
 

 

   

      

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

      

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 
      

2015 m. gruodžio 8 d.  Nr. TP-15 

 
Kaunas 

 

Posėdis vyko 2015-12-08 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 10.30 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 (22p.). 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos narys J. Audėjaitis. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas (23 p.). 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama 24 p.). 

V. Popovas. Vakar vykusioje frakcijų seniūnų sueigoje Tėvynės sąjungos–Lietuvos 

krikščionių demokratų frakcija pasiūlė pakeisti 11 ir 12 darbotvarkės klausimų eiliškumą (sukeisti 

juos vietomis: 11-uoju svarstyti sprendimo projektą Nr. TR-748, o 12-uoju – sprendimo projektą   

Nr. TR-808) ir įtraukti į posėdžio darbotvarkę papildomą klausimą „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. lapkričio 10 d. sprendimo Nr. T-621 „Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint 

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

šio klausimo į šiandienos darbotvarkę įtraukti negalima, nes jis yra norminio pobūdžio, ir tai 

prieštarautų Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalies nuostatoms. 

A. Kupčinskas. Su Vyriausybės atstove anksčiau kalbėjome, kad jei norminio pobūdžio 

sprendimo projektas neįtraukiamas į darbotvarkę, jam nėra šansų į ją patekti. Šis klausimas apima 

verslo liudijimus, kurie susiję su namų ūkio veikla ir kurių išduodama vos keletas. Tikiuosi, kad jei 

ne šiame, tai nors kitame posėdyje kolegoms bus galima susipažinti su tuo, kas siūloma. 

P. Mačiulis. Ačiū Tarybos sekretorei už principingumą ir tvarkos laikymąsi. Svarbu yra 

nevėluoti pateikti dokumentus. 

V. Popovas. Siūlau bendru sutarimu patvirtinti šios dienos darbotvarkę pakeičiant 11 ir    

12 klausimų eiliškumą ir neįtraukiant papildomo klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. lapkričio 10 d. sprendimo Nr. T-621 „Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo 

liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių gyventojams nustatymo“ pakeitimo“. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pakeisti 11 ir 12 darbotvarkės klausimų eiliškumą 

(sukeisti juos vietomis: 11-uoju svarstyti sprendimo projektą Nr. TR-748, o 12-uoju – sprendimo 

projektą Nr. TR-808). 

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

2015 m. lapkričio 10 d. sprendimo Nr. T-621 „Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint      

verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių gyventojams nustatymo“ pakeitimo“      
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(Nr. TR-809) į darbotvarkę neįtraukti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 

 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-696 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymo ir naudojimo 

taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 

2. Dėl žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų 

3. Dėl ilgalaikės iki 9834 tūkst. eurų paskolos ėmimo Kauno miesto savivaldybės paimtoms 

paskoloms investicijų projektams įgyvendinti refinansuoti 

4. Dėl ilgalaikės iki 22994 tūkst. eurų paskolos ėmimo Kauno miesto savivaldybės paimtoms 

paskoloms investicijų projektams įgyvendinti refinansuoti 

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. T-543 „Dėl 

Kauno gyvūnų globos ir priežiūros tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

6. Dėl įgaliojimų suteikimo Gintarui Petrauskui 

7. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-270 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareiginių nuostatų 

patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 

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

palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką suteikimo 

9. Dėl Valonų ir Flamandų gatvių pavadinimų suteikimo 

10. Dėl Emanuelio Levino skvero pavadinimo suteikimo 

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

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

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

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

13. Dėl biudžetinės įstaigos Kauno plaukimo centro likvidatoriaus funkcijų atlikimo 

14. Dėl viešosios įstaigos „Nacionalinis žiedas“ steigimo 

15. Dėl UAB „Kauno vandenys“ 2016–2018 metų veiklos ir plėtros plano patvirtinimo 

16. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto 

perdavimo valdyti ir naudoti patikėjimo teise Kauno miesto muziejui 

17. Dėl Nacionalinio Kauno dramos teatro atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi          

2 nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti mokėjimo 

18. Dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinių automobilių valdytojų 

atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis 

automobiliams statyti mokėjimo 

19. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T-473 „Dėl 

pritarimo rengti Kauno miesto darnaus judumo planą“ pakeitimo 

20. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-90 „Dėl 

Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijų ir klasių 

komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

21. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl 

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo 

įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo 

22. Dėl Kauno lopšeliui-darželiui „Giliukas“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto 

nurašymo, išardymo ir likvidavimo 

23. Dėl Kauno lopšeliui-darželiui „Pagrandukas“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto 

nurašymo, išardymo ir likvidavimo 
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24. Dėl atstovų skyrimo į Kauno kultūros centro „Tautos namai“ tarybą 

25. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-57 „Dėl 

Renginių organizavimo Kauno viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

26. Dėl 2015 metų Bernardo Brazdžionio literatūros premijos skyrimo 

27. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ nuostatų patvirtinimo 

28. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“ nuostatų patvirtinimo 

29. Dėl Savivaldybės būsto Prancūzų g. 59-29, Kaune, pardavimo 

30. Dėl Savivaldybės būsto Prancūzų g. 59-28, Kaune, pardavimo 

31. Dėl Savivaldybės būsto Prancūzų g. 47-4, Kaune, pardavimo 

32. Dėl Savivaldybės būsto Ašigalio g. 31-1, Kaune, pardavimo 

33. Dėl Savivaldybės būsto Ašigalio g. 55-91, Kaune, pardavimo 

34. Dėl Savivaldybės būsto Geležinio Vilko g. 5-17, Kaune, pardavimo 

35. Dėl Savivaldybės būsto Partizanų g. 56-34, Kaune, pardavimo 

36. Dėl Savivaldybės būsto Ariogalos g. 6-72, Kaune, pardavimo 

37. Dėl Savivaldybės būsto Antanavos g. 12-5, Kaune, pardavimo 

38. Dėl Savivaldybės būsto P. Lukšio g. 29-32, Kaune, pardavimo 

39. Dėl Savivaldybės būsto Amerikos Lietuvių g. 17-1, Kaune, pardavimo 

40. Dėl Savivaldybės būsto Tilžės g. 80-1, Kaune, pardavimo 

41. Dėl Savivaldybės būsto Vinčų g. 5-19, Kaune, pardavimo 

42. Dėl Savivaldybės būsto Neries krantinėje 12-59, Kaune, pardavimo 

43. Dėl Savivaldybės būsto Kranto 20-ojoje g. 15-1, Kaune, pardavimo 

44. Dėl Savivaldybės būsto Pramonės pr. 67-54, Kaune, pardavimo 

45. Dėl Savivaldybės būsto Prancūzų g. 59-40, Kaune, pardavimo 

46. Dėl Savivaldybės būsto R. Kalantos g. 69-1, Kaune, pardavimo 

47. Dėl Savivaldybės būsto Giedraičių g. 10-3, Kaune, pardavimo 

48. Dėl Savivaldybės būsto Piliakalnio g. 9-80, Kaune, pardavimo 

49. Dėl negyvenamosios patalpos – neįrengtos pastogės Vilniaus g. 39, Kaune, dalies pardavimo 

50. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T-447 „Dėl 

socialinio būsto V. Landsbergio-Žemkalnio g. 11-30, Kaune, išnuomojimo Militai Lukšėnaitei“ 

pripažinimo netekusiu galios 

51. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-526 „Dėl     

1997 m. gruodžio 18 d. panaudos sutarties su viešąja įstaiga Kauno Raudonojo Kryžiaus 

klinikine ligonine pakeitimo“ pakeitimo 

52. Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą negyvenamųjų patalpų Kovo 11-osios g. 24, Kaune, 

nuomos sutartį su Kauno lietuviškosios savigynos asociacija 

53. Dėl negyvenamųjų patalpų A. Juozapavičiaus pr. 77, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį 

asociacijai Pagyvenusios moters veiklos centro Kauno paslaugų ir laisvalaikio skyriui 

„Juozapinė“ 

54. Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą nekilnojamojo turto Jonavos g. 51A ir Kovo 11-osios      

g. 26, Kaune, panaudos sutartis su VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ 

55. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-616 „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“ pakeitimo 

56. Dėl negyvenamųjų patalpų Demokratų g. 3, Kaune, panaudos sutarties su asociacija Kauno 
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moterų draugija atnaujinimo ir leidimo registruoti buveinę 

57. Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 14, Kaune 

58. Dėl nekilnojamojo turto M. Daukšos g. 34, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį paramos 

fondui „Jaunimo linija“ 

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

60. Dėl negyvenamųjų patalpų Rasytės g. 10A, Kaune, panaudos sutarties su Lietuvos laisvės 

sąjunga (liberalai) atnaujinimo 

61. Dėl nekilnojamojo turto Josvainių g. 2, Kaune, nuomos 

62. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-793 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-696 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus rezervo sudarymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

Ž. Garšva. Kas, be taisyklių, keitėsi? 

A. Laucius. Kadangi pasikeitė reguliuojantis įstatymas, mes keičiame savo taisykles, be to, 

atsižvelgta į tai, kad nuo sausio 1 d. keisis Administracijos struktūra. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-663 pridedamas  

28 p.). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-794 „Dėl žemės ir valstybinės žemės 

nuomos mokesčių lengvatų“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-664 pridedamas   

31 p.). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-801 „Dėl ilgalaikės iki 9834 tūkst. eurų 

paskolos ėmimo Kauno miesto savivaldybės paimtoms paskoloms investicijų projektams 

įgyvendinti refinansuoti“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-665 pridedamas   

32 p.). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-802 „Dėl ilgalaikės iki 22994 tūkst. eurų 

paskolos ėmimo Kauno miesto savivaldybės paimtoms paskoloms investicijų projektams 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-666 pridedamas   

33 p.). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-804 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. T-543 „Dėl Kauno gyvūnų globos ir priežiūros 

tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – D. Sirgedas, Kauno gyvūnų globos ir priežiūros tarybos pirmininkas. 

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Ar moralu, kad į šią tarybą įtrauktas žmogus, dėl kurio vyksta teismo procesai 

dėl žiauraus elgesio su gyvūnais? 

D. Sirgedas. Kol nėra teismo sprendimo, nesiimame to vertinti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-667 pridedamas   

34 p.). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-750 „Dėl įgaliojimų suteikimo Gintarui 

Petrauskui“. 

Pranešėjas – G. Jankus, Civilinės saugos skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas                 

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

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-668 pridedamas   

36 p.). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-805 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-270 „Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro direktoriaus pareiginių nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

Pranešėja – A. Garmienė, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas          

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Kada vyks Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus konkursas? 

A. Garmienė. Po Naujųjų metų planuojama paskelbti konkursą, ir jis turėtų įvykti po dviejų 

mėnesių. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-669 pridedamas  

37 p.). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-753 „Dėl valstybės finansinės paramos 

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

suteikimo“. 
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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-670 pridedamas   

38 p.). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-751 „Dėl Valonų ir Flamandų gatvių 

pavadinimų suteikimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-671 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-800 „Dėl Emanuelio Levino skvero 

pavadinimo suteikimo“. 

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

svarstytas 4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-672 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-748 „Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. 

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

viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-673 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-808 „Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. 

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

viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – K. Pūkas, Savivaldybės tarybos narys. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Skaistė. Kodėl ne pakeitimas teikiamas? Kuris sprendimas dabar galios? 

K. Pūkas. Mes pasiūlymą pateikėme jau liepos mėnesį. Vyko ilgos diskusijos. Beveik    

300 žmonių pasirašė prašymą. 

V. Varžinskas. Kaip bus nustatyta, kas surinko uogas ar grybus? 

K. Pūkas. Svarbiausia teisės aktais įtvirtinti nuostatą. Dar reikia pasikliauti žmogaus 

morale. 
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R. Šnapštienė. Kaip įgyvendinsime tą teisinę nuostatą? Kaip bus nustatyta, ar pats žmogus 

rinko, ar perparduoda? Ar nebus sudarytos sąlygos korupcijai? 

K. Pūkas. Yra įvairiausių priemonių. Viešosios tvarkos skyrius galėtų kontroliuoti. 

L. Kudarienė. Prieš tai priimto sprendimo 21.2 punktas identiškas jūsų 21 punktui. Tad 

koks tikslas teikti šį sprendimo projektą? 

K. Pūkas. Darbotvarkės klausimų eiliškumo pakeitimą įvardyčiau kaip politinį žaidimą. Šis 

sprendimo projektas pateiktas liepos mėnesį. 

KALBĖJO: 

A. Palionis. Žinome, kad esate sprendimo iniciatorius, bet pabalsavę nežinotume paskui, 

kuriuo sprendimu vadovautis. Siūlau kitą posėdį teikti pakeitimą. 

E. Gudišauskienė. Čia nėra politikavimo, mes pritarėme Administracijos pateiktam 

sprendimo projektui. Ir jūsų, ir Administracijos pateiktas siūlymas vienodas. Balsavimas dėl šio 

klausimo būtų beprasmis. 

L. Kudarienė. Pritariu E. Gudišauskienei. Mano nuomone, net nereikėjo pristatyti šio 

klausimo. 

V. Varžinskas. Negalime pritarti norminiams reikalavimams, kurių neįmanoma įgyvendinti. 

Kaip neidentifikavus produkto priimti sankcijas? 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimo nepriimti. 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-791 „Dėl biudžetinės įstaigos Kauno 

plaukimo centro likvidatoriaus funkcijų atlikimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-674 pridedamas   

39 p.). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-806 „Dėl viešosios įstaigos „Nacionalinis 

žiedas“ steigimo“. 

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

4 komitetuose, 3 pritarė be pastabų, Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetas rekomenduoja 

sprendimo projekte: 1. Išbraukti visą 5-ąjį punktą; 2. 6-ąjį punktą pernumeruoti 5-uoju, o 7-ąjį 

punktą pernumeruoti 6-uoju; 3. Viešosios įstaigos įstatų 32 punktą išdėstyti tokia nauja redakcija: 

„32. Laikoma, kad klausimai, įtraukti į visuotinio dalininkų susirinkimo darbotvarkę, gali būti 

sprendžiami tik tais atvejais, kai visuotiniame dalininkų susirinkime dalyvauja dalininkai, turintys 

ne mažiau kaip pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime. Visuotiniai dalininkų susirinkimai 

turi būti protokoluojami. Protokolai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų turi būti pateikiami 

dalininkams. Protokole turi būti nurodyta: visuotinio dalininkų susirinkimo vieta ir laikas, 

susirinkime dalyvavusių dalininkų skaičius, kvorumo buvimas, balsavimo rezultatai ir priimti 

sprendimai. Visuotiniame dalininkų susirinkime dalyvaujantys dalininkai (jų įgalioti asmenys) 

registruojami pasirašytinai registravimo sąraše. Prie protokolo pridedamas visuotinio dalininkų 

susirinkimo dalyvių sąrašas ir iš anksto raštu balsavusių dalininkų biuleteniai.“ 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Budnikas. Matyti, kad dabartinė įstaiga turi skolų. Kaip ji laikosi pastaruoju metu? 

M. Šivickas. Paskutiniųjų kelerių metų veikla vadovaujant Arūnui Samochinui pelninga, 

bet negali padengti nuostolių. 

Ž. Garšva. Ką duos Savivaldybei tapimas įstaigos dalininke? 



8 

   

 

M. Šivickas. Vaidmuo simbolinis. Įvardyčiau tai kaip paramą. 

V. Popovas. Gal galime sprendimo projektui pritarti su Sporto, turizmo ir laisvalaikio 

komiteto siūlymais? 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-675 

pridedamas 40 p.). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-752 „Dėl UAB „Kauno vandenys“    

2016–2018 metų veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“. 

Pranešėjai – A. Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas, L. Baltrėnas, UAB „Kauno 

vandenys“ generalinis direktorius. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Mikaitis. Gal galite pateikti numatomos tinklų plėtros 2016–2018 m. vaizdinę 

medžiagą? 

A. Pakalniškis. Kiekvieno objekto darbai bus atskirai tvirtinami Taryboje įvardijant 

konkrečius kvartalus ir gatves. 

G. Žukauskas. Ar galima kaip prioritetus iškelti vandenviečių apsaugą, Marvelės kvapų 

problemą ir rezervinius energijos šaltinius nutrūkus tiekimui? Ar įteisintos vandenviečių apsaugos 

zonos ir pačios vandenvietės? 

A. Pakalniškis. Į šiuos klausimus galėtų atsakyti UAB „Kauno vandenys“ generalinis 

direktorius Linas Baltrėnas. 

P. Jakštas. Ar parengta tvarka, kaip iš gyventojų bus išperkami tinklai? Kaip dėl to bus 

informuota? Ar nereikėjo išskirti Aleksoto ir Žaliakalnio pagal Integruotų teritorijų programą, kad 

būtų matyti investuojamos lėšos? 

A. Pakalniškis. Kol kas jie yra bendrame pakete, bet viskas detaliai bus tvirtinama 

Taryboje. Dėl išpirkimo „Kauno vandenys“ sudaro eiles vadovaudamasi Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu. Galbūt tai reikėtų ir papildomai paviešinti. 

L. Kudarienė. Kas atsakingas už šulinių saugumą? 

A. Pakalniškis. Turi juos tvarkyti komunikacijų savininkas. Į informaciją avarinės tarnybos 

reaguoja. 

A. Kupčinskas. Ar galite patvirtinti, kad plėtros planas neturės įtakos vandens kainoms? 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija sprendžia, ar teisingos investicijos, ir atitinkamai 

koreguoja kainas. 

A. Pakalniškis. Man paklausus, ar kainos dedamajai turės įtakos šis planas, direktorius 

teigė, jog ne. Aišku, spręs Kainų komisija. 

V. Popovas. Suteikiamas žodis L. Baltrėnui. 

G. Žukauskas. Aš noriu pakartoti savo iškeltas mintis: svarbu modernizuoti vandenviečių 

apsaugą, yra proga reaguoti į gyventojų skundus dėl vandenvalos kvapų ir užtikrinti rezervinius 

energijos šaltinius. 

L. Baltrėnas. Plėtros plane yra numatyti finansai minėtoms priemonėms įgyvendinti. 

Planuojame aptverti vandenviečių vandens ir nuotekų siurblinių teritorijas, investicijos numatytos 

elektros sąnaudų mažinimui, energijos patikimumui. Vien pastarajai priemonei bus skiriama            

1 mln. eurų iš mūsų lėšų. Prioritetai paskirstyti pagal metus. Biudžetas subalansuotas nepadidinant 

vandens kainų. 

A. Kupčinskas. Ar galite dar kartą patvirtinti, kad vandens kainos dėl plėtros nedidės? 

Suprantama, kad didžioji dalis lėšų skiriama iš ES fondų, bet bus reikalingas ir kofinansavimas. 

L. Baltrėnas. Mūsų skiriamų lėšų dalis padidėjo nuo 20 iki 50 procentų. Tačiau šis 

padidėjimas įvertintas taip, kad dėl turto įsigijimo kaina nebūtų keliama. Kitas klausimas – nuo 

mūsų nepriklausančios sąnaudos, t. y. darbuotojų atlyginimų padidėjimas ir t. t. 
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E. Gudišauskienė. Ne pirmus metus gyventojai kreipiasi dėl Marvelėje sklindančių 

vandenvalos kvapų. Gal matote kokius sprendimo būdus, nors tai nėra įtraukta į prioritetus? 

L. Baltrėnas. Veiklos plane kai kurios priemonės yra numatytos. Šiuo metu baigiame 

dumblo džiovinimo projektą, kuris leis sumažinti kvapus. 

V. Gudėnas. Ar Kleboniškio vandenvietės teritorija nemažėja? 

L. Baltrėnas. Tarybai patvirtinus specialiuosius planus, teritorija negali mažėti, jeigu nebus 

pakeitimų. 

R. Mikaitis. Ar išdžiovintas dumblas būtų tinkamas kuras žadamai statyti LEZ‘e 

kogeneracinei elektrinei? 

L. Baltrėnas. Taip, tinkamas. Apie tai jau yra kalbėta, ir mūsų atliekos bus sudegintos. 

P. Jakštas. Noriu pastebėti, kad Veiklos ir plėtros plane reikėtų vartoti Statybos įstatyme ir 

statybos techniniame reglamente patvirtintas sąvokas. 

L. Baltrėnas. Atkreipsime į tai dėmesį. 

V. Popovas. Ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-676 pridedamas   

53 p.). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-792 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti patikėjimo 

teise Kauno miesto muziejui“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-677 pridedamas   

57 p.). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-759 „Dėl Nacionalinio Kauno dramos 

teatro atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi 2 nustatytomis Kauno miesto vietomis 

transporto priemonėms statyti mokėjimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-678 pridedamas  

65 p.). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-798 „Dėl Kauno apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už 

naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-679 pridedamas   

66 p.). 
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19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-799 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T-473 „Dėl pritarimo rengti Kauno miesto darnaus 

judumo planą“ pakeitimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-680 pridedamas   

69 p.). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-756 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-90 „Dėl Asmenų priėmimo į Kauno miesto 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijų ir klasių komplektavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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 siūlo Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklas kriterijų ir klasių komplektavimo tvarkos aprašo 6.2 punktą papildyti tokiu 

sakiniu: „Specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų užduotys turi būti iš anksto suderintos su Kauno miesto 

savivaldybės Švietimo padalinio specialistais“, Švietimo ir kultūros komitetas pritaria sprendimo 

projektui su pastabomis: 1. Sprendimo projekto 1.1 punktą patikslinti taip: vietoj žodžio ir skaičiaus 

„sausio 2 d.“ įrašyti žodį ir skaičių „sausio 11 d.“; 2. Sprendimo projekto 1.5 punktą patikslinti taip: 

„1.5. Papildyti 21¹ punktu: „21¹. Klasės pradedamos komplektuoti pasibaigus atitinkamų klasių 

ugdymo procesui pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą ugdymo 

proceso pabaigos datą“. Pranešėjas su komitetų siūlymais sutinka. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Budnikas. Kokia padėtis su streikais Kauno mieste? 

A. Bagdonas. Streikavo šešios mokyklos, iš jų vienas darželis. 

M. Panceris. Koks mokytojo darbo užmokesčio vidurkis? 

A. Bagdonas. Sunku pasakyti. Darbo užmokestis priklauso nuo pedagoginio stažo, turimos 

kvalifikacijos ir darbo laiko. Mokytojas ekspertas gauna per 1000 eurų. 

V. Popovas. Gal galime sprendimo projektui pritarti su komitetų pastabomis? 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-681 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-760 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno 

miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupes tvarkos“ pakeitimo“. 

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

4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Skaistė. Kokiu būdu pasirinktą lankyti švietimo įstaigą informuoti per 5 darbo dienas? 

A. Bagdonas. Galima informuoti ir elektroniniu būdu. 

O. Balžekienė. Ką reiškia prioritetiniai vaikai? 

A. Bagdonas. Tai vaikai, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą; įvaikinti   

1,5–6 metų vaikai; vaikai, pasiūlyti Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus; 
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vaikai, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai; vaikai iš socialiai remtinų 

šeimų; vaikai iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų. 

KALBĖJO: 

R. Mikaitis. Raginu pritarti sprendimo projektui. Tikimės, šis sprendimas tėvams bus 

aiškesnis, atitiks jų lūkesčius. Mūsų tikslas, kad visi norintys galėtų patekti į darželius. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-682 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-746 „Dėl Kauno lopšeliui-darželiui 

„Giliukas“ 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 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-683 pridedamas   

70 p.). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-747 „Dėl Kauno lopšeliui-darželiui 

„Pagrandukas“ 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 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-684 pridedamas     

71 p.). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-795 „Dėl atstovų skyrimo į Kauno kultūros 

centro „Tautos namai“ tarybą“. 

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

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

kultūros centro „Tautos namai“ tarybos nuostatų 7.1 punktą papildyti šiais žodžiais: „vertina 

įgyvendintų priemonių skaidrumą ir viešumą“ ir paveda Kultūros ir turizmo plėtros skyriui iki   

2016 m. kovo 1 d. parengti Kauno kultūros centro „Tautos namai“ veiklos kokybės gerinimo planą, 

atsižvelgiant į atlikto audito rekomendacijas. Pranešėjas su komiteto pastaba sutinka ir patikino, jog 

įgyvendins pateiktą pavedimą nustatytu terminu. 

V. Popovas. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, sprendimui pritarkime su Valdymo ir 

bendruomenių plėtojimo komiteto pavedimu Kultūros ir turizmo plėtros skyriui keičiant Kauno 

kultūros centro „Tautos namai“ tarybos nuostatus jų 7.1 punktą papildyti šiais žodžiais: „vertina 

įgyvendintų priemonių skaidrumą ir viešumą“ ir iki 2016 m. kovo 1 d. parengti Kauno kultūros 

centro „Tautos namai“ veiklos kokybės gerinimo planą, atsižvelgiant į atlikto audito 

rekomendacijas. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-685 pridedamas   

72 p.). 

 

 



12 

   

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-796 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-57 „Dėl Renginių organizavimo Kauno viešosiose 

vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

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

ir turizmo plėtros skyriui iki 2016 m. vasario 1 d. parengti Renginių organizavimo Kauno viešosiose 

vietose tvarkos aprašo pakeitimą, papildant nuostata, kuri numatytų, kad viešose erdvėse 

vykstančiuose renginiuose privaloma užtikrinti sąlygas neįgaliesiems. Pranešėjas su komiteto 

pastaba sutinka ir patikino, jog įgyvendins pateiktą pavedimą nustatytu terminu. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Ar pakaks mieste dviejų mugių per metus? 

A. Vilčinskas. Renginių organizavimo Kauno viešosiose vietose tvarkos apraše 

neapribojamas švenčių skaičius. Mugė gali būti ir šventės sudedamoji dalis. 

E. Gudišauskienė. Kuo remiantis priėmėte sprendimą, kad reikia tik dviejų mugių? Kokių 

sunkumų kyla jas rengiant? 

A. Vilčinskas. Diskutuota tiek Renginių organizavimo komisijoje, tiek Administracijos 

lygmenyje. Jau ne pirmus metus rudenį net keletas organizatorių nori rengti tą pačią mugę. Todėl 

Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka konkurso būdu bus parinktas geriausias operatorius. 

R. Šnapštienė. Kas numatoma dėl alkoholio vartojimo renginiuose? 

A. Vilčinskas. Tai nuspręsti yra Tarybos išskirtinė teisė. Pagal šiandieninius mūsų teisės 

aktus alkoholio prekyba galima. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Neišgirdau kriterijų, kuo remiantis pakaks dviejų mugių per metus. 

Kodėl konkursas reikalingas tik jų organizatoriams? Kaip bus su Kaziuko muge? 

V. Popovas. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, sprendimui pritarkime su Valdymo ir 

bendruomenių plėtojimo komiteto pavedimu Kultūros ir turizmo plėtros skyriui iki 2016 m. vasario 

1 d. parengti Renginių organizavimo Kauno viešosiose vietose tvarkos aprašo pakeitimą, papildant 

nuostata, kuri numatytų, kad viešose erdvėse vykstančiuose renginiuose privaloma užtikrinti sąlygas 

neįgaliesiems. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 24, prieš – 0, susilaikė – 13. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-686 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-803 „Dėl 2015 metų Bernardo Brazdžionio 

literatūros premijos skyrimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Komitete buvo užsiminta, kad tai paskutinė Bernardo Brazdžionio vardo 

premija. Ar tikslinga naikinti premijos pavadinimą? 

A. Vilčinskas. Šiandien pavadinimas nėra naikinamas. Svarstomas Apdovanojimų ir 

premijų tvarkos aprašas. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Kreipėsi šiuo klausimu Kauno meno kūrėjų asociacija. Iki šiol kiekviena 

premija buvo unikali suteikus jai Tautos dainiaus ar kito menininko vardą. Siūlau gerai pasvarstyti 

prieš atsisakant tokių pavadinimų. O premijos skyrimui mūsų frakcija pritars. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-687 pridedamas     

73 p.). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-763 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Spindulys“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-688 pridedamas     

74 p.). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-764 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Daigelis“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-689 pridedamas     

84 p.). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-765 „Dėl Savivaldybės būsto Prancūzų    

g. 59-29, Kaune, pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-690 pridedamas     

94 p.). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-766 „Dėl Savivaldybės būsto Prancūzų    

g. 59-28, Kaune, pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-691 pridedamas     

96 p.). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-767 „Dėl Savivaldybės būsto Prancūzų    

g. 47-4, Kaune, pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-692 pridedamas     

98 p.). 
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32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-768 „Dėl Savivaldybės būsto Ašigalio      

g. 31-1, Kaune, pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-693 pridedamas     

100 p.). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-769 „Dėl Savivaldybės būsto Ašigalio      

g. 55-91, Kaune, pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-694 pridedamas     

102 p.). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-770 „Dėl Savivaldybės būsto Geležinio 

Vilko g. 5-17, Kaune, pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-695 pridedamas  

104 p.). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-771 „Dėl Savivaldybės būsto Partizanų    

g. 56-34, Kaune, pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-696 pridedamas     

106 p.). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-772 „Dėl Savivaldybės būsto Ariogalos    

g. 6-72, Kaune, pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-697 pridedamas  

108 p.). 
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37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-773 „Dėl Savivaldybės būsto Antanavos  

g. 12-5, Kaune, pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-698 pridedamas  

110 p.). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-779 „Dėl Savivaldybės būsto P. Lukšio    

g. 29-32, Kaune, pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-699 pridedamas  

112 p.). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-780 „Dėl Savivaldybės būsto Amerikos 

Lietuvių g. 17-1, Kaune, pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-700 pridedamas  

114 p.). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-781 „Dėl Savivaldybės būsto Tilžės          

g. 80-1, Kaune, pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-701 pridedamas  

116 p.). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-782 „Dėl Savivaldybės būsto Vinčų          

g. 5-19, Kaune, pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-702 pridedamas  

118 p.). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-783 „Dėl Savivaldybės būsto Neries 

krantinėje 12-59, Kaune, pardavimo“. 
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Pranešėja – A. Griškonienė, Privatizavimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas                

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-703 pridedamas     

120 p.). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-784 „Dėl Savivaldybės būsto Kranto      

20-ojoje g. 15-1, Kaune, pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-704 pridedamas     

122 p.). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-785 „Dėl Savivaldybės būsto Pramonės   

pr. 67-54, Kaune, pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-705 pridedamas     

124 p.). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-786 „Dėl Savivaldybės būsto Prancūzų    

g. 59-40, Kaune, pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-706 pridedamas     

126 p.). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-787 „Dėl Savivaldybės būsto R. Kalantos 

g. 69-1, Kaune, pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. Pranešėja informuoja Tarybą, kad gruodžio 4 d. kreipėsi būsto   

R. Kalantos g. 69-1 nuomininkas Saulius Nareckas su prašymu sumažinti kainą 5792 eurais dėl 

padaryto remonto. Savivaldybė nebuvo išdavusi leidimo nuomininkui daryti buto kapitalinį remontą 

ar rekonstrukciją, todėl spręsti kainos mažinimo klausimą, mano nuomone, nėra teisinio pagrindo. 

Priėmus šį sprendimą, nuomininkas galės jį skųsti ir klausimą dėl kainos spręsti teisme. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Ar šie butai išperkami iš žmonių, kurie sovietmečiu buvo gavę juos kaip 

Savivaldybės būstus ir neišsipirko už čekius? Ar dabar jie išsiperka butus rinkos kaina? 

A. Griškonienė. Šie butai parduodami asmenims, kurie gyveno ne socialinio būsto nuomos 

sąlygomis, o tokiomis sąlygomis gali gyventi iki 2003 m. įsigijusieji butus. Dabar pirkti butus jie 

gali tik rinkos kaina. 
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A. Palionis. Ar prašymas pristatytas komitetuose? 

A. Griškonienė. Ne, jis gautas tik gruodžio 4 dieną. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-707 pridedamas     

128 p.). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-788 „Dėl Savivaldybės būsto Giedraičių   

g. 10-3, Kaune, pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-708 pridedamas     

130 p.). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-789 „Dėl Savivaldybės būsto Piliakalnio   

g. 9-80, Kaune, pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-709 pridedamas     

132 p.). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-790 „Dėl negyvenamosios patalpos – 

neįrengtos pastogės Vilniaus g. 39, Kaune, dalies pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-710 pridedamas     

134 p.). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-754 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T-447 „Dėl socialinio būsto V. Landsbergio-Žemkalnio 

g. 11-30, Kaune, išnuomojimo Militai Lukšėnaitei“ pripažinimo netekusiu galios“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-711 pridedamas  

139 p.). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-755 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-526 „Dėl 1997 m. gruodžio 18 d. panaudos sutarties 

su viešąja įstaiga Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikine ligonine pakeitimo“ pakeitimo“. 
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Pranešėja – L. Stankevičienė, Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus vedėja. 

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-712 pridedamas  

140 p.). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-749 „Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą 

negyvenamųjų patalpų Kovo 11-osios g. 24, Kaune, nuomos sutartį su Kauno lietuviškosios 

savigynos asociacija“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-713 pridedamas  

141 p.). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-757 „Dėl negyvenamųjų patalpų              

A. Juozapavičiaus pr. 77, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Pagyvenusios moters 

veiklos centro Kauno paslaugų ir laisvalaikio skyriui „Juozapinė“. 

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

Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas pritarė be pastabų, 3 komitetai rekomenduoja sprendimo 

projekto 1 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „5 metams“ įrašyti skaičių ir žodį „3 metams“. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Kuo remiantis perduodama ne 5-eriems, o 3 metams? 

A. Slušnys. Toks yra komitetų siūlymas, ir jam būtų galima pritarti. 

V. Popovas. Apsispręskime dėl komitetų siūlymo. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl komitetų siūlymo sprendimo projekto 1 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio 

„5 metams“ įrašyti skaičių ir žodį „3 metams“. 

Balsavo: už – 18, prieš – 3, susilaikė – 10. 

 

A. Palionis. „Vieningo Kauno“ frakcijos vardu prašau pakartoti balsavimą. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama pakartotinai dėl komitetų siūlymo sprendimo projekto 1 punkte vietoj 

skaičiaus ir žodžio „5 metams“ įrašyti skaičių ir žodį „3 metams“. 

Balsavo: už – 19, prieš – 3, susilaikė – 11. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

V. Popovas. Gal galime sprendimą priimti bendru sutarimu? 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-714 pridedamas     

143 p.). 
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54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-758 „Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą 

nekilnojamojo turto Jonavos g. 51A ir Kovo 11-osios g. 26, Kaune, panaudos sutartis su               

VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-715 pridedamas  

145 p.). 

 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-761 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-616 „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“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-716 pridedamas  

149 p.). 

 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-762 „Dėl negyvenamųjų patalpų 

Demokratų g. 3, Kaune, panaudos sutarties su asociacija Kauno moterų draugija atnaujinimo ir 

leidimo registruoti buveinę“. 

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

2 pritarė be pastabų, Švietimo ir kultūros komitetas rekomenduoja sprendimo projekto 1 punkte 

vietoj skaičiaus ir žodžio „5 metams“ įrašyti skaičių ir žodį „3 metams“. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Švietimo ir kultūros komiteto siūlymo sprendimo projekto 1 punkte vietoj 

skaičiaus ir žodžio „5 metams“ įrašyti skaičių ir žodį „3 metams“. 

Balsavo: už – 22, prieš – 3, susilaikė – 12. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-717 

pridedamas 150 p.). 

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-774 „Dėl nekilnojamojo turto Partizanų   

g. 14, Kaune“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-718 pridedamas  

151 p.). 
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58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-775 „Dėl nekilnojamojo turto M. Daukšos 

g. 34, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį paramos fondui „Jaunimo linija“. 

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

2 pritarė be pastabų, 2 komitetai rekomenduoja sprendimo projekto 1 punkte vietoj skaičiaus ir 

žodžio „5 metams“ įrašyti skaičių ir žodį „3 metams“. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Visi žinome, kokias būtinas paslaugas teikia „Jaunimo linija“. Taigi 

nederėtų teikti siūlymų turtą perduoti tik 3 metams. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl komitetų siūlymo sprendimo projekto 1 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio 

„5 metams“ įrašyti skaičių ir žodį „3 metams“. 

Balsavo: už – 23, prieš – 8, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Balsavo: už – 30, prieš – 2, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-719 pridedamas          

152 p.). 

 

 

59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-776 „Dėl nekilnojamojo turto R. Kalantos 

g. 111A, Kaune, pirkimo kainos“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-720 pridedamas  

153 p.). 

 

 

60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-777 „Dėl negyvenamųjų patalpų Rasytės 

g. 10A, Kaune, panaudos sutarties su Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) atnaujinimo“. 

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

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

1 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „5 metams“ įrašyti skaičių ir žodį „3 metams“. 

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

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Sporto, turizmo ir laisvalaikio komiteto siūlymo sprendimo projekto          

1 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „5 metams“ įrašyti skaičių ir žodį „3 metams“. 

Balsavo: už – 31, prieš – 0, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

V. Popovas. Gal galime sprendimą priimti bendru sutarimu? 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-721 

pridedamas 154 p.). 
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61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-778 „Dėl nekilnojamojo turto Josvainių   

g. 2, Kaune, nuomos“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-722 pridedamas  

155 p.). 

 

 

Posėdis baigėsi 10.30 val. 

 

 

Savivaldybės meras                     Visvaldas Matijošaitis 

Tarybos sekretorė                                Živilė Širvienė 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 

Virginija Nevulė 

 

 

                   

 


