Nr. TR-623) iš darbotvarkės 

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

2011 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-91 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio 

nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Kauno mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

(Nr. TR-627) iš darbotvarkės išbraukti. 

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

2011 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl Kauno miesto neįgaliųjų aprūpinimo techninės 

pagalbos priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Nr. TR-633) iš darbotvarkės 

išbraukti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Kreipimąsi „Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių 

biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 3, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir 

priedėlio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto“ į darbotvarkę įtraukti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 

 

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

Kauno miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 

2. Kreipimasis „Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos 

įstatymo Nr. VIII-385 3, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir priedėlio pripažinimo netekusiu galios 

įstatymo projekto“ 

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 12 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl 

Skulptūrų ir paminklų statymo ir nukeldinimo Kauno miesto viešosiose vietose taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo 

4. Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 246 „Dėl vietinės rinkliavos 

už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“    

pakeitimo 

5. Dėl Kauno miesto kelio ženklų, apsauginių atitvarų, įspėjamųjų stovų, sferinių veidrodžių ir 

kitų inžinerinių eismo saugumo priemonių įrengimo ir priežiūros paslaugų įkainių nustatymo 

ir pritarimo sudaryti sutartį 

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-582 „Dėl 

keleivių vežimo vietinio susisiekimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi tarifų 

Kauno mieste nustatymo“ pakeitimo 

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

nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti mokėjimo 

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

palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką suteikimo 

9. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl 

didžiausio leistino Kauno miesto socialinių paslaugų centro pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ 

pakeitimo 

10. Dėl leidimo Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centrui įsigyti M1 klasės automobilį 

11. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“ direktoriaus 

12. Dėl Pedagoginės psichologinės tarnybos ne Kauno miesto gyventojams teikiamų paslaugų 

įkainių sąrašo patvirtinimo 

13. Dėl Savivaldybės turto, perduoto Kauno šv. Pranciškaus gimnazijai, nurašymo 

14. Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto (pianino) perėmimo ir perdavimo 

15. Dėl Kauno jaunųjų turistų centrui patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto nurašymo, 

išardymo ir likvidavimo 

16. Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kauno miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio 

infrastruktūra nuostatų patvirtinimo 

17. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl 

Bernardo Brazdžionio literatūros premijos įsteigimo ir jos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ 
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pakeitimo 

18. Dėl 2015 metų Kauno centro pėsčiųjų zonos ir senamiesčio kultūrinės ir kūrybinės erdvės 

kūrimo skatinimo projektų dalinio finansavimo sąmatos patvirtinimo 

19. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Pravieniškių g. 50, Kaune, pardavimo 

20. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Kalniečių g. 50, Kaune, pardavimo 

21. Dėl Savivaldybės būsto Birželio 23-iosios g. 14-28, Kaune, dalies pardavimo 

22. Dėl Savivaldybės būsto K. Būgos g. 43-2, Kaune, dalies pardavimo 

23. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Savanorių pr. 119, Kaune, dalies pardavimo 

24. Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo 

ir permokėtos kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

25. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo 

26. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 17 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės pajamų, surenkamų už gyvenamųjų patalpų nuomą, planavimo, 

naudojimo, apskaitos ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

27. Dėl įgaliojimų suteikimo Domui Juozui Žiogui ir Algimantui Andriulevičiui 

28. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-167 „Dėl 

žemės paėmimo visuomenės poreikiams“ pakeitimo 

29. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T-401 „Dėl 

Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

30. Dėl nekilnojamojo turto Lietuvių g. 18-1, Kaune, nuomos sutarties su Egle Vindašiene 

atnaujinimo 

31. Dėl nekilnojamojo turto Veiverių g. 132, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno 

apskrities vyriausiajam policijos komisariatui 

32. Dėl nekilnojamojo turto Laisvės al. 97, Kaune, panaudos sutarties su Lietuvos žmogaus teisių 

gynimo asociacija atnaujinimo 

33. Dėl negyvenamųjų patalpų Sporto g. 1, Kaune, panaudos sutarties su Kauno krašto invalidų 

sporto klubu „Santaka“ atnaujinimo 

34. Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą nekilnojamojo turto Sukilėlių pr. 17, Kaune, panaudos 

sutartį su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu 

35. Dėl nekilnojamojo turto Bitininkų g. 31, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno      

šv. Pranciškaus gimnazijai 

36. Dėl nekilnojamojo turto Rietavo g. 20, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise Kauno lopšeliui-darželiui „Volungėlė“ 

37. Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 122, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise Kauno lopšeliui-darželiui „Sadutė“ 

38. Dėl nekilnojamojo turto A. ir J. Gravrogkų g. 9, Kaune, nuomos Kauno „Nemuno“   

mokyklos-daugiafunkcio centro moksleivių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimui 

organizuoti 

39. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto Kranto 5-ojoje g. 7, 

Kaune, nuomos Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio moksleivių ir ikimokyklinio 

amžiaus vaikų maitinimui organizuoti 

40. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai 
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1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-625 „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 4 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Mikaitis. Ar sumokėjus likusias skolas už Karaliaus Mindaugo pr. ir Tunelio g. remontą 

bus daugiau įsiskolinimų už pernykščius darbus? Kaip vertinate socialdemokrato finansų ministro 

planus Kaunui sumažinti 18 proc. gyventojų pajamų mokesčio dalį? 

A. Laucius. Dar nepaminėjau skolos už Savanorių pr. įkalnės remonto darbus. Šias skolas 

sumokėjus būtų viskas, bet artimiausiu metu teks spręsti Panemunės tilto klausimą. Kad teko 

teismams įsikišti į Vyriausybės sprendžiamus klausimus, mano nuomone, nėra gerai, bet dabar 

taikoma metodika yra aiški. Kad mažėja ne tik Kaunui, bet ir Vilniui bei Neringai skiriama 

gyventojų pajamų mokesčio dalis, dar nereiškia, jog šių miestų biudžetai bus mažesni. 

L. Kudarienė. Kiek sutaupyta pinigų iš socialinių pašalpų ir kiek jų bus panaudota 

socialinei sričiai? 

A. Laucius. Grąžinimai į socialinę sferą vykdomi iš biudžeto. Šiai dienai ekonomija yra     

1 mln. eurų, o metų pabaigoje turėtų būti ir daugiau. Jeigu atsiras poreikis, asignavimai bus 

nukreipti socialinėms reikmėms. 

A. Kupčinskas. Atsisakoma greičio matuoklių įdiegimo per trejus metus. Ar prisimenate, 

koks buvo lėšų iš baudų surinkimas į Savivaldybės ir policijos biudžetus? 

A. Laucius. Prieš pakeičiant Biudžeto sandaros įstatymą suma siekdavo apie 4 mln. litų. 

E. Gudišauskienė. Administracijos direktoriau, kodėl nesurengtas viešojo pirkimo 

konkursas, numatyti asignavimai nepanaudoti ir greičio matavimo sistema Kaune nebus įdiegta? 

G. Petrauskas. Greičio matuoklių nebus atsisakoma. Reikalinga papildoma konsultacija su 

policijos pareigūnais, kurie mano, kad galbūt reikalingi kilnojamieji matuokliai. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Nepatikėjau, nes konsultacija su pareigūnais rengiant šį sprendimo 

projektą buvo, jie nurodė, kiek reikia stacionarių ir kilnojamųjų matuoklių. Gaila, kad sistema 

mieste nebus įdiegta. Tai pavyzdys, kaip nepanaudojami numatyti asignavimai. 

L. Kudarienė. Noriu paprieštarauti pranešėjui. Socialiniai būstai buvo remontuojami už 

surenkamus nuompinigius. Panaudojant pašalpų pinigus prioritetinė turi būti socialinė sritis. 

J. Koryzna. Greičio matuoklių programa turėtų būti tęsiama. Ne dėl baudų jie turi būti 

statomi, o dėl saugumo, avaringumo mažinimo. 

P. Jakštas. Kokios sumos nuo liepos mėnesio susidaro dėl atvirkštinio PVM mokėjimo? 

A. Laucius. Konkrečiai galėtų atsakyti Apskaitos skyrius. Kad nekiltų problemų, tam 

sutelkiami asignavimai. 

A. Kupčinskas. Kodėl atsisakoma greičio matuoklių sistemos? Per trejus metus buvo 

planuota įdiegti 30 aparatų. Dabar lėšos nukreipiamos informacijai apie Savivaldybę skleisti, 

reklamai. Mūsų frakcija teikia siūlymą dėl greičio matuoklių sistemos įdiegimo (pridedama 25 p.). 

Taip mažintume avaringumą, didėtų miesto saugumas ir patrauklumas. 

P. Mačiulis. Apsispręskime dėl TS–LKD frakcijos siūlymo. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl TS–LKD frakcijos siūlymo (pridedama 25 p.). 

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

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 23, prieš – 1, susilaikė – 14. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-527 paskelbtas Teisės aktų registre). 
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2. SVARSTYTA. Kreipimasis „Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų 

nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 3, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir priedėlio pripažinimo 

netekusiu galios įstatymo projekto“. 

Pranešėjas – A. Laucius, Finansų skyriaus vedėjas (kreipimasis pridedamas 26 p.). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Mikaitis. Taip išeina, kad kuo daugiau Kaune bus sukurta darbo vietų ir kuo daugiau 

pritraukta investicijų, tuo daugiau remsime kitas savivaldybes? Prarandama motyvacija. 

A. Laucius. Po Konstitucinio teismo sprendimo pakeista lėšų paskirstymo metodika. Po 

antrinio paskirstymo mes turime 94 procentus. Beje, apskritai biudžeto vykdymas priklauso nuo 

realios prognozės. Esant mažesniam nevykdymui būtų galima gauti dotacijas. 

O. Balžekienė. Keista, kad pridėjus specialiąsias dotacijas bendra suma nesumažės. Mano 

nuomone, kreipimasis per silpnas. Nelabai suprantu, kam atstovauja pranešėjas. 

E. Gudišauskienė. Kokia suma sumažės GPM dalis miestui? Kiek mažėtų skolinimosi 

galimybės? 

A. Laucius. Dar tik šiandien ryte gautus skaičius reikia išnagrinėti. Paties įstatymo 

nuostatų neturime. Dar neaišku, koks bus mūsų biudžetas. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Siūlau pritarti kreipimuisi, kad nemažėtų GPM dalis miestui. Antraip 

negalėsime įgyvendinti projektų. Mažėjant biudžeto apimčiai mažės ir skolinimosi galimybės. 

Pritarkime, kad GPM dalis bent nemažėtų, o atsiradus galimybei reikia kreiptis dėl didinimo. 

G. Žukauskas. Dėl kreipimosi turime susivienyti, o galbūt net surengti išvažiuojamąjį 

Tarybos posėdį. Tai atkreiptų Seimo dėmesį. 

O. Balžekienė. Kreipimuisi reikia pritarti, bet dotacijos jų prašant merui daug kainuos. 

V. Gudėnas. Reikėtų prisiminti ir regioninį ES paskirstymo mechanizmą. Prisiminkime, 

kaip Kaunas buvo nuskriaustas mažųjų sąskaita. 

M. Panceris. Ne pirmi metai bandoma sumažinti miestui tenkantį GPM procentą. Šiuo 

klausimu visi turime būti vieningi. Taip pat norėčiau atkreipti kolegų iš socialdemokratų frakcijos, 

turinčių paprastesnę galimybę bendrauti su dabartinės sudėties Vyriausybe, dėmesį. Linkime 

valdantiesiems stiprių derybinių pozicijų ginant miesto interesus. 

P. Mačiulis. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, kreipimuisi pritarkime bendru sutarimu. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Kreipimuisi pritarti. 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-636 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. liepos 12 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl Skulptūrų ir paminklų statymo ir 

nukeldinimo Kauno miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – S. Rimas, Kultūros paveldo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

E. Gudišauskienė. Kaip vyksta darbai įamžinant partizanų atminimą? 

S. Rimas. Neturiu informacijos, kad šiuo metu vyktų darbai. 

P. Mačiulis. Liberalų sąjūdžio, socialdemokratų ir „Vieningo Kauno“ frakcijos siūlo 

išbraukti Skulptūrų ir paminklų statymo ir nukeldinimo Kauno miesto viešosiose vietose taisyklių 

8.4 papunktį, t. y. pakeisti sprendimo projekto 5 punktą ir jį išdėstyti taip: „5. Pripažinti netekusiu 

galios 8.4 papunktį.“ Ar galime tam pritarti bendru sutarimu? 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Prašau pranešėją pateikti informaciją, kokie darbai vyksta ir kas iki šiol 

nuveikta įamžinant partizanų apygardų atminimą. 
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G. Žukauskas. Neaiški formuluotė „Viešosios vietos – Savivaldybės teritorijoje esančios 

bendrojo naudojimo erdvės, kurios yra prieinamos visuomenei“. Siūlau palikti seną apibūdinimą. 

P. Mačiulis. TS–LKD frakcija dėl Liberalų sąjūdžio, socialdemokratų ir „Vieningo Kauno“ 

frakcijų siūlymo paprašė balsuoti. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

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

išbraukti Taisyklių 8.4 papunktį. 

Balsavo: už – 26, prieš – 0, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-528 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-608 „Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. 

gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 246 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas 

viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ pakeitimo“. 

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

4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Ar priėmus šį sprendimą iš tikrųjų pagerės situacija prie kapinių, palyginti 

su praėjusiomis Vėlinėmis? 

R. Palevičienė. Norinčiųjų prekiauti daug, administruojant išbandytos visos priemonės. 

Reali situacija išaiškės vietoje. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-529 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-624 „Dėl Kauno miesto kelio ženklų, 

apsauginių atitvarų, įspėjamųjų stovų, sferinių veidrodžių ir kitų inžinerinių eismo saugumo 

priemonių įrengimo ir priežiūros paslaugų įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti sutartį“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Žukauskas. Kodėl konkurencinė paslauga atiduota „Kauno gatvių apšvietimui“? 

P. Keras. Tikimės didesnio operatyvumo ir efektyviau vykdomų darbų. Darbuotojai gali 

atlikti gatvėse darbus tuo pačiu metu optimizuodami veiklą. Įkainiai apskaičiuoti pritaikant 15 proc. 

nuolaidą darbams ir įrengimams. Savivaldybei tikrai nebus brangiau, o gal net atsieis pigiau. 

V. Gudėnas. Kaip bus su atliktų darbų viešinimu? 

P. Keras. Spalio 14 d. bus atplėšti vokai dėl ženklų inventorizavimo ir duomenų sukėlimo į 

registrą. Duomenys, tikimasi, bus sukelti kitų metų pradžioje. 

A. Kupčinskas. Ar negalėtų „Kauno švara“ atlikti ženklų statymo darbus? 

P. Keras. Darbai paskirstyti įvertinus įmonių resursus. 

KALBĖJO: 

V. Gudėnas. Transporto ir eismo organizavimo skyrius pasistengė, kad ženklai kiekvienam 

būtų matomi, kad būtų aišku, kas atsakingas už ženklinimą. Ačiū už tai. 

A. Kupčinskas. Džiaugiuosi, kad sveikas protas užvaldo ir liberalus, kurie praėjusią 

kadenciją akcentuodavo, jog paslaugas reikia pirkti rinkoje. 
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-530 pridedamas   

31 p.). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-635 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-582 „Dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo 

autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi tarifų Kauno mieste nustatymo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Ar ta viena nemokama diena per metus – ne per maža dovanėlė? Būtų galima 

suteikti senjorams savaitę nemokamo važiavimo, ypač įvertinus „Kauno autobusų“ veiklos 

rezultatus. 

P. Keras. Įvertinkime, kad vyresni kaip 80 metų senjorai už 3 eurus gali važiuoti visus 

metus. Be abejo, viskas priklauso nuo sprendimų ir biudžeto galimybių. 

KALBĖJO: 

L. Kudarienė. Atsižvelgdama į tai, kad socialinių pašalpų sutaupyta per 1 mln. eurų,      

TS–LKD frakcija siūlo papildyti sprendimo projekto 1 punktą ir išdėstyti jį taip: „Nustatyti, kad 

Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną (spalio 1 d.) ir savaitę po šios dienos senatvės pensijos 

amžiaus sukakę asmenys vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais vežami 

nemokamai.“ 

J. Koryzna. Po įvykdytų reformų įmonėse, sumažėjus kuro kainoms ir nebereikiant 

subsidijų turėtume galvoti apie „Kauno autobusų“ darbuotojų atlyginimų didinimą, mažinti bilieto 

kainą. Vienu iš gerų darbų būtų L. Kudarienės siūlymo palaikymas. 

A. Kupčinskas. Siūlau palaikyti L. Kudarienės iniciatyvą, kad bent savaitę senjorai galėtų 

važiuoti nemokamai. 

R. Mikaitis. Bet kitoms trim savaitėms senjorai turės pirkti mėnesinius bilietus. 

A. Kupčinskas. Mėnesinis bilietas nesutampa su kalendorinėmis dienomis. 

S. Kairys. Prašau apsispręsti dėl TS–LKD frakcijos siūlymo. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS–LKD frakcijos siūlymo papildyti sprendimo projekto 1 punktą ir 

išdėstyti jį taip: „Nustatyti, kad Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną (spalio 1 d.) ir savaitę po 

šios dienos senatvės pensijos amžiaus sukakę asmenys vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir 

troleibusais vežami nemokamai.“. 

Balsavo: už – 15, prieš – 1, susilaikė – 16. 

 

A. Kupčinskas. Prašau perbalsuoti. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama pakartotinai dėl TS–LKD frakcijos siūlymo papildyti sprendimo projekto        

1 punktą ir išdėstyti jį taip: „Nustatyti, kad Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną (spalio 1 d.) ir 

savaitę po šios dienos senatvės pensijos amžiaus sukakę asmenys vietinio reguliaraus susisiekimo 

autobusais ir troleibusais vežami nemokamai.“. 

Balsavo: už – 14, prieš – 1, susilaikė – 17. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-531 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 
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7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-642 „Dėl transporto priemonių valdytojų 

atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto 

priemonėms statyti mokėjimo“. 

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

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

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Ar verta atleisti bendrovę nuo vietinės rinkliavos? Ar jos kuriamas serialas 

turės reikšmės Kaunui? 

P. Keras. Sprendimą priims Taryba. Bet kurios kūrybinės grupės darbas sukuria tam tikrą 

vertę, daro reklamą miestui. Nuo vietinės rinkliavos prašoma atleisti 4 transporto priemonių 

valdytojus. 

K. Pūkas. Kodėl bendrovei suteikiamos išskirtinės teisės? Nėra pagrindo atleisti. 

P. Keras. Filmas bus rodomas per nacionalines televizijas, ir tai tam tikra reklama miestui. 

J. Koryzna. Pritariu K. Pūkui. Filmų kūrimas – verslas. Tegul bendrovė susimoka. 

P. Keras. Precedentas yra, Taryba jau yra priėmusi analogiškų sprendimų. 

L. Kudarienė. Anot jūsų, visas kūrybines grupes galima atleisti nuo mokesčio? 

P. Keras. Jie turi teisę kreiptis su prašymais. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Tai eilinis serialas. Nelyginkime su filmavimu apie Kalantą ir pan. 

K. Pūkas. Nemanau, kad miestas turėtų nuolaidžiauti. Juolab kad senjorams nepagelbstime. 

Aš tokiam sprendimui nepritarčiau. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 21, prieš – 5, susilaikė – 7. 

 

K. Pūkas. Prašau perbalsuoti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama pakartotinai dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 19, prieš – 6, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-532 pridedamas 35 p.). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-605 „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 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-533 pridedamas   

36 p.). 

 

 

A. Kupčinskas ir J. Kupčinskienė nusišalino nuo klausimo „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl didžiausio leistino Kauno 

miesto socialinių paslaugų centro pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymo. 
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9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-640 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl didžiausio leistino Kauno miesto socialinių 

paslaugų centro pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Kiek sumažės į Socialinių paslaugų centrą perkeltų darbuotojų atlyginimai? 

Ar tiks jų išsilavinimas, nes socialiniams darbuotojams keliami specialūs reikalavimai? 

M. Vyšniauskienė. Mano žiniomis, du darbuotojai turi socialinio darbuotojo išsilavinimą. 

Išsamiau galėtų pakomentuoti Personalo skyrius. Atlyginimai turėtų sumažėti, nes yra buvusių 

karjeros tarnautojų. 

E. Gudišauskienė. Kiek iš tikrųjų numatoma pareigybių? 

M. Vyšniauskienė. Konkrečiai 2 etatai iš 10 būtų finansuojami iš valstybės tikslinių 

dotacijų. 8 darbuotojai dirbs seniūnijose plius 3 etatai, esantys Socialinių paslaugų centre. 

V. Gudėnas. Ar darbuotojai liks seniūnijose, jų darbo vieta nesikeičia? 

M. Vyšniauskienė. Taip, seniūnijose. Dabar su seniūnais derinama poreikiai, kaip 

paskirstyti darbo krūvius. 

A. Garbaravičius. Kam žmonės bus pavaldūs? 

M. Vyšniauskienė. Kauno miesto socialinių paslaugų centro direktoriui. 

KALBĖJO: 

V. Gudėnas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė kalbėjo apie tokio darbo reikalingumą, 

atlyginimų didinimą, o mes nuvertiname šią sritį. 

L. Kudarienė. Valdančioji koalicija ignoruoja socialinius darbuotojus. Jie net nebuvo 

pasveikinti jų profesinės šventės proga Savivaldybės interneto svetainėje. Šiandien vėl jiems 

akibrokštas – priimamas neteisingas sprendimas. 

E. Gudišauskienė. Vedėjams iškelta užduotis sumažinti etatų skaičius. Skaudžiausia, kad 

nukentės valstybės tarnautojai. Apie kokią jų motyvaciją dirbti galima kalbėti? 

A. Palionis. Sveikinimai socialiniams darbuotojams buvo išsiųsti elektroniniu paštu. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 21, prieš – 2, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-534 pridedamas 37 p.). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-628 „Dėl leidimo Kauno neįgaliojo 

jaunimo užimtumo centrui įsigyti M1 klasės automobilį“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Kodėl sprendimo projekte įvardyta konkreti automobilio kaina? 

M. Vyšniauskienė. Teisininkai nurodė, kad turi būti nurodyta orientacinė kaina. Ta kaina 

bus mažesnė, nes vyks viešieji pirkimai. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-535 pridedamas  

38 p.). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-617 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Daigelis“ direktoriaus“. 
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Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros valdybos direktorius. 

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-536 pridedamas   

39 p.). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-619 „Dėl Pedagoginės psichologinės 

tarnybos ne Kauno miesto gyventojams teikiamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-537 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-602 „Dėl Savivaldybės turto, perduoto 

Kauno šv. Pranciškaus gimnazijai, nurašymo“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-538 pridedamas   

40 p.). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-603 „Dėl Savivaldybės ilgalaikio 

materialiojo turto (pianino) perėmimo ir perdavimo“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-539 pridedamas   

50 p.). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-621 „Dėl Kauno jaunųjų turistų centrui 

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

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 

išklausė. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-540 pridedamas   

51 p.). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-607 „Dėl Vietinės rinkliavos už 

naudojimąsi Kauno miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nuostatų 

patvirtinimo“. 
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Pranešėjas – A. Vilčinskas, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas      

4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Kiek vietų yra viešbučiuose? Kiek nakvynių? 

A. Vilčinskas. Statistikos departamento duomenimis, 2014 m. Kauno apgyvendinimo 

įstaigose buvo apsistoję 215 130 svečių, kurie praleido 418 023 naktis. 2015 m. antrojo ketvirčio 

duomenys: 64 392 svečiai, 119 865 nakvynės. 

J. Koryzna. Pakomentuokite Nuostatų 8.6 punktą. Kodėl vietinė rinkliava neskaičiuojama 

grupėms asmenų, išsinuomojusioms dešimt kambarių ir daugiau? Ar tai nėra susitarimas su 

agentūromis? 

A. Vilčinskas. Organizuoti grupėmis turistai sutartis su agentūromis pasirašo bent prieš 

metus. Todėl ir siūloma nustatyti datą iki 2017 m. sausio 1 dienos. 

K. Pūkas. Ar Kaunas tapo turizmo centru, kad reikia kelti mokesčius? 

A. Vilčinskas. Šis mokestis aktualus apsistojantiesiems viešbučiuose, o ne miesto 

gyventojams. Surinktos lėšos reikalingos viešajai infrastruktūrai tvarkyti, marketingo priemonėms 

įgyvendinti, miestui populiarinti. Tarybos valia apsispręsti. 

M. Panceris. TS–LKD frakcija siūlo, kad rekomendacijas dėl vietinės rinkliavos tikslinio 

panaudojimo Savivaldybės tarybai teiktų ne tik Administracijos direktorius, bet ir komitetai, ir kad 

rinkliavos dydis būtų nustatomas likus pusmečiui iki Naujųjų metų. 

J. Kupčinskienė. Valstybinis turizmo departamentas skelbia, kad Kauno viešbučių 

užimtumas siekia 40 procentų. Kažkodėl nesutampa skaičiai. 

A. Vilčinskas. Mano įvardyti skaičiai nurodyti Statistikos departamento. Užimtumas nuolat 

svyruoja: pavyzdžiui, 2014 m. nuo 32,7 iki 42 proc., priklausomai nuo sezoniškumo. Išvestinė 

padaryta pagal atvykusių turistų skaičių. 

KALBĖJO: 

K. Mazurkevičius. Kodėl nepasinaudojama Druskininkų ar Palangos patirtimi, kur 

infrastruktūra jau yra sutvarkyta? Kaunas nėra tiek pažengęs, kad galėtų įvesti „pagalvės“ mokestį. 

M. Panceris. Šis mokestis yra gera priemonė suformuoti fondą Kauno rinkodarai plėsti ir 

atgaivinti pigius skrydžius. Nepabijokime ateityje mokestį padidinti nuo 50 centų iki 1 euro. 

A. Kupčinskas. 2010–2012 m., kai buvo pasirašyta miesto ir rajono Savivaldybių ir Kauno 

oro uosto bendradarbiavimo sutartis, kasmet miestas mokėdavo po 1,5 mln. Lt, arba 400 tūkst. eurų. 

Gal 50 centų – per kuklus mokestis, bet tai gera pradžia. Mūsų frakcija pritars šiam sprendimo 

projektui. 

S. Kairys. Pirmiausia apsispręsime dėl TS–LKD frakcijos siūlymo, kad rekomendacijas dėl 

vietinės rinkliavos tikslinio panaudojimo Savivaldybės tarybai teiktų ne tik Administracijos 

direktorius, bet ir kuruojantys komitetai, ir kad rinkliavos dydis būtų nustatomas likus ne mažiau 

kaip 6 mėnesiams iki kitų kalendorinių metų pradžios. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS–LKD frakcijos siūlymo (pridedama 28 p.). 

Balsavo: už – 13, prieš – 12, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

M. Panceris. Gal galite įvardyti nepritarimo motyvus? 

S. Kairys. Tiesiog tokia Tarybos valia. Socialdemokratų frakcija siūlo protokolinį 

pavedimą Savivaldybės administracijai, kad vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kauno miesto 

savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra dydis būtų peržiūrėtas po 1 metų nuo 

rinkliavos įsigaliojimo datos. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 
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Balsuojama dėl socialdemokratų frakcijos siūlomo protokolinio pavedimo: įpareigoti 

Savivaldybės administraciją po 2017 m. sausio 1 d. peržiūrėti vietinės rinkliavos už naudojimąsi 

Kauno miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra dydį. 

Balsavo: už – 21, prieš – 5, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Įpareigoti Savivaldybės administraciją po 2017 m. sausio 1 d. peržiūrėti 

vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kauno miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio 

infrastruktūra dydį. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-541 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-601 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2011 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Bernardo Brazdžionio literatūros premijos 

įsteigimo ir jos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-542 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-622 „Dėl 2015 metų Kauno centro 

pėsčiųjų zonos ir senamiesčio kultūrinės ir kūrybinės erdvės kūrimo skatinimo projektų dalinio 

finansavimo sąmatos patvirtinimo“. 

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

4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-543 pridedamas   

53 p.). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-613 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Pravieniškių g. 50, Kaune, pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-544 pridedamas    

55 p.). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-614 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Kalniečių g. 50, Kaune, pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-545 pridedamas   

57 p.). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-615 „Dėl Savivaldybės būsto Birželio    

23-iosios g. 14-28, Kaune, dalies pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-546 pridedamas   

59 p.). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-616 „Dėl Savivaldybės būsto K. Būgos    

g. 43-2, Kaune, dalies pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Ar vykdant individualų parduodamo objekto vertinimą dalyvauja skyriaus 

specialistai? 

A. Griškonienė. Taip, tai privaloma pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą. 

KALBĖJO: 

P. Jakštas. Praėjusių metų birželio 9 d. Registrų centro masinio vertinimo duomenys rodo, 

kad šio adreso būsto 1 kv. m kaina 495 eurai, o pagal individualų vertinimą 248 eurai. Pagal 

statistiką masinis vertinimas nuo individualaus skiriasi 30 proc., čia net 50 proc. Kyla įtarimų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-547 pridedamas   

61 p.). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-638 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Savanorių pr. 119, Kaune, dalies pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-548 pridedamas   

63 p.). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-600 „Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios 

būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtos kompensacijos grąžinimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

Klausimas svarstytas 5 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Kiek kreipėsi žmonių su prašymais išmokėti kompensacijas už būsto 

nuomą? 

L. Stankevičienė. Nuo metų pradžios domėjosi 5 asmenys. Tačiau esminis dalykas, kad 

nuomotojas nenori įregistruoti savo turto ir valstybei mokėti mokesčių. 
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KALBĖJO: 

L. Kudarienė. Tokia situacija visoje Lietuvoje. Ar tikslinga mums pritarti Tvarkos aprašui, 

jeigu neveikia įstatymai? Niekas nenori nuomoti privataus būsto, kai reikia deklaruoti pajamas. 

Reikėtų kreiptis į Seimą dėl pakeitimų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 19, prieš – 0, susilaikė – 12. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-549 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-639 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Ekonomikos ir finansų komitetas 

rekomenduoja sprendimo projekto 2 punktą papildyti žodžiais „su visais pakeitimais ir 

papildymais“. Pranešėja su komiteto siūlymu sutinka. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-550 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-641 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2013 m. sausio 17 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Kauno miesto savivaldybės pajamų, 

surenkamų už gyvenamųjų patalpų nuomą, planavimo, naudojimo, apskaitos ir atskaitomybės 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

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

siūlo išbraukti sprendimo projekto 1.4 punktą. Pranešėja su komiteto siūlymu sutinka. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-551 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-637 „Dėl įgaliojimų suteikimo Domui 

Juozui Žiogui ir Algimantui Andriulevičiui“. 

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-552 pridedamas     

66 p.). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-611 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-167 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams“ 

pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-553 pridedamas     

67 p.). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-598 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2005 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T-401 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto 

perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – A. Slušnys, Turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 5 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-554 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-599 „Dėl nekilnojamojo turto Lietuvių     

g. 18-1, Kaune, nuomos sutarties su Egle Vindašiene atnaujinimo“. 

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

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

vietoj skaičių ir žodžių „0,61 Eur per mėnesį už 1 kv. m“ įrašyti skaičius ir žodžius „0,14 Eur per 

mėnesį už 1 kv. m“. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Mikėnas. Kokia buvo ankstesnė kaina? 

A. Slušnys. Buvo 0,14 Eur už 1 kv. m, tačiau perskaičiavus pagal patvirtintą metodiką tapo 

0,61 Eur už 1 kv. m, ir ši kaina įrašyta sprendimo projekte. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Darnios plėtros ir investicijų komiteto siūlymui 

sprendimo projekto 2 punkte vietoj skaičių ir žodžių „0,61 Eur per mėnesį už 1 kv. m“ įrašyti 

skaičius ir žodžius „0,14 Eur per mėnesį už 1 kv. m“ pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-555 

pridedamas 69 p.). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-606 „Dėl nekilnojamojo turto Veiverių    

g. 132, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno apskrities vyriausiajam policijos 

komisariatui“. 

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

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

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

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Ekonomikos ir finansų komiteto siūlymo sprendimo projekto 1 punkte 

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

Balsavo: už – 23, prieš – 8, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Balsavo: už – 29, prieš – 0, susilaikė – 5. 
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-556 pridedamas           

70 p.). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-609 „Dėl nekilnojamojo turto Laisvės     

al. 97, Kaune, panaudos sutarties su Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija atnaujinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-557 pridedamas     

71 p.). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-632 „Dėl negyvenamųjų patalpų Sporto   

g. 1, Kaune, panaudos sutarties su Kauno krašto invalidų sporto klubu „Santaka“ atnaujinimo“. 

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

2 pritarė be pastabų, Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetas rekomenduoja sprendimo projekto     

1 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „5 metams“ įrašyti skaičių ir žodį „1 metams“. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Sporto, turizmo ir laisvalaikio komiteto siūlymo sprendimo projekto          

1 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „5 metams“ įrašyti skaičių ir žodį „1 metams“. 

Balsavo: už – 20, prieš – 1, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-558 

pridedamas 72 p.). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-610 „Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą 

nekilnojamojo turto Sukilėlių pr. 17, Kaune, panaudos sutartį su Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetu“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-559 pridedamas   

73 p.). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-630 „Dėl nekilnojamojo turto Bitininkų   

g. 31, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno šv. Pranciškaus gimnazijai“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-560 pridedamas     

75 p.). 

 

 



17 

   

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-618 „Dėl nekilnojamojo turto Rietavo g. 

20, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno lopšeliui-darželiui 

„Volungėlė“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-561 pridedamas   

76 p.). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-631 „Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 

122, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno lopšeliui-darželiui 

„Sadutė“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-562 pridedamas   

77 p.). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-643 „Dėl nekilnojamojo turto A. ir            

J. Gravrogkų g. 9, Kaune, nuomos Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro moksleivių ir 

ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimui organizuoti“. 

Pranešėjas – A. Slušnys, Turto skyriaus vedėjas. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Anksčiau teigėte, kad iki rugsėjo 1-osios visi konkursai bus įvykę. Kaip 

šiuo atveju? 

A. Slušnys. Visi konkursai tikrai nebus įvykę, sutartys baigiasi skirtingu metu. Įmonė 

„Kaspaula“ dėl finansinių problemų pati paprašė mokyklos direktorės nutraukti nuomos sutartį. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-564 pridedamas     

81 p.). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-644 „Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir 

trumpalaikio materialiojo turto Kranto 5-ojoje g. 7, Kaune, nuomos Kauno Motiejaus Valančiaus 

mokyklos-darželio moksleivių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimui organizuoti“. 

Pranešėjas – A. Slušnys, Turto skyriaus vedėjas. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-563 pridedamas     

78 p.). 

 

 

40. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

L. Kudarienė. Paklausimas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui dėl 

reorganizacijos (paklausimas pridedamas 29 p.). 
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P. Mačiulis. Primenu, jog Tarybos nariams išdalytos susipažinti Vyriausybės atstovo Kauno 

apskrityje reikalavimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos 

tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ (pridedama 30 p.) kopijos. 

 

 

Posėdis baigėsi 11.00 val. 

 

 

Savivaldybės meras                     Visvaldas Matijošaitis 

Tarybos sekretorė                                Živilė Širvienė 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 

Virginija Nevulė 

 

 

                   

 


