
 

 

   

      

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

      

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 
      

2015 m. spalio 20 d.  Nr. TP-13 

 
Kaunas 

 

Posėdis vyko 2015-10-20 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 11.30 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 (24 p.). 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: Ž. Garšva, D. Matijošaitis, E. Plūkienė, V. Varžinskas. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas (25 p.). 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama 26 p.). 

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

darbotvarkės 35 klausimą (Ekonomikos ir finansų komiteto siūlymas) bei, rengėjui atsiėmus,        

43, 44 ir 48 klausimus. Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetas pasiūlė įtraukti į posėdžio 

darbotvarkę po 55 klausimo papildomą „Dėl nuomos sutarties su V. Vėberio individualia firma 

nutraukimo ir nekilnojamojo turto Rotušės a. 15, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti 

juo patikėjimo teise Kauno miesto muziejui“. Be to, prireikus pranešėjui išvykti, siūloma pakeisti 

10 ir 11 darbotvarkės klausimų eiliškumą ir svarstyti juos posėdžio pradžioje. 

A. Kupčinskas. Dėl papildomų klausimų įtraukimo į darbotvarkę prašome balsuoti. Bendro 

sutarimo frakcijų seniūnų sueigoje nebuvo. 

S. Kairys. Apsispręskime dėl papildomo klausimo „Dėl nuomos sutarties su V. Vėberio 

individualia firma nutraukimo ir nekilnojamojo turto Rotušės a. 15, Kaune, perdavimo valdyti, 

naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno miesto muziejui“ įtraukimo į darbotvarkę. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl papildomo klausimo „Dėl nuomos sutarties su V. Vėberio individualia 

firma nutraukimo ir nekilnojamojo turto Rotušės a. 15, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise Kauno miesto muziejui“ (Nr. TR-697) įtraukimo į darbotvarkę. 

Balsavo: už – 20, prieš – 2, susilaikė – 11 (balsavimo rezultatai pridedami 31 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimą į darbotvarkę įtraukti ir svarstyti po 55 klausimo. 

 

S. Kairys. Dėl kitų darbotvarkės pakeitimų prieštaraujančiųjų nematyti. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą „Dėl Savivaldybės būsto Savanorių pr. 402, 

Kaune, dalies pardavimo“ (Nr. TR-660) iš darbotvarkės išbraukti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą „Dėl Pagrindinių 2016–2018 metų Kauno 
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miesto kultūros renginių organizavimo ir dalinio finansavimo programos patvirtinimo“                

(Nr. TR-634) iš darbotvarkės išbraukti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą „Dėl Pagrindinių 2016–2018 metų Kauno 

miesto kultūros renginių (projektų) sąrašo patvirtinimo“ (Nr. TR-649) iš darbotvarkės išbraukti. 

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

2011 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-569 „Dėl Bernardo Brazdžionio literatūros premijos skyrimo 

komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Nr. TR-684) iš darbotvarkės 

išbraukti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pakeisti 10 ir 11 darbotvarkės klausimų eiliškumą ir 

svarstyti juos posėdžio pradžioje. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 

 

1. Dėl Kauno miesto viešųjų kapinių administravimo, priežiūros ir neatpažinto ar vienišo 

žmogaus palaikų laidojimo paslaugų įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti sutartį 

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

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

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir jos 

nuostatų patvirtinimo 

4. Dėl pritarimo taikiai išspręsti ginčą 

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-336 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos patvirtinimo“ pakeitimo 

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-623 „Dėl 

vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir jų laikymą daugiabučiuose 

namuose nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios 

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

gyvūnų laikymo Kauno mieste“ pakeitimo 

8. Dėl leidimo registruoti UAB „Sporto infrastruktūra“ buveinę Kauno miesto savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančiame pastate Kovo 11-osios g. 26, Kaune 

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

Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 m. 

priemonių finansavimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 

10. Dėl automobilio perdavimo valdyti ir naudoti patikėjimo teise Kauno savivaldybės globos 

namams 

11. Dėl daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės prie K. Donelaičio g. 65P, Kaune, statybos 

12. Dėl pavedimo viešosios įstaigos S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro direktoriui 

13. Dėl Kauno irklavimo mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Kauno buriavimo 

mokyklos „Bangpūtys“ 

14. Dėl Kauno sporto mokyklos „Gaja“ ir Kauno „Jaunalietuvių sporto organizacijos“ mokyklos 

reorganizavimo 

15. Dėl Kauno Centro sporto mokyklos nuostatų patvirtinimo 

16. Dėl Kauno futbolo mokyklos „Tauras“ nuostatų patvirtinimo 

17. Dėl Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų ainiai“ nuostatų patvirtinimo 

18. Dėl Kauno plaukimo mokyklos nuostatų patvirtinimo 

19. Dėl biudžetinės įstaigos „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ steigimo 

20. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl Sporto 

organizacijų projektų finansavimo iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo 

šaltinių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

21. Dėl koncertinės įstaigos Kauno miesto simfoninio orkestro atleidimo nuo vietinės rinkliavos 
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už naudojimąsi 3 nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti 

mokėjimo 

22. Dėl Kauno valstybinio muzikinio teatro atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi        

6 nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti mokėjimo 

23. Dėl Kauno miesto muziejaus atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi 4 nustatytomis 

Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti mokėjimo 

24. Dėl koncertinės įstaigos Kauno valstybinės filharmonijos atleidimo nuo vietinės rinkliavos už 

naudojimąsi 5 nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti mokėjimo 

25. Dėl Kauno lopšeliui-darželiui „Malūnėlis“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto 

nurašymo, išardymo ir likvidavimo 

26. Dėl negyvenamosios patalpos – pastogės Savanorių pr. 56, Kaune, dalies pardavimo 

27. Dėl negyvenamosios patalpos – pastogės Mosėdžio g. 64, Kaune, dalies pardavimo 

28. Dėl negyvenamosios patalpos – pastogės T. Daugirdo g. 7-18, Kaune, dalies pardavimo 

29. Dėl negyvenamosios patalpos – pastogės T. Daugirdo g. 7-17, Kaune, dalies pardavimo 

30. Dėl Savivaldybės būsto Prancūzų g. 59-65, Kaune, pardavimo 

31. Dėl Savivaldybės būsto Vilnų g. 17-1, Kaune, pardavimo 

32. Dėl Savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 61-56, Kaune, pardavimo 

33. Dėl Savivaldybės būsto Kranto 2-ojoje g. 16-4, Kaune, pardavimo 

34. Dėl Savivaldybės būsto Prancūzų g. 59-12, Kaune, pardavimo 

35. Dėl Savivaldybės būsto Užšilių g. 59, Kaune, dalies pardavimo 

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

palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką suteikimo 

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

miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo 

38. Dėl Kauno miesto socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo 

39. 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 

40. Dėl didžiausio leistino Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos 

pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo 

41. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-241 „Dėl 

Pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės paslaugos teikimo Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinėse švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

42. Dėl koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ kūrybinių darbuotojų, dirbančių pagal neterminuotas 

darbo sutartis, atestavimo komisijos patvirtinimo 

43. Dėl Kauno miesto muziejaus nuostatų patvirtinimo 

44. Dėl Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo 

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

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

Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 

46. Dėl nekilnojamojo turto Kuosų g. 17, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise Kauno kultūros centrui „Tautos namai“ 

47. Dėl nekilnojamojo turto Taikos pr. 57, Kaune, perėmimo iš Kauno jaunųjų turistų centro 

48. Dėl nekilnojamojo turto Gedimino g. 33, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos 

profesinių sąjungų konfederacijos Kauno regioniniam centrui 

49. Dėl nuomos sutarčių su UAB „Žineta“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo 
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50. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto Geležinio Vilko g. 28, 

Kaune, nuomos Kauno Antano Smetonos gimnazijos moksleivių maitinimui organizuoti 

51. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-679 „Dėl 

nekilnojamojo turto Giedraičių g. 8, Kaune, perėmimo iš Kauno apskrities priklausomybės 

ligų centro“ pripažinimo netekusiu galios 

52. Dėl nuomos sutarties su V. Vėberio individualia firma nutraukimo ir nekilnojamojo turto 

Rotušės a. 15, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno 

miesto muziejui 

53. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015–2016 metų veiklos 

programos patvirtinimo 

54. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-604 „Dėl Kauno miesto viešųjų kapinių 

administravimo, priežiūros ir neatpažinto ar vienišo žmogaus palaikų laidojimo paslaugų įkainių 

nustatymo ir pritarimo sudaryti sutartį“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Kodėl nesutampa skaičiai? Vienur neatpažinto ar vienišo žmogaus palaikų 

laidojimo įkainis nurodytas 674,41 euro, o kitur – 526 eurai. 

A. Pakalniškis. Teisinga pastaba. Rašydami suklydome, todėl neatpažinto ar vienišo 

žmogaus palaikų laidojimo įkainis turi būti 526 eurai, be to, paminklų ir kapaviečių, įtrauktų į 

paveldo objektų sąrašą, priežiūra įkainota 15 eurų (1 vnt./mėn.). 

S. Kairys. Ar galime sprendimo projektui su pataisomis pritarti bendru sutarimu? 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-565 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-689 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

2015–2017 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-566 pridedamas   

43 p.). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-675 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – B. Daugėlienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas    

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-567 pridedamas   

44 p.). 
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4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-696 „Dėl pritarimo taikiai išspręsti ginčą“. 

Pranešėjas – G. Petrauskas, Savivaldybės administracijos direktorius. Klausimas svarstytas 

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Kur būtų galima susipažinti su visu taikos sutarties projektu? Vien 

aiškinamuoju raštu pasitikėti negalima. 

G. Petrauskas. Taikos sutartis yra konfidenciali, su ja susipažinti galima reglamentuota 

tvarka „Kauno energijoje“. Šis Tarybai pateiktas sprendimas praktiškai yra informacinio pobūdžio, 

jo pagal įstatymus neprivalu tvirtinti. 

G. Žukauskas. Tai žingsnis pirmyn sprendžiant problemą. Kaip būtų su įrenginiais KTE 

bankrutuojant? 

G. Petrauskas. Apsibrėžėme kolektorinės hektarą, kad neveikiant elektrinei kritiniu atveju 

galėtume į šią teritoriją persikelti įrenginius. Lėšos būtų skirtos būtent tiems darbams atlikti. 

J. Koryzna. 1.4 punkte teigiama, kad „Kauno energija“ įgyja nuomos teisę į žemės sklypo 

dalį, jei Kauno termofikacijos elektrinė nebetęsia kogeneracijos veiklos. Bet juk elektros ji dabar 

negamina. 

G. Petrauskas. Šiai dienai ji turi teisę gaminti elektros energiją. 

V. Gudėnas. Kokios garantijos, kad vėl byla neatsidurs arbitraže? 

G. Petrauskas. Pati realiausia garantija – sulaikytos 5,5 mln. Lt lėšos „Kauno energijos“ 

sąskaitoje. Šiai dienai mes, kaip kreditoriai, neturime jokių pirmumo teisių. 

KALBĖJO: 

R. Mikaitis. Sprendimo projektas pakankamai aiškus. Raginčiau jam pritarti. 

G. Žukauskas. KTE ir ponas Stonys šioje salėje keturis kartus aiškino, kaip pagerės 

gyvenimas ir sumažės tarifai. Praktiškai niekas nebuvo sutarta. Iki galo pasitikėti bijočiau. 

Svarbiausia – patikimumas ir šilumos kaina. 

V. Matijošaitis. Pasirašius sutartį 5,5 mln. Lt automatiškai lieka „Kauno energijos“ 

sąskaitoje, ir niekas, jokie kreditoriai jų nepaims. 

A. Kupčinskas. Skirtumas tai, kad 2012 m. Tarybos nariai turėjo galimybę susipažinti su 

sutarties projektu. Anuomet ji buvo pasirašyta su analogiškais susitarimais, bet jų direktorius 

nesilaikė. Nėra garantijų, kad Stonys ir dabar neapskųs sutarties. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 21, prieš – 0, susilaikė – 14. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-568 pridedamas 49 p.). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-664 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-336 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

paveldotvarkos programos patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – S. Rimas, Kultūros paveldo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas                 

2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Programos IV skyriuje teigiama, kad nagrinėjant prašymus ir siūlant 

finansavimo dydį prioritetai teikiami ir fizinių asmenų nuosavybės teise valdomų Savivaldybės 

saugomais paskelbtų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbams, o jau V skyriuje kalbama tik apie 

Savivaldybės nuosavybės teise valdomas Savivaldybės nekilnojamąsias kultūros vertybes. 

S. Rimas. IV skyriuje teigiama, kad prioritetas teikiamas fizinių asmenų valdomam 

objektui. 

M. Panceris. Ar pagal šią programą Kauno technologijos universitetas galės kreiptis 

paramos buvusiam „Pieno centro“ pastatui tvarkyti? 
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S. Rimas. Taip, galės. 

KALBĖJO: 

G. Skaistė. Sveikinu pasiteisinusią programą. Norėtųsi, kad būtų sutvarkyta kuo daugiau 

miesto reprezentacinių pastatų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-569 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-666 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-623 „Dėl vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, 

kačių) registravimą ir jų laikymą daugiabučiuose namuose nustatymo“ pripažinimo netekusiu 

galios“. 

Pranešėjas – D. Sirgedas, Kauno miesto savivaldybės Gyvūnų globos ir priežiūros tarybos 

pirmininkas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Mikaitis. Kiek kainavo rinkliavos administravimas? 

D. Sirgedas. Šiemet iki liepos mėnesio daugiau buvo sumokėta už administravimą negu 

surinkta rinkliavos. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Rinkliava buvo daugiau savanoriško pobūdžio, todėl nieko keista, kad ją 

mokėjo tik sąžiningi piliečiai. 

R. Mikaitis. Siūlau pritarti sprendimo projektui. Atsisakius rinkliavos žmonės nevengs 

registruoti gyvūnų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-570 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-669 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

pakeitimo“. 

Pranešėjas – D. Sirgedas, Kauno miesto savivaldybės Gyvūnų globos ir priežiūros tarybos 

pirmininkas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-571 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-651 „Dėl leidimo registruoti UAB „Sporto 

infrastruktūra“ buveinę Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate Kovo 

11-osios g. 26, Kaune“. 

Pranešėjas – D. Ratkelis, Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-572 pridedamas  

51 p.). 
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9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-693 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-573 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-679 „Dėl automobilio perdavimo valdyti ir 

naudoti patikėjimo teise Kauno savivaldybės globos namams“. 

Pranešėjas – A. Jarušauskas, Bendrojo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas                    

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-574 pridedamas  

52 p.). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-674 „Dėl daugiaaukštės automobilių 

stovėjimo aikštelės prie K. Donelaičio g. 65P, Kaune, statybos“. 

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

2 komitetuose, pritarta be pastabų, Ekonomikos ir finansų komitetas Tarybos narės                         

E. Gudišauskienės iniciatyva prašo Administraciją 2015-10-20 Tarybos posėdžio metu pateikti 

išsamią informaciją apie daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės prie K. Donelaičio g. 65P 

statybas. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Ar pastačius šią aikštelę bus išspręsta automobilių statymo problema, ar idėja 

dėl aikštelės Vienybės a. statybos jau palaidota? 

V. Abramavičius. Visiškai išspręsti problemos ir Vienybės a. projektas nepadėtų. 

V. Matijošaitis. Vienybės a. projektas per brangus, kalbama su SBA apie jo vystymą. 

Aikštelė prie K. Donelaičio g. atitiktų galimybes, taip pat dairomės kitų variantų. 

G. Budnikas. Ar bus išlaikytas pastato aukštingumas? 

V. Abramavičius. Taip, planuojama 6 aukštų aikštelė. 

G. Skaistė. Ar dar išvysime projektą prieš jį įgyvendinant? 

V. Matijošaitis. Visi miestiečiai pamatys. 

V. Abramavičius. Visuomenei svarbių objektų projektiniai pasiūlymai teikiami svarstyti. 

G. Žukauskas. Sprendimas reikalingas, bet ar Laisvės al. neatsiras dar vienas „stiklainis“? 

V. Abramavičius. Bandysime klaidų nekartoti. Juolab projektą svarstys KAUET‘as. 

E. Gudišauskienė. Kokiomis lėšomis bus finansuojama statyba? 

V. Matijošaitis. Savivaldybės lėšomis. 

A. Kupčinskas. Mes pateikėme protokolinį siūlymą, kad Administracijos direktorius 

parengtą daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės prie K. Donelaičio g. 65P, Kaune, techninį 

projektą su investiciniu projektu ir visais suderinimais pristatytų miesto Tarybai. Norime matyti 

eigą. 

K. Mazurkevičius. Ar reikalinga skubos tvarka investuoti 2 milijonus, kai mieste yra 

daugiau bėdų? Ar tai prioritetinė statyba? Taip pat norėčiau sužinoti kitas alternatyvias vietas. 

V. Abramavičius. Kas yra prioritetai, apsispręs Taryba. 
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O. Balžekienė. Projektas reikalingas miestui. Tik ar pagalvota dėl apkrovų K. Donelaičio 

gatvėje – įvažiavimo ir išvažiavimo? Ar kalbėta su Transporto priežiūros komisija? 

V. Abramavičius. Su Transporto priežiūros komisija nekalbėta. Mūsų nuomone, nebus taip, 

kad visi vienu metu suvažiuotų ir išvažiuotų. 

V. Matijošaitis. Rengiant techninį projektą visi šie klausimai bus išspręsti. 

V. Abramavičius. 264 vietos nėra dideli mastai. 

KALBĖJO: 

G. Skaistė. Anot pranešėjo, projektą svarstys KAUET‘as, bet Administracijos direktorius 

teigė, kad jį išvis planuojama panaikinti. Taigi neaišku, ar projektai bus pristatyti visuomenei. Mūsų 

frakcija nėra prieš šias statybas, planuojame paremti sprendimo projektą, bet informacija Tarybai 

turėtų būti pateikiama. Komiteto posėdis neįvyko ne dėl to, kad TS–LKD frakcijos nariai neatėjo. 

V. Matijošaitis. Iš visų Tarybos narių aš labiausiai gilinausi į šį projektą, todėl galiu 

atsakyti į klausimus. 

E. Gudišauskienė. Nekiltų tiek klausimų, jeigu komitete būtų pateikta bent preliminari 

informacija. Mes prašėme, kad dalyvautų ir „Automobilių stovėjimo aikštelių“ direktorius, nes neva 

atliko kažkokius skaičiavimus. 

A. Kupčinskas. Kas aišku merui ir jo frakcijai, neaišku kitoms frakcijoms. Nesirengiama 

pristatyti projektų, reikalingas tik pritarimas. Atkreipiu dėmesį, kad vakar meras leido sau pareikšti, 

kad iš parkavimo pinigų buvo finansuojamos partijos. Aš taip pat leisiu sau pareikšti, kad kas galėtų 

paneigti, jog „Viči grupė“ nesidera dėl viešbučio „Merkurijaus“ vietoje įsikūrimo ir tuo pačiu šalia 

Savivaldybės lėšomis gerina infrastruktūrą. 

S. Kairys. Pirmiausia apsispręskime dėl TS–LKD frakcijos protokolinio siūlymo parengtą 

daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės prie K. Donelaičio g. 65P, Kaune, techninį projektą 

pristatyti Kauno miesto savivaldybės tarybai. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS–LKD frakcijos protokolinio siūlymo. 

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

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 20, prieš – 2, susilaikė – 11. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-575 pridedamas 53 p.). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-668 „Dėl pavedimo viešosios įstaigos      

S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro direktoriui“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Kiek kitais metais numatoma skirti lėšų pasirengimui 2017 m. 

Tarptautinėms vaikų sporto žaidynėms? 

M. Šivickas. Kitų metų biudžete jau planuojamos lėšos – papildomai programai prašoma 

apie 40 tūkst. eurų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-576 pridedamas   

54 p.). 
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13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-680 „Dėl Kauno irklavimo mokyklos 

reorganizavimo, prijungiant ją prie Kauno buriavimo mokyklos „Bangpūtys“. 

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

2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-577 pridedamas   

55 p.). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-681 „Dėl Kauno sporto mokyklos „Gaja“ 

ir Kauno „Jaunalietuvių sporto organizacijos“ mokyklos reorganizavimo“. 

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

2 komitetuose, pritarta be pastabų. Pranešėjas prašo pakoreguoti sprendimo projekto punktus, kurie 

susiję su Kauno sporto mokyklos „Gaja“ direktoriaus Viktoro Krimelio atleidimu iš pareigų 

(pakeitimai pridedami 32 p.). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Mazurkevičius. Kodėl išbraukėte lauko tenisą? Ar nenumatyta proteguoti kokią nors 

privačią mokyklą? 

M. Šivickas. Tarp strateginių sporto šakų lauko teniso nėra. Ši sporto šaka kultivuojama 

klubinėje veikloje. Sporto mokykla savo aikštynų neturi ir artimiausiu metu jų įrengti nenumatoma. 

Privačios mokyklos tikrai nebus proteguojamos. 

G. Budnikas. Ar direktoriui V. Krimeliui atleisti naudotas spaudimas? 

M. Šivickas. Jokio spaudimo nebuvo. Direktoriams pasiūlyti šalių susitarimo ir teisės aktų 

nustatyta tvarka atleidimo reorganizuojant variantai. Kodėl V. Krimelis pakeitė savo nuomonę, 

nežinau, bet tai jo valia. Tik šiandien sprendimo projekte dėl to turime padaryti pakeitimus. 

S. Kairys. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, sprendimui pritarkime su pranešėjo pateiktais 

pakeitimais. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-578 

pridedamas 77 p.). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-685 „Dėl Kauno Centro sporto mokyklos 

nuostatų patvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Ar išbraukiame 23 vaikus gimnastus, kurie dalyvauja čempionatuose? 

M. Šivickas. Tai klubinė veikla, todėl tokie projektai gali būti finansuojami iš 

nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų rėmimo fondo. 

E. Gudišauskienė. Kiek yra mieste klubų, kuriuose būtų galima užsiimti aerobine 

gimnastika? 

M. Šivickas. Tikslių skaičių nepasakysiu, bet tokių klubų tikrai yra. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Nors tai klubinė veikla, bet reikia ją tęsti, nes šios mokyklos rezultatai 

akivaizdūs. Atsisakoma šakos vien dėl patalpų trūkumo. Siūlau ne griauti patirtį, o tęsti. Reikalingas 

net ir antras treneris. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 
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Balsavo: už – 28, prieš – 0, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-579 pridedamas 101 p.). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-686 „Dėl Kauno futbolo mokyklos 

„Tauras“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

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

Administracijos direktoriui peržiūrėti visų Savivaldybės įstaigų nuostatų parengimo tvarką, kad 

nuostatai būtų konkretūs ir aiškūs. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-580 pridedamas  

114 p.). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-687 „Dėl Kauno žiemos sporto mokyklos 

„Baltų ainiai“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Mikėnas. Kuo užkliuvo kerlingas? 

M. Šivickas. Pernai sportavo 8 vaikai, šiemet – jau tik 6. Be to, neturime tokių trenerių, 

kurie parengtų aukšto meistriškumo sportininkus. 

O. Balžekienė. Kodėl vaikus nukreipiame į klubus? Kas vyksta? 

M. Šivickas. Reikia nustatyti prioritetus, kam skirsime didesnį finansavimą. Finansuodami 

tikimės ir sportinio rezultato. 

L. Kudarienė. Ar gerai suprantu, kad mažinant sporto šakų skaičių kitais metais bus 

numatytas mažesnis sporto mokyklų finansavimas? 

M. Šivickas. Išimdami iš mokyklų kai kurias sporto šakas ta pinigų suma didinsime fondą. 

Natūraliai mokyklose liks daugiau lėšų, kurias galėsime skirti kitoms šakoms, inventoriui įsigyti. 

Čia nekalbama apie sutaupymą, o tikslingą lėšų panaudojimą sportui. 

A. Kupčinskas. Ar gautas statybos leidimas čiuožimo bazei? Jai rekonstruoti numatyti 

europiniai pinigai – per 10 mln. litų. 

M. Šivickas. Šiemet gauta apie 0,5 mln. Lt iš Valstybės investicijų programos. Sutartis su 

rangovu pasirašyta rugsėjo pradžioje. Mano žiniomis, bazės renovacijos darbai jau vyksta. 

KALBĖJO: 

G. Budnikas. Tas siaurinimas nėra gerai, vaikai paprastai išbando daug sporto šakų. 

Pagalvokime apie jaunimo sveikatą. Lėšas sportui reikia didinti. 

O. Balžekienė. Kerlingo treniruotėms reikalingas ledas. Ar nebus taip, kad vaikai neturės 

kur sportuoti? 

K. Mikėnas. Palaikau pasisakiusiuosius – negalime leisti, kad vaikai atsidurtų gatvėje. 

Galime daug ko atsisakyti, bet sporto pasiekimai ateina per masiškumą. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 21, prieš – 0, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-581 pridedamas 127 p.). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-688 „Dėl Kauno plaukimo mokyklos 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 27, prieš – 0, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-582 pridedamas 140 p.). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-695 „Dėl biudžetinės įstaigos „Kauno 

biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ steigimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Ar ateityje bus įtrauktos ir socialinės, švietimo įstaigos? Ar esamiems 

darbuotojams bus pasiūlytos darbo vietos naujai įsteigtoje įstaigoje? 

M. Šivickas. Ši įstaiga galės teikti apskaitos paslaugas Kauno miesto savivaldybės 

įsteigtoms biudžetinėms įstaigoms. Neatmetama galimybė visoms. Nuo sausio 1 d. paslaugos bus 

teikiamos 10 sporto mokyklų. Mūsų skyriaus darbuotojoms bus pasiūlytas darbas naujoje įstaigoje. 

K. Mazurkevičius. Pagal kokius skaičiavimus bus gautas ekonominis naudingumas, jeigu 

net struktūra nežinoma? 

M. Šivickas. Kitame posėdyje bus nustatytas didžiausias leistinas etatų skaičius, kuris 

pradžioje bus visai nedidelis, nes aptarnaujamos tik sporto mokyklos. Ekonominiu naudingumu esu 

įsitikinęs. 

V. Gudėnas. Kaip bus vykdomi viešieji pirkimai centralizavus? 

M. Šivickas. Už viešųjų pirkimų vykdymą bus atsakingas įstaigos vadovas. Juolab dabar 

dalis paslaugų perkama per Centrinę perkančiąją organizaciją. 

K. Mikėnas. Nuo šiol kiekvieną posėdį kalbėsime apie tą patį. Iš karto parenkite visą 

schemą, pateikite struktūrą. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. TS–LKD frakcija nepritars šiam sprendimo projektui. Neaiškus didžiausias 

leistinas įstaigos etatų skaičius, neparodoma struktūra. Paknopstomis bandoma pateisinti sumažėjusį 

darbuotojų skaičių Savivaldybės administracijoje. Direktorius žadėjo, kad šiemet nebus steigiamos 

viešosios ar biudžetinės įstaigos, atliekančios tas pačias funkcijas, tačiau žodžio nesilaikoma. 

E. Gudišauskienė. Jeigu būtų teikiamas visas paketas, nekiltų tiek klausimų. Neaišku, kiek 

pareigybių, koks didžiausias leistinas etatų skaičius ir kita. Pasakykite aiškiai, kad tai 

Administracijos reformos pasekmė. Ekonominis efektas tik iš to, kad valstybės tarnautojas tampa 

biudžetinės įstaigos darbuotoju. 

K. Mazurkevičius. Ar buvo atlikti auditai, ar buvo nustatyti nusižengimai, kad nuvertiname 

darbuotojus? Nieko panašaus nebuvo. 

R. Mikaitis. Prašau Administracijos direktorių pasakyti, kokia yra vizija ir perspektyva. 

Pranešėjas kalba tik apie savo skyrių ir jo darbuotojus. 

G. Petrauskas. Tai pirmas centralizuotos buhalterinės apskaitos įstaigos įkūrimo etapas. 

Nuspręsta į ją perkelti sporto mokyklų apskaitą, vėliau neformaliojo ugdymo įstaigų ir galiausiai 

visų mokyklų apskaitą. Pirminiais skaičiavimais, iš 220 turėtų likti apie 120 buhalterių. Tai gana 

nemažas sutaupymas. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 19, prieš – 4, susilaikė – 12. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-583 pridedamas 153 p.). 
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20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-629 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl Sporto organizacijų projektų finansavimo iš 

Kauno miesto savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

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-584 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-645 „Dėl koncertinės įstaigos Kauno 

miesto simfoninio orkestro atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi 3 nustatytomis Kauno 

miesto vietomis transporto priemonėms statyti mokėjimo“. 

Pranešėjas – G. Degutis, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas. 

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Aš nesu prieš tokius sprendimų projektus, bet kodėl išskiriamos tik šios 

keturios įstaigos? 

G. Degutis. Įstaigoms, kurioms leidžiama įstatymų, stovėjimo vietos yra suteiktos. 

Prašymus pateikė tik šios keturios įstaigos. 

K. Mazurkevičius. Kodėl tiek daug nemokamų stovėjimo vietų suteikiama? Ar 30 tūkst. 

eurų per metus – ne per didelė suma? 

G. Degutis. Taryba turi teisę apsispręsti dėl atleidimo nuo mokesčio. 

G. Skaistė. Kodėl nėra Dramos teatro prašymo? 

G. Degutis. Pas mus jis nepateko. 

A. Kupčinskas. Tikriausiai vadovybės reikėtų klausti, kodėl išskiriamos įstaigos, kuriose 

dirba Tarybos nariai? Kodėl į nemokamus leidimus negali pretenduoti kiti muziejai, mokyklos, 

sveikatos įstaigos ir pan.? Tai diskriminacija. 

G. Degutis. Svarstomi tik pateikti prašymai. 

K. Mikėnas. Kodėl vienai įstaigai 3 nemokamos vietos suteikiamos, o kitai 6? 

G. Degutis. Tomis prie visuomeninių įstaigų esančiomis automobilių stovėjimo vietomis ir 

anksčiau naudotasi, bet pateiktas išaiškinimas, kad nemokamai gali naudotis tik turinčios viešojo 

administravimo teisę įstaigos. 

KALBĖJO: 

K. Mazurkevičius. Reikėtų baigti tą sovietinį protegavimą. Suteikdami nemokamą 

stovėjimą dar ne vieną aikštelę turėsite pastatyti. Kur ekonominis pagrindimas? 18 vietų 

atiduodame tikrai ne skurdžiams. 

J. Koryzna. Klausimas sprendžiamas ne iš esmės. Turėtų būti nustatyti kriterijai, kiek 

skiriama stovėjimo vietų, apskritai bendra tvarka. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

 

R. Mikaitis. Prašau perbalsuoti. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama pakartotinai dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 12, prieš – 4, susilaikė – 12. 
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P. Mačiulis. „Vieningo Kauno“ frakcijos vardu prašau 5 min. pertraukos. 

 

Skelbiama 5 min. pertrauka. 

 

S. Kairys. Po pertraukos grįžtame prie 21 klausimo svarstymo. Pakartotinai balsuosime dėl 

sprendimo priėmimo. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama pakartotinai dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 18, prieš – 3, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-585 pridedamas 1* p.). 

 

 

L. Mikalauskas ir B. Želvys nusišalino nuo klausimo „Dėl Kauno valstybinio muzikinio 

teatro atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi 6 nustatytomis Kauno miesto vietomis 

transporto priemonėms statyti mokėjimo“ svarstymo. 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-646 „Dėl Kauno valstybinio muzikinio 

teatro atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi 6 nustatytomis Kauno miesto vietomis 

transporto priemonėms statyti mokėjimo“. 

Pranešėjas – G. Degutis, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas. 

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 21, prieš – 4, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-586 pridedamas 2* p.). 

 

 

A. Garbaravičius nusišalino nuo klausimo „Dėl Kauno miesto muziejaus atleidimo nuo 

vietinės rinkliavos už naudojimąsi 4 nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms 

statyti mokėjimo“ svarstymo. 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-647 „Dėl Kauno miesto muziejaus 

atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi 4 nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto 

priemonėms statyti mokėjimo“. 

Pranešėjas – G. Degutis, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas. 

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 20, prieš – 4, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-587 pridedamas 3* p.). 

 

 

P. Bingelis nusišalino nuo klausimo „Dėl koncertinės įstaigos Kauno valstybinės 

filharmonijos atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi 5 nustatytomis Kauno miesto 

vietomis transporto priemonėms statyti mokėjimo“ svarstymo. 
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24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-648 „Dėl koncertinės įstaigos Kauno 

valstybinės filharmonijos atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi 5 nustatytomis Kauno 

miesto vietomis transporto priemonėms statyti mokėjimo“. 

Pranešėjas – G. Degutis, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas. 

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 21, prieš – 4, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-588 pridedamas 4* p.). 

 

V. Matijošaitis. Prašau Tarybą pritarti protokoliniam pavedimui Administracijos direktoriui 

peržiūrėti asmenų, turinčių teisę parkuoti savo automobilius Savivaldybės kieme, sąrašą. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui 

peržiūrėti asmenų, turinčių teisę parkuoti savo automobilius Savivaldybės kieme, sąrašą. 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-676 „Dėl Kauno lopšeliui-darželiui 

„Malūnėlis“ 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, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-589 pridedamas     

5* p.). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-653 „Dėl negyvenamosios patalpos – 

pastogės Savanorių pr. 56, Kaune, dalies pardavimo“. 

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

2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-590 pridedamas     

6* p.). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-654 „Dėl negyvenamosios patalpos – 

pastogės Mosėdžio g. 64, Kaune, dalies pardavimo“. 

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

2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-591 pridedamas     

12* p.). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-662 „Dėl negyvenamosios patalpos – 

pastogės T. Daugirdo g. 7-18, Kaune, dalies pardavimo“. 
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Pranešėja – A. Griškonienė, Privatizavimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas               

2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-592 pridedamas 

14* p.). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-663 „Dėl negyvenamosios patalpos – 

pastogės T. Daugirdo g. 7-17, Kaune, dalies pardavimo“. 

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

2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-593 pridedamas     

21* p.). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-655 „Dėl Savivaldybės būsto Prancūzų    

g. 59-65, Kaune, pardavimo“. 

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

2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-594 pridedamas     

28* p.). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-656 „Dėl Savivaldybės būsto Vilnų          

g. 17-1, Kaune, pardavimo“. 

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

2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-595 pridedamas     

30* p.). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-657 „Dėl Savivaldybės būsto V. Krėvės   

pr. 61-56, Kaune, pardavimo“. 

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

2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-596 pridedamas     

32* p.). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-658 „Dėl Savivaldybės būsto Kranto         

2-ojoje g. 16-4, Kaune, pardavimo“. 

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

2 komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-597 pridedamas     

34* p.). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-659 „Dėl Savivaldybės būsto Prancūzų    

g. 59-12, Kaune, pardavimo“. 

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

2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-598 pridedamas  

36* p.). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-661 „Dėl Savivaldybės būsto Užšilių g. 59, 

Kaune, dalies pardavimo“. 

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

2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-599 pridedamas     

38* p.). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-690 „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 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-600 pridedamas  

40* p.). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-682 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-601 pridedamas  

41* p.). 

 

 

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

paslaugų centro nuostatų patvirtinimo“ svarstymo. 
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38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-683 „Dėl Kauno miesto socialinių 

paslaugų centro nuostatų patvirtinimo“. 

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

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

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Kiek iš seniūnijų socialinių darbuotojų neatitinka reikalavimų dirbti 

Socialinių paslaugų centre ir turės apskritai palikti darbą? 

M. Vyšniauskienė. Tiksliai atsakyti negaliu, nes Socialinių paslaugų centro direktorė su 

Savivaldybės Personalo skyriumi derina kiekvieną pareigybę atskirai. Dalis darbuotojų tam, kad 

atitiktų reikalavimus, mokosi. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 19, prieš – 7, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-602 pridedamas 43* p.). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-633 „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“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-603 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-671 „Dėl didžiausio leistino Kauno miesto 

savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Spalis – pagyvenusių žmonių mėnuo, o dalis bibliotekų uždarytos. 

V. Mažeika. Dalies seniūnijose esančių padalinių būklė yra prasta, todėl teikiamas 

optimizavimo sprendimas yra pagrįstas ir ekonomiškai, ir nepabloginant aptarnavimo kokybės. 

KALBĖJO: 

G. Skaistė. Aptarnavimo kokybės neįmanoma nepabloginti uždarant filialus ir atitolinant 

kultūrą. Siekiant Kultūros sostinės vardo atsisakyti tokių židinių tikrai netikslinga. Pinigus 

prioritetine tvarka vertėtų skirti kultūrai skatinti ir gerinti bibliotekos padalinių veiklą. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 19, prieš – 7, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-604 pridedamas 49* p.). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-667 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-241 „Dėl Pailgintos dienos (popamokinės veiklos) 

grupės paslaugos teikimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose tvarkos aprašo 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Anksčiau Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre paslauga buvo 

teikiama nemokamai, o pagal šį sprendimą privalu mokėti. Tai diskriminacija. 

A. Bagdonas. Esmė tai, kad visiems nustatomos vienodos sąlygos ir vienodas mokestis. 

Vienam mokiniui teikiamos grupės paslaugos valandos įkainis – 0,58 Eur, Kauno specialiosiose 

mokyklose ir ugdymo centruose, kitų mokyklų specialiosiose klasėse šios paslaugos valandos 

įkainis – 0,10 Eur. 

G. Skaistė. Supratau, kad kurtiesiems sąlygos pabloginamos. Gal visus reikėtų nuo 

mokesčio atleisti? 

A. Bagdonas. Sąlygos suvienodinamos. Atleisti nuo mokesčio negalime, nes pagal 

Švietimo įstatymą ši paslauga yra mokama. 

L. Mikalauskas. Kalbėjome apie kainos sumažinimą, o ne didinimą. 

A. Bagdonas. Pagal 2014 m. sprendimą kurtieji buvo atleisti nuo mokesčio. 

Administracijos nuomone, visiems neįgaliesiems turėtų būti taikomos vienodos sąlygos. 

KALBĖJO: 

G. Skaistė. Mano siūlymas – kurčiuosius atleisti nuo mokesčio. 

L. Kudarienė. Savivaldybė didelės naudos iš neįgaliųjų neturės. Siūlau simboliškai palikti 

visiems 1 centą. 

P. Mačiulis. Pasiūlymas geras, mes jį svarstėme. Deja, pasirodo, administravimas kainuos 

brangiau, todėl siūlau išlaikyti 10 centų įkainį. 

L. Kudarienė. Pranešėjas teigė, kad atleisti nuo mokesčio negalime, bet juk ankstesniu 

sprendimu kurtieji ir neprigirdintieji buvo atleisti. Visus neįgaliuosius atleiskime. 

A. Bagdonas. Švietimo įstatymo 70 straipsnio 7 dalyje teigiama, kad tokia ugdymo plane 

nenumatyta paslauga teikiama mokamai ir Savivaldybės taryba nustato mokestį. Anuomet Tarybos 

valia kurtieji ir neprigirdintieji buvo atleisti. 

V. Popovas. Apsispręskime dėl sprendimo priėmimo. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 16, prieš – 4, susilaikė – 6. 

 

A. Kupčinskas. Prašau atidėti klausimo svarstymą. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS–LKD frakcijos siūlymo atidėti klausimo svarstymą. 

Balsavo: už – 15, prieš – 0, susilaikė – 17. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama pakartotinai dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 20, prieš – 3, susilaikė – 13. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-605 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-672 „Dėl koncertinės įstaigos „Kauno 

santaka“ kūrybinių darbuotojų, dirbančių pagal neterminuotas darbo sutartis, atestavimo komisijos 

patvirtinimo“. 

Pranešėjas – A. Vilčinskas, Kultūros ir turizmo plėtros 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-606 pridedamas     

50* p.). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-673 „Dėl Kauno miesto muziejaus 

nuostatų patvirtinimo“. 

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

svarstytas 2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-607 pridedamas 52* p.). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-670 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 22, prieš – 1, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-608 pridedamas 62* p.). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-665 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Kiek sulaukta prašymų išsipirkti būstą iš tų, kurie nuomojo iki 2003 m.? 

L. Stankevičienė. Negaliu atsakyti. Tokius prašymus gauna Privatizavimo skyrius. 

P. Jakštas. Paaiškėjo, kad nėra jokių rezervinių socialinių būstų. Ką daryti atsitikus 

stichinei nelaimei? Kur apgyvendintume žmones? 

L. Stankevičienė. Tokių būstų dabar nenumato jokie teisės aktai. Atsitikus nelaimei iki 

penkių laisvų tinkamų gyventi patalpų rastume. 

G. Budnikas. Kur apgyvendinsime Sirijos pabėgėlius? 

L. Stankevičienė. Tai neliečia socialinio būsto eilių. Pinigai bus skirti nuomotis iš privačių 

nuomotojų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-609 pridedamas     

72* p.). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-650 „Dėl nekilnojamojo turto Kuosų g. 17, 

Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno kultūros centrui 

„Tautos namai“. 
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Pranešėjas – A. Slušnys, Turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 2 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-610 pridedamas     

169* p.). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-652 „Dėl nekilnojamojo turto Taikos       

pr. 57, Kaune, perėmimo iš Kauno jaunųjų turistų centro“. 

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

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Ar dalyje šių patalpų lieka nevyriausybinė organizacija „Sauliukas“? 

A. Slušnys. Kol kas lieka. 

J. Kupčinskienė. Kiek konkrečiai? 

V. Popovas. Jų sutartis baigiasi, berods, 2018 metais. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-611 pridedamas     

170* p.). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-677 „Dėl nekilnojamojo turto Gedimino   

g. 33, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Kauno 

regioniniam centrui“. 

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

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Budnikas. Kuo nusikalto rašytojai ir kuo nusipelnė profesinės sąjungos? 

A. Slušnys. Šis klausimas turėtų būti adresuotas Tarybai. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 19, prieš – 0, susilaikė – 14. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-612 pridedamas 171* p.). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-691 „Dėl nuomos sutarčių su UAB 

„Žineta“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-613 pridedamas     

172* p.). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-692 „Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir 

trumpalaikio materialiojo turto Geležinio Vilko g. 28, Kaune, nuomos Kauno Antano Smetonos 

gimnazijos moksleivių maitinimui organizuoti“. 
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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-614 pridedamas  

176* p.). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-694 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-679 „Dėl nekilnojamojo turto Giedraičių g. 8, 

Kaune, perėmimo iš Kauno apskrities priklausomybės ligų centro“ pripažinimo netekusiu galios“. 

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

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

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Kodėl Savivaldybė atsisako turto vien dėl to, kad Priklausomybės ligų 

centras nesutinka išsikraustyti iš jai priklausančių patalpų, kuriose numatyta įsteigti blaivyklą? 

V. Matijošaitis. Kam griauti tai, kas įsteigta? Surasime kitą vietą. 

A. Slušnys. Nuosavybės teisių Savivaldybė šiuo sprendimu neatsisako. 

P. Jakštas. Kodėl pradėti projektavimo darbai, kol neišspręstas patalpų likimas? Techninis 

projektas patvirtintas 2014 m. spalio 9 dieną. Kas kompensuos išlaidas? 

A. Slušnys. Šiuo klausimu neturiu informacijos. 

K. Mazurkevičius. Kaip paaiškinsite tai, kad priėmus sprendimą bus pažeistas Valstybės ir 

savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, o Kauno apskrities 

priklausomybės ligų centras ir toliau neteisėtai naudosis Savivaldybės turtu? 

A. Slušnys. Priklausomybės ligų centras yra valstybės biudžetinė įstaiga, todėl 

Savivaldybės turtą gali valdyti panaudos teise. Tačiau šis sprendimas sudarys galimybes atsiimti 

ieškinį teisme ir klausimą spręsti susitarimo būdu. 

A. Kupčinskas. Ar neatrodo keista, kad Priklausomybės ligų centro direktorius T. Zikaras 

šokdina Savivaldybę dėl jos pačios turto? 

A. Slušnys. Mano nuomone, tai ne šokdinimas, o taikaus sprendimo būdo ieškojimas. 

KALBĖJO: 

L. Kudarienė. Miestas neturi išblaivinimo įstaigos. Buvo parengtas techninis projektas, bet 

likus paskutiniam žingsniui mes atsisakome savo patalpų. 

V. Matijošaitis. Patalpų mes neatsisakome. Rasime kitą vietą, kur įrengti nakvynės namus. 

E. Gudišauskienė. Būtų gerai, kad tas taikus būdas išspręstų išblaivinimo įstaigos 

klausimą. Pasišnekėkite su medikais apie tai, kas dabar vyksta ligoninėse, kiek sunkumų kyla su 

neblaiviais asmenimis. Reikia spartos sprendžiant šią problemą – ir ieškant vietos, ir planuojant 

biudžeto lėšas. 

J. Koryzna. Kad patalpų ieškoma – gerai, tačiau laikas bėga ir mes skriaudžiame sveikatos 

priežiūros įstaigų darbuotojus. Išblaivinimo centro sukūrimas – skubos reikalas. 

V. Popovas. Ši problema visiems žinoma, tačiau nėra gerai bylinėtis su valstybinėmis 

institucijomis. Aš pritariu sprendimo projektui. 

A. Kupčinskas. Problema aktuali – per metus apie 3000 neblaivių piliečių nugabenami į 

ligonines. Kenčia visi: ir policija, ir greitoji pagalba, ir ligoninių darbuotojai bei pacientai. Mes 

buvome suradę sprendimą, ir ne Savivaldybė pradėjo bylinėtis, o ponas Zikaras, įsigeidęs 

Savivaldybės turto. Kodėl atsisakoma problemą spręsti iš esmės? Mūsų frakcija nepritars sprendimo 

projektui. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 21, prieš – 4, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-615 pridedamas 179* p.). 
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Replikos po balsavimo: 

R. Mikaitis. Žaliakalnyje, viename Giedraičių g. pastate, tokia dviejų įstaigų – 

priklausomybės ligų centro ir nakvynės namų koncentracija būtų neapgalvotas sprendimas. Skubiai 

reikia ieškoti kito varianto. Gerai, kad pritarėme šiam sprendimui. 

V. Matijošaitis. Ši problema jau seniai galėjo būti išspręsta, taigi nereikia moralizuoti. 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-697 „Dėl nuomos sutarties su V. Vėberio 

individualia firma nutraukimo ir nekilnojamojo turto Rotušės a. 15, Kaune, perdavimo valdyti, 

naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno miesto muziejui“. 

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

2 pritarė be pastabų, iš jų Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetas rekomendavo Savivaldybės 

tarybai įtraukti šį klausimą papildomu į spalio 20 d. Tarybos posėdžio darbotvarkę, Miesto ūkio ir 

paslaugų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 20, prieš – 1, susilaikė – 12. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-616 pridedamas 180* p.). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-678 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos Kontrolės komiteto 2015–2016 metų veiklos programos patvirtinimo“. 

Pranešėjas – A. Kupčinskas, Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 

pirmininkas. Klausimas svarstytas 2 komitetuose, Ekonomikos ir finansų komitetas rekomenduoja 

Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015–2016 metų veiklos programą 

papildyti tokiu punktu: „Viešinimui skirtų lėšų panaudojimo stebėsena (terminas – 1 kartą per 

ketvirtį; atsakingas vykdytojas – Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito 

tarnyba, Tarybos ir mero sekretoriato Viešųjų ryšių poskyris)“, Miesto ūkio ir paslaugų komitetas 

siūlo Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015–2016 metų veiklos programą 

papildyti tokiais punktais: „22. Savivaldybės privatizuojamų objektų vertės nustatymo kontrolė 

(terminas – prireikus; atsakingas vykdytojas – Kontrolės komitetas, Savivaldybės administracijos 

Privatizavimo skyrius); 23. Gyvenamųjų ir kitų statinių naudojimo priežiūros stebėsena ir 

pasiūlymų teikimas (terminas – prireikus, atsakingas vykdytojas – Kontrolės komitetas, 

Savivaldybės administracija); 24. Savivaldybės statomų objektų kokybės kontrolė (terminas – 

prireikus, atsakingas vykdytojas – Kontrolės komitetas, Savivaldybės administracija)“. Pranešėjas 

su komitetų pastabomis sutinka, taip pat informuoja apie Finansų skyriaus pateiktą pasiūlymą 

pakeisti Programos 12 punktą ir vietoj žodžių „Finansų skyrius“ įrašyti žodžius „Apskaitos 

skyrius“, o 13 punkte papildomai įtraukti Apskaitos skyrių. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Ekonomikos ir finansų komiteto siūlymo. 

Balsavo: už – 15, prieš – 0, susilaikė – 18 (balsavimo rezultatų protokolas pridedamas        

33 p.). 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Miesto ūkio ir paslaugų komiteto siūlymo. 

Balsavo: už – 14, prieš – 0, susilaikė – 21 (balsavimo rezultatų protokolas pridedamas        

34 p.). 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pakeisti Programos 12 punktą ir vietoj žodžių 

„Finansų skyrius“ įrašyti žodžius „Apskaitos skyrius“, o 13 punkte papildomai įtraukti Apskaitos 

skyrių pritarti. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 13, prieš – 0, susilaikė – 19 (balsavimo rezultatų protokolas pridedamas        

35 p.). 

NUSPRĘSTA. Sprendimo nepriimti. 

 

 

54. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

G. Skaistė. Pareiškimas Kauno miesto savivaldybės merui ir LR Vyriausybės atstovei 

Kauno apskrityje „Dėl komitetų veiklos organizavimo“ (pridedamas 36 p.). 

L. Kudarienė. Paklausimai Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui dėl 

komandiruočių ir dėl J. Žemgulio g. remonto (pridedami 37 p.). 

P. Jakštas. Pareiškimas Kauno miesto savivaldybės merui ir Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriui dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų interneto svetainėse 

teikiamos informacijos (pridedamas 39 p.). 

G. Žukauskas. Paklausimas Kauno miesto savivaldybės merui ir Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriui „Dėl esamos Kauno savivaldybės šiluminės energetikos 

strategijos“ (pridedamas 40 p.). 

E. Gudišauskienė. Kreipimasis į Kauno miesto savivaldybės merą „Dėl Partizanų alėjos 

Senosiose Kauno kapinėse įrengimo“ (pridedamas 42 p.). Be to, primenu Etikos komisijos nariams, 

kad spalio 22 d. 10 val. Savivaldybės didžiojoje salėje Vyriausioji tarnybinės etikos komisija rengia 

susitikimą dėl žinių gilinimo interesų konfliktų prevencijos srityje. 

A. Kupčinskas. Atsižvelgdamas į balsavimą dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

Kontrolės komiteto 2015–2016 metų veiklos programos patvirtinimo reiškiu apgailestavimą, nes ši 

programa yra privaloma ir ją reikia patvirtinti. Manau, reikės pasiaiškinti Vyriausybės atstovei. 

 

 

Posėdis baigėsi 11.30 val. 

 

 

Savivaldybės meras                     Visvaldas Matijošaitis 

Tarybos sekretorė                                Živilė Širvienė 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 

Virginija Nevulė 

 

 

                   

 


