
 

 

   

      

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

      

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 
      

2015 m. lapkričio 10 d.  Nr. TP-14 

 
Kaunas 

 

Posėdis vyko 2015-11-10 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 11.15 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 (21p.). 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: O. Balžekienė, R. Bičkauskienė, M. Jurgutis,            

L. Mikalauskas, K. Mikėnas. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas (22 p.). 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama 23 p.). 

P. Mačiulis. Vakar vykusioje frakcijų seniūnų sueigoje apsvarstytas Valdymo ir 

bendruomenių plėtojimo komiteto siūlymas įtraukti į posėdžio darbotvarkę papildomą klausimą 

„Dėl didžiausio leistino Kauno sporto mokyklų pareigybių skaičiaus nustatymo“ (svarstyti po          

8 klausimo) bendro sutarimo nesulaukė. Apsispręskime dėl jo įtraukimo į darbotvarkę. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl papildomo klausimo „Dėl didžiausio leistino Kauno sporto mokyklų 

pareigybių skaičiaus nustatymo“ (Nr. TR-744) įtraukimo į darbotvarkę. 

Balsavo: už – 33, prieš – 0, susilaikė – 0 (balsavimo rezultatai pridedami 27 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimą į darbotvarkę įtraukti ir svarstyti po 8 klausimo. 

 

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

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 

 

1. Dėl pritarimo Kauno miesto ir Grenoblio miesto bendradarbiavimo susitarimo projektui 

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

Kauno miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 

3. Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 

4. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos 

5. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų mokesčio 

dydžių gyventojams nustatymo 
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6. Dėl leidimo registruoti viešosios įstaigos Futbolo klubo „Spyris“ buveinę Kauno miesto 

savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune 

7. Dėl pritarimo objektų statybai 

8. Dėl atleidimo nuo valstybės rinkliavos už statybą leidžiančio dokumento išdavimą 

9. Dėl didžiausio leistino Kauno sporto mokyklų pareigybių skaičiaus nustatymo 

10. Dėl didžiausio leistino biudžetinės įstaigos „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ 

pareigybių skaičiaus patvirtinimo 

11. Dėl atstovavimo Kauno miesto savivaldybei asociacijoje Kauno miesto Aleksoto vietos 

veiklos grupėje 

12. Dėl atstovavimo Kauno miesto savivaldybei asociacijoje Kauno miesto Žaliakalnio vietos 

veiklos grupėje 

13. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-581 „Dėl 

Jaunimo verslo skatinimo programos „Kauno startuoliai“ patvirtinimo“ pakeitimo 

14. Dėl numatomo Kauno kamerinio teatro veiklos nutraukimo 

15. Dėl viešosios įstaigos Kauno miesto kamerinio teatro steigimo ir Kauno miesto savivaldybės 

turto investavimo 

16. Dėl Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktoriaus 

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

2015 metų visuomeninės paskirties objektų pritaikymo gyventojų bendrajai kultūrai puoselėti 

programos dalinio finansavimo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo 

18. 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 

19. Dėl Kauno moksleivių aplinkotyros centro nuostatų patvirtinimo 

20. Dėl atstovų delegavimo į Trišalę švietimo komisiją prie Kauno miesto trišalės tarybos 

21. Dėl įgaliojimų suteikimo Nijolei Ivaškevičienei ir Eglei Sičiovienei 

22. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. T-299 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės remontuotinų gyvenamųjų patalpų apžiūros komisijos sudarymo ir 

jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 

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

aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų 

daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 

24. Dėl Savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 37-79, Kaune, pardavimo 

25. Dėl Savivaldybės būsto Žemaičių g. 81-2, Kaune, dalies pardavimo 

26. Dėl Savivaldybės būsto S. Žukausko g. 19-1, Kaune, pardavimo 

27. Dėl Savivaldybės būsto H. ir O. Minkovskių g. 75-7, Kaune, pardavimo 

28. Dėl Savivaldybės būsto Gedimino g. 45-5, Kaune, dalies pardavimo 

29. Dėl Savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 72-37, Kaune, pardavimo 

30. Dėl Savivaldybės būsto Vilniaus g. 25A-6, Kaune, pardavimo 

31. Dėl Savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 61-3, Kaune, pardavimo 

32. Dėl Savivaldybės būsto R. Kalantos g. 61-2, Kaune, pardavimo 

33. Dėl Savivaldybės būsto Baltijos g. 53-40, Kaune, pardavimo 

34. Dėl įgaliojimų suteikimo Rimai Zdanavičienei ir Giedrutei Aksomaitienei 

35. Dėl pripažintų netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų nurašymo, išardymo ir 

likvidavimo 
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36. Dėl nuomos sutarčių su UAB „Valvitas“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo 

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

atnaujinimo 

38. Dėl nekilnojamojo turto Kariūnų pl. 3, Kaune, nuomos sutarties su UAB „Čevis“ moksleivių 

maitinimui organizuoti atnaujinimo 

39. Dėl nekilnojamojo ir kito trumpalaikio materialiojo turto Aušros g. 42C, Kaune, nuomos 

40. Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą negyvenamųjų patalpų Perkūno al. 5, Kaune, panaudos 

sutartis su Kauno lietuviškosios savigynos asociacija ir Jaunalietuvių sporto organizacija 

41. Dėl nekilnojamojo turto Laisvės al. 94, Kaune, nuomos sutarties su UAB „Devela“ 

atnaujinimo 

42. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto Žeimenos g. 66, Kaune, 

nuomos sutarties su UAB „Kaspaula“ atnaujinimo 

43. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto Vaišvydo g. 28, Kaune, 

nuomos Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos moksleivių maitinimui organizuoti 

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

45. Dėl nekilnojamojo ir trumpalaikio materialiojo turto Rasytės g. 1, Kaune, nuomos Kauno 

Prano Mašioto pradinės mokyklos moksleivių maitinimui organizuoti 

46. Dėl nekilnojamojo ir trumpalaikio materialiojo turto T. Masiulio g. 10, Kaune, nuomos Kauno 

humanitarinės pagrindinės mokyklos moksleivių maitinimui organizuoti 

47. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-703 „Dėl pritarimo Kauno miesto ir 

Grenoblio miesto bendradarbiavimo susitarimo projektui“. 

Pranešėja – E. Šakalienė, Tarptautinių ryšių ir protokolo skyriaus vyriausioji specialistė. 

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. Pranešėja paprašė padaryti pataisas   

Kauno miesto ir Grenoblio miesto bendradarbiavimo susitarime atsižvelgiant į Tarybos narės         

R. Šnapštienės rekomendacijas ir šiuos punktus išdėstyti taip: „3.2. bendruomenių ir 

nevyriausybinių organizacijų mainai;“, „3.3. viešųjų organizacijų (ligoninių, švietimo, mokslo, 

inovacijų srities institucijų ir kt.) iniciatyvų ir specialistų mainai;“, „5.2. bendruomenių ir 

nevyriausybinių organizacijų mainai:“, „5.3. viešųjų organizacijų iniciatyvų ir specialistų mainai:“. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-617 

pridedamas 49 p.). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-731 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Kiek sutaupyta lėšų iš socialinių pašalpų ir kaip numatoma šiuos pinigus 

perskirstyti? 

A. Laucius. Ekonomija susidarė per 1 mln. eurų. Be kitų biudžeto reikmių, socialinėms 

reikmėms pinigų jau buvo skirta ir dar planuojama skirti. Sprendimai bus priimti gruodį. 

A. Kupčinskas. Teigėte, kad nėra biudžeto perviršio. Gal galite tiksliau nurodyti komitete 

įvardytus skaičius? 
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A. Laucius. 500 tūkstančių dividendų – į biudžetą gautos viršplaninės pajamos. Šiemet 

planavome 2 mln. eurų viršijimą. Galima tikėtis ir daugiau išteklių. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-618 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-730 „Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto 

mokesčio tarifų nustatymo“. 

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

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

P. Mačiulis. Informuoju, jog gauta Tarybos narių kreipimųsi dėl nusišalinimo svarstant šį 

klausimą. 

M. Panceris. Nusišalinu nuo klausimo svarstymo, ir galite mano nusišalinimo nesvarstyti. 

E. Gudišauskienė. Nusišalinu nuo šio klausimo svarstymo ir prašau, kad tai atsispindėtų 

protokole. 

J. Koryzna. Taip pat nusišalinu nuo šio klausimo svarstymo. 

P. Mačiulis. Dėl kiekvieno Tarybos nario apsispręsime atskirai. Ar galime bendru sutarimu 

nepritarti Tarybos nario Ž. Garšvos prašymui (pridedama 28 p.) leisti nusišalinti nuo klausimo 

svarstymo? 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti Tarybos nario Ž. Garšvos nusišalinimui 

svarstant klausimą „Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“. 

 

P. Mačiulis. Ar galime bendru sutarimu nepritarti Tarybos nario A. Garbaravičiaus 

prašymui (pridedama 29 p.) leisti nusišalinti nuo klausimo svarstymo? 

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti Tarybos nario A. Garbaravičiaus nusišalinimui 

svarstant klausimą „Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“. 

 

P. Mačiulis. Ar galime bendru sutarimu nepritarti Tarybos nario D. Razmislevičiaus 

prašymui (pridedama 30 p.) leisti nusišalinti nuo klausimo svarstymo? 

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti Tarybos nario D. Razmislevičiaus 

nusišalinimui svarstant klausimą „Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“. 

 

A. Kupčinskas. Įvertinant Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos praktiką tas bendras 

sutarimas niekur negalios. Balsavimas būtų įrodymas. 

P. Mačiulis. Balsavimas bendru sutarimu taip pat atsispindės protokole. Tęsiame. Ar galime 

bendru sutarimu nepritarti Tarybos nario D. Sirgedo prašymui (pridedama 31 p.) leisti nusišalinti 

nuo klausimo svarstymo? 

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti Tarybos nario D. Sirgedo nusišalinimui 

svarstant klausimą „Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“. 

 

P. Mačiulis. Ar galime bendru sutarimu nepritarti Tarybos nario R. Mikaičio prašymui 

(pridedama 32 p.) leisti nusišalinti nuo klausimo svarstymo? 

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti Tarybos nario R. Mikaičio nusišalinimui 

svarstant klausimą „Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“. 
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P. Mačiulis. Ar galime bendru sutarimu nepritarti Tarybos nario G. Vasiliausko prašymui 

(pridedama 33 p.) leisti nusišalinti nuo klausimo svarstymo? 

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti Tarybos nario G. Vasiliausko nusišalinimui 

svarstant klausimą „Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“. 

 

P. Mačiulis. Ar galime bendru sutarimu nepritarti Tarybos nario D. Večerskio prašymui 

(pridedama 34 p.) leisti nusišalinti nuo klausimo svarstymo? 

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti Tarybos nario D. Večerskio nusišalinimui 

svarstant klausimą „Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“. 

 

P. Mačiulis. Ar galime bendru sutarimu nepritarti Tarybos narės R. Šnapštienės prašymui 

(pridedama 35 p.) leisti nusišalinti nuo klausimo svarstymo? 

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti Tarybos narės R. Šnapštienės nusišalinimui 

svarstant klausimą „Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“. 

 

P. Mačiulis. Ar galime bendru sutarimu nepritarti Tarybos narės J. E. Norvaišienės 

prašymui (pridedama 36 p.) leisti nusišalinti nuo klausimo svarstymo? 

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti Tarybos narės J. E. Norvaišienės nusišalinimui 

svarstant klausimą „Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“. 

 

P. Mačiulis. Ar galime bendru sutarimu nepritarti Tarybos nario B. Želvio prašymui 

(pridedama 37 p.) leisti nusišalinti nuo klausimo svarstymo? 

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti Tarybos nario B. Želvio nusišalinimui 

svarstant klausimą „Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“. 

 

P. Mačiulis. Ar galime bendru sutarimu nepritarti Tarybos nario T. Bagdonavičiaus 

prašymui (pridedama 38 p.) leisti nusišalinti nuo klausimo svarstymo? 

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti Tarybos nario T. Bagdonavičiaus nusišalinimui 

svarstant klausimą „Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“. 

 

P. Mačiulis. Ar galime bendru sutarimu nepritarti Tarybos nario V. Matijošaičio prašymui 

(pridedama 39 p.) leisti nusišalinti nuo klausimo svarstymo? 

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti Tarybos nario V. Matijošaičio nusišalinimui 

svarstant klausimą „Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“. 

 

P. Mačiulis. Ar galime bendru sutarimu nepritarti Tarybos nario J. Audėjaičio prašymui 

(pridedama 40 p.) leisti nusišalinti nuo klausimo svarstymo? 

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti Tarybos nario J. Audėjaičio nusišalinimui 

svarstant klausimą „Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“. 

 

P. Mačiulis. Ar galime bendru sutarimu nepritarti Tarybos nario D. Matijošaičio prašymui 

(pridedama 41 p.) leisti nusišalinti nuo klausimo svarstymo? 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti Tarybos nario D. Matijošaičio nusišalinimui 

svarstant klausimą „Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“. 

 

P. Mačiulis. Ar galime bendru sutarimu nepritarti Tarybos nario A. Palionio prašymui 

(pridedama 42 p.) leisti nusišalinti nuo klausimo svarstymo? 

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti Tarybos nario A. Palionio nusišalinimui 

svarstant klausimą „Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“. 

 

P. Mačiulis. Ar galime bendru sutarimu nepritarti Tarybos narės I. Pukelytės prašymui 

(pridedama 43 p.) leisti nusišalinti nuo klausimo svarstymo? 

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti Tarybos narės I. Pukelytės nusišalinimui 

svarstant klausimą „Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“. 

 

P. Mačiulis. Ar galime bendru sutarimu nepritarti Tarybos narės A. Papirtienės prašymui 

(pridedama 44 p.) leisti nusišalinti nuo klausimo svarstymo? 

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti Tarybos narės A. Papirtienės nusišalinimui 

svarstant klausimą „Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“. 

 

S. Kairys. Ar galime bendru sutarimu nepritarti Tarybos nario P. Mačiulio prašymui 

(pridedama 45 p.) leisti nusišalinti nuo klausimo svarstymo? 

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti Tarybos nario P. Mačiulio nusišalinimui 

svarstant klausimą „Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“. 

 

P. Mačiulis. Ar galime bendru sutarimu nepritarti Tarybos narės E. Plūkienės prašymui 

(pridedama 46 p.) leisti nusišalinti nuo klausimo svarstymo? 

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti Tarybos narės E. Plūkienės nusišalinimui 

svarstant klausimą „Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“. 

 

P. Mačiulis. Ar galime bendru sutarimu nepritarti Tarybos nario V. Varžinsko prašymui 

(pridedama 47 p.) leisti nusišalinti nuo klausimo svarstymo? 

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti Tarybos nario V. Varžinsko nusišalinimui 

svarstant klausimą „Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“. 

 

P. Mačiulis. Ar galime bendru sutarimu nepritarti Tarybos nario M. Pancerio prašymui 

leisti nusišalinti nuo klausimo svarstymo? 

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti Tarybos nario M. Pancerio nusišalinimui 

svarstant klausimą „Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“. 

 

P. Mačiulis. E. Gudišauskienės ir J. Koryznos nematyti posėdžių salėje, todėl jų prašymų 

nusišalinti nesvarstysime. 

 

K. Pūkas. Nusišalinu nuo šio klausimo svarstymo. 

P. Mačiulis. Ar galime bendru sutarimu nepritarti Tarybos nario K. Pūko prašymui leisti 

nusišalinti nuo klausimo svarstymo? 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti Tarybos nario K. Pūko nusišalinimui svarstant 

klausimą „Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“. 

 

P. Jakštas. Aš taip pat nusišalinu nuo šio klausimo svarstymo. 

P. Mačiulis. Ar galime bendru sutarimu nepritarti Tarybos nario P. Jakšto prašymui leisti 

nusišalinti nuo klausimo svarstymo? 

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti Tarybos nario P. Jakšto nusišalinimui svarstant 

klausimą „Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Mikaitis. Kas lemia nekilnojamojo turto mokestinės vertės sumažėjimą 20 proc. 

lyginant 2011 m. sausio 1 d. ir 2016 m. sausio 1 d.? 

A. Laucius. Atkreipkite dėmesį, kad tai 5 metų intervalas. Palyginti su 2015 m., vertė 

sumažėjo 3,1 procento. Tam įtakos turi ne vienas svertas: ir sandoriai, ir statybos darbų, medžiagų 

kainos. 

 

Dalyvauja 25 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-619 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

M. Panceris nusišalino nuo klausimo „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos“ 

svarstymo. 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-705 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 

lengvatos“. 

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

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

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Garbaravičius. Kokius dar objektus turi mieste ši bendrovė? 

A. Laucius. Bendrovės profilis – nekilnojamojo turto prekyba, nuoma, atstatymas. Apie 

visus objektus neturiu informacijos. 

Ž. Garšva. Kiek prašymų dėl lengvatos sulaukta per pastaruosius metus? 

A. Laucius. 2008 m. kreipėsi 14 subjektų. 2014 m. – 7 fiziniai ir keletas juridinių asmenų. 

P. Jakštas. Vilniaus g. 10 gyvena ir fizinių asmenų. Ar jie kažkuo prisidėjo prie remonto, ar 

tai atsispindi dokumentuose? 

A. Laucius. Apie prisidėjimą tikrai nežinau. Čia kalbama apie padarytus darbus, 

investuotas lėšas ir Tarybos keliamą tikslą dėl Senamiesčio ir Naujamiesčio gražinimo. 

KALBĖJO: 

M. Panceris. Nusišalinu nuo šio klausimo svarstymo. 

Ž. Garšva. P. Jakštui noriu pasakyti, kad fiziniai asmenys nemoka šio mokesčio. Tai puikus 

sprendimas, kviečiantis visus gražinti miestą. Reikėtų daugiau viešinti šį klausimą. 

S. Kairys. Būta nuogąstavimų, bet tai sveikintinas sprendimas, ir reikia, kad kuo daugiau 

asmenų juo pasinaudotų. Kviečiu palaikyti tokius sprendimus tiek dabar, tiek ateityje. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-620 pridedamas   

54 p.). 
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5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-729 „Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi 

turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių gyventojams nustatymo“. 

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

2 pritarė be pastabų, Darnios plėtros ir investicijų komitetas siūlo sprendimo projekto 1 priedo 

„Veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai 

gyventojams“ kodo 099 eilutės paskutinėje skiltyje vietoj skaičiaus „120“ įrašyti skaičių „60“. 

Pranešėjas su komiteto siūlymu sutinka. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Budnikas. Mano nuomone, reikėtų sumažinti mokestį iki 1 euro veikloms, nurodytoms 

14, 30, 35 punktuose. 

A. Laucius. Noriu atkreipti dėmesį, kad tam tikroms socialinėms kategorijoms taikomos 

lengvatos: bedarbiams, pensinio amžiaus, neįgaliems, vieniems auginantiems vaikus asmenims, 

studentams, moksleiviams ir t. t. 

R. Mikaitis. Ar padarius nuolaidų išaugo verslo liudijimų įsigijimo skaičius? Kaip pakito į 

biudžetą surenkamų pinigų sumos? Kokios tendencijos? 

A. Laucius. Pagal atskiras rūšis vienose buvo įsigijimo išaugimas, kitose jo nebuvo. 

Apskritai jokių šuolių nebuvo. Statistiką pateiksiu. 

G. Žukauskas. Gal ypatingo išaugimo nebuvo, bet duota žinia, kad miestui paslaugos 

reikalingos ir mes palaikome. 

A. Laucius. Reikėtų vertinti ne paslauga besinaudojantį kontingentą, o įsigyjančiuosius 

verslo liudijimus. 

A. Kupčinskas. Ar neturėtų būti taikomas minimalus mokestis namų ūkio veiklai? 

A. Laucius. Laiptinių valymo paslaugai mokestis jau buvo sumažintas. Dauguma 

veikiančiųjų pasinaudoja nuolaida. 

KALBĖJO: 

R. Mikaitis. Po daugelio metų Liberalų sąjūdžio siūlymų turime net 12 veiklos rūšių, 

kurioms nustatytas minimalus 1 euro mokestis. Aišku, sąrašą dar reikėtų plėsti, turime skatinti 

žmones registruoti verslą. Džiugu, kad mažėja mokestis ateinančių auklių, neįgalių ir kitų asmenų 

priežiūros veiklai, trenerių veiklai, jei asmuo nėra sudaręs sporto veiklos sutarties (kontrakto). 

Siūlau pritarti šiam sprendimo projektui. 

G. Žukauskas. TS–LKD frakcija siūlo dar 8 pozicijoms sumažinti mokestį: laiptinių 

valymui, ateinančių auklių, neįgalių ir kitų asmenų priežiūros veiklai, grūdų malimui ir t. t., tai yra 

kodai 016, 025, 030, 034, 053, 092, 099 ir 100. Žmonėms reikia parodyti, kad tai miestui 

reikalingos veiklos. 

A. Kupčinskas. Džiaugiuosi, kad antri metai mažinami dydžiai, tačiau, be auklių, be namų 

ūkio veiklos, atkreipčiau dėmesį į laiptinių valymą, kiemsargių veiklą. Čia taip pat turėtų būti 

taikomas 1 euro mokestis. 

Ž. Garšva. Įkainių sumažinimas davė per 10 proc. daugiau pajamų. Siūlau pritarti šiam 

sprendimo projektui. Ateityje reikėtų dar 13 veiklos rūšių, kurioms nebuvo išpirktas nė vienas 

verslo liudijimas, nustatyti 1 euro simbolinį mokestį. 

P. Mačiulis. Ar galime Darnios plėtros ir investicijų komiteto siūlymui pritarti bendru 

sutarimu? 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

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

sprendimo projekto 1 priedo „Veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių 

fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai gyventojams“ kodo 099 eilutės paskutinėje skiltyje vietoj 

skaičiaus „120“ įrašyti skaičių „60“ pritarti. 

 

P. Mačiulis. TS–LKD frakcijos siūlymas nereglamentinis. 
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A. Kupčinskas. TS–LKD frakcijos siūlymas vakar buvo pateiktas elektroniniu paštu. Į jį 

turėtų būti atsižvelgta, jis galėtų būti svarstomas. Pagal Reglamentą per 5 darbo dienas turėtų būti 

pateiktos ir Tarybos narių komandiruočių ataskaitos, bet, deja, to nematome. 

P. Mačiulis. Siūlymas nereglamentinis. Kitą posėdį galėsite inicijuoti pakeitimus. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-621 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-709 „Dėl leidimo registruoti viešosios 

įstaigos Futbolo klubo „Spyris“ buveinę Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančiame pastate Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-622 pridedamas   

55 p.). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-704 „Dėl pritarimo objektų statybai“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-623 pridedamas  

56 p.). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-710 „Dėl atleidimo nuo valstybės rinkliavos 

už statybą leidžiančio dokumento išdavimą“. 

Pranešėja – V. Leonavičienė, Statybos leidimų skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-624 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-744 „Dėl didžiausio leistino Kauno sporto 

mokyklų pareigybių skaičiaus nustatymo“. 

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

2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Mazurkevičius. Kodėl naikinama tiek daug etatų? 

M. Šivickas. Etatų skaičius jau mažintas rugsėjo 8 d. sprendimu. Kitų metų biudžete 

planuojamos lėšos praėjimo kontrolės sistemai, modernioms rūbinėms Centro sporto ir Plaukimo 

mokyklose įrengti, taigi bus galima atsisakyti daugiau aptarnaujančio personalo. 
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Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-625 pridedamas   

57 p.). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-734 „Dėl didžiausio leistino biudžetinės 

įstaigos „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ pareigybių skaičiaus patvirtinimo“. 

Pranešėjas – M. Šivickas, Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjas. 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-626 pridedamas  

58 p.). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-702 „Dėl atstovavimo Kauno miesto 

savivaldybei asociacijoje Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupėje“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 22, prieš – 0, susilaikė – 12. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-627 pridedamas 59 p.). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-712 „Dėl atstovavimo Kauno miesto 

savivaldybei asociacijoje Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupėje“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Kur skelbiamos vietos veiklos grupių darbotvarkės? Kaip Tarybos nariams 

sužinoti apie situaciją? 

V. Grinis. Pirmininkas paprastai informuoja visus vietos veiklos grupės narius, taip pat 

naudojasi Savivaldybės tinklalapiu. 

P. Mačiulis. Tarybos nariams galėsite atsakyti papildomai raštu ar elektroniniu paštu. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Pageidautume, kad vietos veiklos grupių posėdžių laikas būtų skelbiamas 

viešai. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 22, prieš – 0, susilaikė – 13. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-628 pridedamas 60 p.). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-713 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-581 „Dėl Jaunimo verslo skatinimo programos 

„Kauno startuoliai“ patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 
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G. Skaistė. Komitete teigėte, kad planuojama keisti paraiškų vertinimo tvarką, komisiją. 

Kokie konkretūs planai numatomi dėl vertinimo? 

V. Grinis. Vertinimo kriterijų nebus galima keisti. Vertinimo komisija kol kas nesudaryta, 

ir ją siūloma sudaryti iš išorinių ekspertų. 

KALBĖJO: 

G. Skaistė. Išorinis vertinimas tik pridės kokybės šiai programai, kuri daro įtaką Kauno 

kaip modernaus ir jaunimo miesto įvaizdžio formavimui, inovacijų plėtrai. Šie pakeitimai, manau, 

pridės vertės ir paraiškų kokybės. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-629 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-707 „Dėl numatomo Kauno kamerinio 

teatro veiklos nutraukimo“. 

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

direktorius. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

P. Mačiulis. Šiuo klausimu pasisakyti yra užsiregistravęs Kauno kamerinio teatro meno 

vadovas Aleksandras Rubinovas. 

A. Rubinovas. Kauno kamerinis teatras veikia jau 39 metai. Suprantu, kad jo veiklą galima 

nutraukti vienu sprendimu, bet prašau šį klausimą atidėti ir rimtai išnagrinėti. Mes galime pateikti 

daug konkrečių pasiūlymų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Skaistė. Ar šis klausimas ne per skubus? Nutraukti veiklą lengviausia, bet norint 

sustiprinti įstaigą, padaryti ją pritraukiančią daugiau žmonių nuosaikesnis variantas būtų reformuoti 

palaipsniui, palikti tam tikrą garantuotą finansavimą. 

V. Mažeika. Pagal teisės aktus biudžetinės įstaigos į viešąją tiesiogiai pertvarkyti negalime. 

Pirmiausia turime likviduoti. Kita vertus, viešosios įstaigos finansavimas priklausys nuo Tarybos 

valios. Diskusijose buvo girdėti, kad jo neplanuojama mažinti. 

G. Žukauskas. Kiekviena reorganizacija turi tikslą. Kuo tai bus geriau žiūrovo atžvilgiu? 

Ar tai buvo svarstoma? 

V. Mažeika. Žiūrovui, be abejo, nėra svarbi teisinė forma. Spektaklių kokybė priklauso 

nuo kūrybinio potencialo. Kita vertus, viešoji įstaiga kaip teisinė forma verčia ieškoti kūrybingos 

veiklos rezultatų. Tikimasi įstaigos sėkmės. 

G. Budnikas. Kauniečiai visada didžiavosi teatro veikla, vadovybės entuziazmu. Ar 

apklausta Kauno kultūros bendruomenė? Ar ne per ankstyvas šis sprendimas? 

V. Mažeika. Kultūros bendruomenė plačiąja prasme apklausta nebuvo, tačiau diskusijų 

šiuo klausimu būta daug Švietimo ir kultūros komitete, tarp Savivaldybės vadovybės, su teatro 

aktoriais. 

A. Kupčinskas. Praėjusią kadenciją dabartiniai vicemerai įnirtingai siūlė steigti bendrą 

viešąją įstaigą dėl Pantomimos teatro. Ar nesvarstyta tokia galimybė šiuo atveju? 

V. Mažeika. Šiuo metu privačių asmenų būti viešosios įstaigos dalininkais nėra. Mano 

nuomone, jeigu pagrindinė dotacija yra Savivaldybės ir ji sudaro 80 proc. įstaigos biudžeto, šis 

dalininkas turi turėti kvalifikuotą daugumą. 

KALBĖJO: 

J. Koryzna. Nuolat kalbame apie kultūros puoselėjimą mieste, ir štai nutraukiama 

Kamerinio teatro veikla. Manau, tokio veiksmo netikslinga daryti, todėl aš balsuosiu prieš. 

I. Pukelytė. Teatras bus uždarytas tik vieną dieną. Kitą dieną jau bus įsteigta viešoji įstaiga. 

Anot tyrimų, toks juridinis statusas labiausiai tinkamas teatrams, nes įstaiga lanksčiau gali 

organizuoti savo veiklą. Čia matyti tik pozityvumas. 
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G. Žukauskas. Žmonės supranta, kad Kamerinis teatras tiesiog uždaromas. Reikėtų daugiau 

pasvarstyti šį klausimą, paaiškinti kolektyvui perspektyvas. Gal tokios permainos naudingos, kaip 

teigia I. Pukelytė, tačiau manęs neįtikino tikslai ir metodai. 

R. Šnapštienė. Baikime spekuliacijas. Teatras ne uždaromas, o keičiamas juridinis statusas. 

Suteikiamos platesnės galimybės dirbti įdiegiant verslumą viešajame sektoriuje. Tikslas – finansinis 

tvarumas ir ribotų išteklių racionalus ir kryptingas panaudojimas. 

A. Kupčinskas. Reikia gerbti atminimą Stanislovo Rubinovo, kuris buvo šio teatro 

iniciatorius, steigėjas, įkvėpėjas, ilgametis vadovas. Beatodairiška staiga nutraukti teatro veiklą. Tai, 

ką siūlė dabartiniai vicemerai dėl Pantomimos teatro, matyt, nebuvo nuoširdu. Kamerinis teatras 

veiklą galėtų tęsti turėdamas dalininkus. 

R. Mikaitis. Visi suprantame, kad keičiamas tik įstaigos juridinis statusas. Reikėtų 

prisiminti istoriją dėl Pantomimos teatro, kurio iš tikrųjų nebeturime, prisiminti savo veiksmus ir 

būti sąžiningiems prieš kauniečius. 

S. Kairys. Sklinda demagogija. Apgaudinėjote Pantomimos teatrą, kuris turėjo nueiti į 

„Aurą“ ir ten žūti. Mes to tikrai nesiūlome, sprendimai eina vienas po kito – siūlome 

perspektyvesnę veiklos formą. Suprantame, kad tai ne verslas, o kultūra, nekalbame apie   

drastiškus pakeitimus, norime pakeisti juridinį statusą. Netiesa, kad nederinome su kolektyvu. Visą 

vasarą kalbėjome su ponu Tamošiūnu, siūlėme įvairiausius variantus, būti procese – tiek 

likviduojamos įstaigos direktoriumi, tiek naujos, kad viskas būtų aišku kolektyvui. Buvau susitikęs 

su A. Rubinovu, klausiau apie nuogąstavimus dėl naujos direktorės, kitų dalykų. Nereikia įtampos, 

teatrui bus tik geriau. 

A. Kupčinskas. Deklaruojama, kad Kaunas pilnas kultūros, o daroma atvirkščiai. Rūpestis 

dėl Pantomimos teatro praėjusią kadenciją buvo nenuoširdus, nes iki šiol jokio sprendimo 

neužregistruota. Šį ir kitą klausimus mūsų frakcija siūlo atidėti. Dar kartą aptarus su kolektyvu 

reikėtų steigti bendrą viešąją įstaigą, tada sprendimą palaikytume. Kur buvo diskutuota, kur 

pakviesti Tarybos nariai? Vicemerui reikėtų stoti į tribūną ir atsakyti į nepatogius klausimus. 

I. Pukelytė. Girdėjau patarimų iš TS–LKD frakcijos, kaip reikėtų elgtis. Nederėtų savo 

diskusijų baltais siūlais siūti. Prieš keletą metų su buvusiu meru teko diskutuoti dėl šio teatro ir 

girdėjau tikrai neigiamą nuomonę. Nereikia savęs vaizduoti baltesnių nei yra. 

P. Mačiulis. Negražu manipuliuoti šviesaus atminimo žmonėmis. Net ir Seime 

konservatoriai pasiremdami vieno mirusio Seimo nario mintimis bandė atimti iš Kauno S. Dariaus ir 

S. Girėno aerodromą. 

A. Kupčinskas. TS–LKD frakcijos vardu prašau 5 minučių pertraukos. 

 

Skelbiama 5 min. pertrauka. 

 

P. Mačiulis. Po pertraukos grįžtame prie klausimo „Dėl numatomo Kauno kamerinio teatro 

veiklos nutraukimo“ svarstymo. Pirmiausia apsispręskime dėl TS–LKD frakcijos siūlymo atidėti 

klausimo svarstymą. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS–LKD frakcijos siūlymo atidėti klausimo svarstymą. 

Balsavo: už – 14, prieš – 20, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-630 pridedamas 61 p.). 
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15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-708 „Dėl viešosios įstaigos Kauno miesto 

kamerinio teatro steigimo ir Kauno miesto savivaldybės turto investavimo“. 

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

direktorius. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Niekam iš teatro bendruomenės dalininko variantas naujoje viešojoje 

įstaigoje, kaip supratau, nesiūlytas. 

V. Mažeika. Teisę kreiptis turi kiekvienas juridinis ar fizinis asmuo. Kita vertus, kitas 

dalininkas turėtų proporcinga dalimi prisidėti prie įstaigos finansavimo lygiai tokia pačia kaip ir 

valdymo. Šalia 100 eurų įnašo asignavimai viešajai įstaigai Savivaldybės numatyti šimtais 

tūkstančių eurų. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 24, prieš – 0, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-631 pridedamas 62 p.). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-743 „Dėl Kauno sakralinės muzikos 

mokyklos direktoriaus“. 

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

direktorius. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KALBĖJO: 

G. Žukauskas. Noriu pasidžiaugti Sakralinės muzikos mokyklos direktore, subūrusia puikų 

kolektyvą. Linkiu naujajai direktorei išlaikyti tokio pat lygio mokyklą ir neužsidaryti už savo sienų, 

dalyvauti bendrame Lietuvos kultūros gyvenime. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-632 pridedamas   

80 p.). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-726 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-82 „Dėl 2015 metų visuomeninės paskirties objektų 

pritaikymo gyventojų bendrajai kultūrai puoselėti programos dalinio finansavimo sąmatos 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-633 pridedamas  

81 p.). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-684 „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“. 

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

2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-634 pridedamas   

84 p.). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-728 „Dėl Kauno moksleivių aplinkotyros 

centro nuostatų patvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas pritarė be pastabų, Valdymo ir 

bendruomenių plėtojimo komitetas rekomenduoja Administracijos direktoriui užtikrinti, kad Kauno 

moksleivių aplinkotyros centras glaudžiai bendradarbiautų su STEAM atviros prieigos centru, kurio 

steigimui pritarė Akademinių reikalų taryba, Švietimo ir kultūros komitetas siūlo išbraukti Kauno 

moksleivių aplinkotyros centro nuostatų papunktį „14.2.10. politinių organizacijų veikla, kodas 

94.92;“, kitus papunkčius atitinkamai pernumeruoti. Pranešėjas su siūlymais sutinka. 

P. Mačiulis. Į Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto rekomendaciją prašau 

atkreipti dėmesį skyrių vedėjus. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Švietimo ir kultūros komiteto siūlymui išbraukti Kauno 

moksleivių aplinkotyros centro nuostatų papunktį „14.2.10. politinių organizacijų veikla, kodas 

94.92;“, kitus papunkčius atitinkamai pernumeruoti pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-635 

pridedamas 85 p.). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-732 „Dėl atstovų delegavimo į Trišalę 

švietimo komisiją prie Kauno miesto trišalės tarybos“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Budnikas. Ar komisija spręs ne tik pedagogų, bet ir moksleivių problemas? 

A. Bagdonas. Trišalė švietimo komisija yra patariamoji, nagrinės visus klausimus, 

susijusius su švietimo organizavimu mieste. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-636 pridedamas   

99 p.). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-711 „Dėl įgaliojimų suteikimo Nijolei 

Ivaškevičienei ir Eglei Sičiovienei“. 

Pranešėja – A. Gustienė, Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-637 pridedamas  

100 p.). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-742 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2013 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. T-299 „Dėl Kauno miesto savivaldybės remontuotinų 

gyvenamųjų patalpų apžiūros komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 
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Pranešėja – A. Gustienė, Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

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

išklausė. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Kiek kartų buvusios sudėties komisija posėdžiavo ir kiek per tą laiką 

suremontuota socialinių būstų? 

A. Gustienė. Mano žiniomis, buvo 12 posėdžių, suremontuota apie 60 butų. 

P. Jakštas. Ar nematyti interesų konflikto, kai į komisijos sudėtį įtrauktas UAB Kauno butų 

ūkio atstovas A. Kušlys? 

A. Gustienė. Interesų konflikto nematau, nes darbo reglamente teigiama, kad sąmatas 

tikrina atsakingi darbuotojai. Vienas A. Kušlys tikrai negali priimti sprendimų. 

KALBĖJO: 

P. Jakštas. Reikėtų atidžiau rengti dokumentus ir atsižvelgti į komitete pateikiamas 

pastabas dėl klaidų, t. y. šiuo atveju aiškinamajame rašte nenurodyta data. 

L. Kudarienė. Noriu pasidžiaugti, kad praėjusią kadenciją sudaryta komisija gerai dirbo, 

todėl linkiu ir tolesnio efektyvaus darbo su įsiliejusiomis naujomis pajėgomis. Remonto darbus ir 

toliau reikėtų pavesti atlikti UAB Kauno butų ūkiui. 

P. Mačiulis. Yra gautas „Vieningo Kauno“, Liberalų sąjūdžio ir socialdemokratų frakcijų 

siūlymas į Kauno miesto savivaldybės remontuotinų gyvenamųjų patalpų apžiūros komisiją įtraukti 

Kauno miesto savivaldybės tarybos narius E. Plūkienę, K. Pūką ir G. Vasiliauską. Ar galime tam 

pritarti bendru sutarimu? 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). „Vieningo Kauno“, Liberalų sąjūdžio ir socialdemokratų 

frakcijų siūlymui į Kauno miesto savivaldybės remontuotinų gyvenamųjų patalpų apžiūros komisiją 

įtraukti Kauno miesto savivaldybės tarybos narius E. Plūkienę, K. Pūką ir G. Vasiliauską pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-638 

pridedamas 101 p.). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-714 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

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

4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-639 pridedamas     

103 p.). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-715 „Dėl Savivaldybės būsto V. Krėvės  

pr. 37-79, Kaune, pardavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-640 pridedamas     

106 p.). 
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25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-716 „Dėl Savivaldybės būsto Žemaičių    

g. 81-2, Kaune, dalies pardavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-641 pridedamas     

108 p.). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-717 „Dėl Savivaldybės būsto S. Žukausko 

g. 19-1, Kaune, pardavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-642 pridedamas     

110 p.). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-718 „Dėl Savivaldybės būsto H. ir           

O. Minkovskių g. 75-7, Kaune, pardavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-643 pridedamas     

112 p.). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-719 „Dėl Savivaldybės būsto Gedimino   

g. 45-5, Kaune, dalies pardavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-644 pridedamas     

114 p.). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-720 „Dėl Savivaldybės būsto V. Krėvės   

pr. 72-37, Kaune, pardavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-645 pridedamas     

116 p.). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-721 „Dėl Savivaldybės būsto Vilniaus       

g. 25A-6, Kaune, pardavimo“. 
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Pranešėja – A. Griškonienė, Privatizavimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas               

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

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-646 pridedamas     

118 p.). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-722 „Dėl Savivaldybės būsto V. Krėvės   

pr. 61-3, Kaune, pardavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-647 pridedamas     

120 p.). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-723 „Dėl Savivaldybės būsto R. Kalantos 

g. 61-2, Kaune, pardavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-648 pridedamas     

122 p.). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-724 „Dėl Savivaldybės būsto Baltijos        

g. 53-40, Kaune, pardavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-649 pridedamas     

124 p.). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-706 „Dėl įgaliojimų suteikimo Rimai 

Zdanavičienei ir Giedrutei Aksomaitienei“. 

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-650 pridedamas  

126 p.). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-725 „Dėl pripažintų netinkamais 

(negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų nurašymo, išardymo ir likvidavimo“. 

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

pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-651 pridedamas     

127 p.). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-698 „Dėl nuomos sutarčių su UAB 

„Valvitas“ 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-652 pridedamas  

129 p.). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-727 „Dėl nuomos sutarčių su UAB 

„Šeimos valgykla“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-653 pridedamas  

132 p.). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-699 „Dėl nekilnojamojo turto Kariūnų    

pl. 3, Kaune, nuomos sutarties su UAB „Čevis“ moksleivių maitinimui organizuoti atnaujinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-654 pridedamas  

136 p.). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-700 „Dėl nekilnojamojo ir kito 

trumpalaikio materialiojo turto Aušros g. 42C, Kaune, nuomos“. 

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 žodžių ir skaičiaus „teikti 5 metams“ įrašyti žodžius ir skaičių „teikti 3 metams“. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sporto, turizmo ir laisvalaikio komiteto siūlymui 

sprendimo projekto 1 punkte vietoj žodžių ir skaičiaus „teikti 5 metams“ įrašyti žodžius ir skaičių 

„teikti 3 metams“ pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-655 

pridedamas 138 p.). 
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40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-701 „Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą 

negyvenamųjų patalpų Perkūno al. 5, Kaune, panaudos sutartis su Kauno lietuviškosios savigynos 

asociacija ir Jaunalietuvių sporto organizacija“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-656 pridedamas  

141 p.). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-740 „Dėl nekilnojamojo turto Laisvės     

al. 94, Kaune, nuomos sutarties su UAB „Devela“ atnaujinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-657 pridedamas  

145 p.). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-735 „Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir 

trumpalaikio materialiojo turto Žeimenos g. 66, Kaune, nuomos sutarties su UAB „Kaspaula“ 

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-658 pridedamas     

146 p.). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-736 „Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir 

trumpalaikio materialiojo turto Vaišvydo g. 28, Kaune, nuomos Kauno Vaišvydavos pagrindinės 

mokyklos moksleivių maitinimui organizuoti“. 

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-659 pridedamas     

149 p.). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-737 „Dėl nuomos sutarčių su UAB 

„Ramildė“ 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-660 pridedamas     

152 p.). 
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45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-738 „Dėl nekilnojamojo ir trumpalaikio 

materialiojo turto Rasytės g. 1, Kaune, nuomos Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos 

moksleivių maitinimui organizuoti“. 

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-661 pridedamas     

156 p.). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-739 „Dėl nekilnojamojo ir trumpalaikio 

materialiojo turto T. Masiulio g. 10, Kaune, nuomos Kauno humanitarinės pagrindinės mokyklos 

moksleivių maitinimui organizuoti“. 

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-662 pridedamas     

159 p.). 

 

 

47. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

E. Gudišauskienė. Kreipimasis į Kauno miesto savivaldybės merą „Dėl eismo saugumo 

priemonių įrengimo Raudondvario plente“ (pridedamas 48 p.). Be to, primenu, kad spalio 22 d. 

Savivaldybės didžiojoje salėje Vyriausioji tarnybinės etikos komisija surengė susitikimą dėl žinių 

gilinimo interesų konfliktų prevencijos srityje. Prašau Tarybos narius atkreipti dėmesį į tai, kad dar 

galima patikslinti viešųjų ir privačių interesų deklaracijas. VTEK šiuo metu rengia tokią duomenų 

bazę. Taip pat komisija rekomenduoja deklaruoti savo visuomeninius padėjėjus. 

P. Mačiulis. Dėl Raudondvario pl. pasiteiravau Administracijos direktoriaus pavaduotojo   

V. Šiliausko. Šviesoforą Raudondvario pl. ir Jovarų g. sankryžoje planuojama įrengti kitais metais. 

V. Matijošaitis. Šias problemas žinome ir jos bus išspręstos. 

A. Kupčinskas. Kreipiuosi į Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotoją P. Mačiulį su 

raginimu dėti daugiau pastangų dėl kvartalinės daugiabučių renovacijos. 

 

 

Posėdis baigėsi 11.15 val. 

 

 

Savivaldybės meras                     Visvaldas Matijošaitis 

Tarybos sekretorė                                Živilė Širvienė 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 

Virginija Nevulė 

 

                   

 


