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Posėdis vyko 2015-12-29 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 11.00 val.). 

 

 

Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras. 

Posėdžio sekretorė – Virginija Nevulė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas (23 p.). 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: E. Plūkienė, V. Popovas. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas (24 p.). 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama 25 p.). 

S. Kairys. Vakar vykusioje frakcijų seniūnų sueigoje valdančioji koalicija pasiūlė išbraukti 

iš Tarybos posėdžio darbotvarkės 4 klausimą. Motyvu nurodoma tai, kad verslo liudijimai jau yra 

parduodami, taigi pakeitimus reikėjo padaryti lapkričio mėnesį. 

A. Kupčinskas. Motyvai nerimti. Dabar Mokesčių inspekcijai svarbiausia, kad visi 

susimokėtų sveikatos draudimą. Kol kas sprendimo projekte nurodytų verslo liudijimų nėra 

parduota. Jeigu nenorite žmonių ištraukti iš „šešėlio“, galite šį klausimą išbraukti. Apskritai jo į 

darbotvarkę nereikėjo įtraukti. 

S. Kairys. Apsispręskime dėl 4 klausimo išbraukimo. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl 4 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“ (Nr. TR-809) išbraukimo iš 

darbotvarkės. 

Balsavo: už – 23, prieš – 9, susilaikė – 3 (balsavimo rezultatai pridedami 30 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimą iš darbotvarkės išbraukti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 

 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-290 „Dėl 

didžiausio leistino Kauno miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, 

pareigybių skaičiaus ir Kauno miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ 

pakeitimo 
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2. Dėl 2016 m. Kauno miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų viešųjų paslaugų sričių ir 

prioritetų patvirtinimo 

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo 

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

Kauno miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės privatizavimo fondo 2015 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo 

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T-436 „Dėl 

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo 

7. Dėl mokslo centro įkūrimo Kaune 

8. Dėl viešosios įstaigos Kauno Centro poliklinikos naudojamo valstybės turto nurašymo, 

išardymo ir likvidavimo 

9. Dėl Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų teikimo ir premijų skyrimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo 

10. Dėl Kauno kultūros centro „Tautos namai“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo 

11. Dėl Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų įkainių nustatymo 

12. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus 

bendradarbiavimo sutarties projektui ir įgaliojimo ją pasirašyti 

13. Dėl Pagrindinių 2016 metų Kauno miesto kūno kultūros ir sporto renginių sąrašo patvirtinimo 

14. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių sporto mokyklų buhalterinės apskaitos tvarkymo 

15. Dėl ilgalaikio materialiojo turto ir atsargų perėmimo prieš terminą iš viešosios įstaigos           

S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro ir perdavimo valdyti panaudos pagrindais Lietuvos sporto 

universitetui 

16. Dėl Kauno buriavimo mokyklos „Bangpūtys“ patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo 

turto 

17. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-739 „Dėl 

Laikinų nesudėtingų prekybos (paslaugų teikimo) statinių (įrenginių) Kauno miesto viešosiose 

vietose projektavimo ir statybos (įrengimo) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

18. Dėl S. ir R. Samulevičių g. pavadinimo pakeitimo 

19. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės 

ūkio ministerijos susitarimo Nr. 1 „Dėl 2015 m. birželio 25 d. bendradarbiavimo ir duomenų 

teikimo sutarties Nr. TP11-(7.7)-74 pakeitimo“ projektui 

20. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-704 „Dėl 

vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti 

rinkimo įkainių nustatymo“ pakeitimo 

21. Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto 

priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo 

patvirtinimo 

22. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-294 „Dėl 

Keleivių ir bagažo vežimo vietinio susisiekimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi 

Kauno mieste taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 

23. Dėl Lietuvos moksleivių sąjungos renginio „Žiemos forumas – neeilinė asamblėja 2016“ 

dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio 

nustatymo 

24. Dėl UAB „Šilumininkas“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų 

nustatymo 
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25. Dėl UAB „Šilumininkas“ švietimo ir ugdymo įstaigų vartotojams tiekiamos šilumos kainos 

perskaičiuotų dedamųjų nustatymo 

26. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-664 „Dėl 

UAB „Šilumininkas“ Kauno Palemono vidurinei mokyklai tiekiamos bazinės šilumos kainos 

dedamųjų nustatymo“ pakeitimo 

27. Dėl AB „Kauno energija“ 2016 m. investicijų plano ir jo finansavimo 

28. Dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikio 

materialiojo turto perdavimo bendruomeninėms organizacijoms 

29. Dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikio 

materialiojo turto perdavimo įstaigoms 

30. Dėl Kauno lopšeliui-darželiui „Čiauškutis“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto 

nurašymo, išardymo ir likvidavimo 

31. Dėl autobuso perdavimo Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrui 

32. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“ nuostatų patvirtinimo 

33. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Pušaitė“ nuostatų patvirtinimo 

34. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Volungėlė“ nuostatų patvirtinimo 

35. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Žemyna“ nuostatų patvirtinimo 

36. Dėl Kauno „Aitvaro“ mokyklos nuostatų patvirtinimo 

37. Dėl Savivaldybės būsto T. Masiulio g. 15-7, Kaune, pardavimo 

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

39. Dėl Savivaldybės būsto Plento g. 26A-3, Kaune, pardavimo 

40. Dėl Savivaldybės būsto K. Petrausko g. 34-2, Kaune, pardavimo 

41. Dėl Savivaldybės būsto Savanorių pr. 65A, Kaune, pardavimo 

42. Dėl Savivaldybės būsto Aušros g. 49-3, Kaune, pardavimo 

43. Dėl Savivaldybės būsto Laisvės al. 78-15, Kaune, pardavimo 

44. Dėl Savivaldybės būsto Marių g. 12-7, Kaune, pardavimo 

45. Dėl Savivaldybės būsto Tilto g. 4B-3, Kaune, pardavimo 

46. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Kęstučio g. 41, Kaune, dalies pardavimo 

47. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-759 „Dėl 

Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

48. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. T-614 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T-402 ,,Dėl 

Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir 

Savivaldybės nekilnojamojo turto nuompinigių skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo 

49. Dėl leidimo Kauno miesto muziejui registruoti buveinę Kauno miesto savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančiame pastate Rotušės a. 15, Kaune 

50. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T-524 „Dėl Kauno 

savivaldybės įmonės „Kapinių priežiūra“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ 

pakeitimo 

51. Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės pr. 50, Kaune, panaudos sutarties su Nacionaliniu             

M. K. Čiurlionio dailės muziejumi atnaujinimo 

52. Dėl nekilnojamojo turto Šiaurės pr. 55, 57, Kaune, panaudos sutarčių su Lietuvos sveikatos 

mokslų universitetu atnaujinimo 

53. Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą negyvenamųjų patalpų Laisvės al. 56, Kaune, panaudos 

sutartį su Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centru 
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54. Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą nuomos sutartį su Mokėjimo terminalų sistemomis, UAB, 

ir dalies negyvenamosios patalpos pastate M. Daukšos g. 13, Kaune, nuomos 

55. Dėl nekilnojamojo turto P. Lukšio g. 40, Kaune, esminio pagerinimo ir vertės padidinimo 

56. Dėl dalies patalpos (242) pastate Vėtrungės g. 1, Kaune, nuomos 

57. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-863 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-290 „Dėl didžiausio leistino Kauno miesto 

savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir 

gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus ir Kauno miesto savivaldybės 

administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

5 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Kokiam skyriui perduodama turizmo sritis? 

G. Petrauskas. Plėtros programų ir investicijų skyriui. 

E. Gudišauskienė. Kokios darbuotojų skaičiaus didinimo priežastys? Kodėl reorganizacijos 

metu priimti nauji darbuotojai, užuot pasiūlius vietas tiems, kurių etatai naikinami? 

G. Petrauskas. Skaičius didinamas dėl darbuotojų gynybinės pozicijos. Trečdalis jų tapo 

profesinių sąjungų renkamųjų organų nariais. O kompetentingų darbuotojų reikėjo ir reikės, nes 

paprastai įmonėse kaita per metus siekia 5–10 procentų. 

KALBĖJO: 

L. Kudarienė. Džiugu, kad numatyta palikti du socialinės srities skyrius. Kviečiu palaikyti 

šį sprendimo projektą. 

A. Kupčinskas. Prieš pusmetį sakėme, kad 630 darbuotojų skaičius yra nerealus ir ši 

reorganizacija – tik opiumas rinkėjams. Tuo dabar galime įsitikinti. Kas paneigs, kad dėl 

socialdemokratų įtakos, kurie yra profsąjungų veikėjai, vėl nereikės didinti etatų skaičiaus? 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 25, prieš – 0, susilaikė – 11. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-723 pridedamas 33 p.). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-862 „Dėl 2016 m. Kauno miesto 

savivaldybės lėšomis finansuojamų viešųjų paslaugų sričių ir prioritetų patvirtinimo“. 

Pranešėja – R. Šnapštienė, Savivaldybės tarybos narė. Klausimas svarstytas 5 komitetuose, 

3 pritarė be pastabų, Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas išklausė, Valdymo ir bendruomenių 

plėtojimo komitetas siūlo pakeisti šiuos sprendimo projekto papunkčius ir juos naujai išdėstyti taip: 

1.1.1. etnotradicijų tęstinumas ir daugiakultūrio dialogo stiprinimas; 1.1.2. kultūrinių veiklų, skirtų 

siekti Europos kultūros sostinės vardo 2022 m., skatinimas; 1.1.3. naujų kultūros paslaugų ir 

produktų sukūrimas, įtraukiant miesto bendruomenę ir jaunimą; 1.1.4. kultūrinės įtraukties ir 

kultūros paslaugų prieinamumo didinimas; 1.2.3. 2016 m. pagrindiniai Kauno miesto kultūros 

renginiai, skirti siekti Europos kultūros sostinės vardo 2022 m.; 1.4.1. nevyriausybinių organizacijų 

gebėjimų stiprinimas, organizacinė parama, partnerystės ir tinklaveikos skatinimas; 1.4.2. aktyvaus 

pilietiškumo, dalyvaujamosios demokratijos ir pilietinio sąmoningumo didinimas, skirtas 2016 m. – 

Vietos bendruomenių metams pažymėti; 1.5.5. socialinių paslaugų senyvo amžiaus ir senyvo 

amžiaus neįgaliems asmenims ir jų šeimoms prieinamumo didinimas ir plėtra; 1.7. pernumeruoti į 

1.6. 1.7.1. pernumeruoti į 1.6.1. ir išdėstyti jį taip: 1.6.1. naujų kūno kultūros ir sporto paslaugų ir 

produktų sukūrimas, įtraukiant miesto bendruomenę ir jaunimą; 1.7.2. papunktį pernumeruoti į 
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1.6.2. ir išdėstyti jį taip: 1.6.2. kūno kultūros ir sporto paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo 

didinimas. Į sprendimo projektą papildomai įtraukti šiuos papunkčius: 1.4.3. naujų atvirų jaunimo 

centrų ir jaunimo erdvių paslaugų plėtra; 1.4.4. miesto bendruomenės bei jaunimo savanorystės ir 

socialinio verslumo skatinimas; Išbraukti šiuos sprendimo projekto papunkčius: 1.3.4. užkrečiamųjų 

ligų profilaktika; 1.3.5. sveiko senėjimo skatinimas; 1.6. jaunimo politikos sritis; 1.6.1. atvirų 

jaunimo centrų ir atvirų jaunimo erdvių plėtra; 1.6.2. savanorystės skatinimas jaunimo tarpe;    

1.6.3. jaunimo verslumo skatinimas;. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Ar galima bus teikti saugios kaimynystės projektus? 

R. Šnapštienė. Taip. 

G. Skaistė. Paprastai konkursus skelbdavome lapkričio mėnesį, kad organizacijos greičiau 

gautų pinigus ir spėtų įgyvendinti projektus. 

R. Šnapštienė. Tai nėra nauja praktika. Mes įsitikinę, kad reikia parengti gerą sistemą, kad 

pinigai būtų efektyviai panaudoti strateginiams tikslams pasiekti. 

G. Žukauskas. Jūs padarėte didžiulį darbą, sistema iš esmės keičiama. Ar vietos 

bendruomenės sugebės tinkamai parengti projektus ir konkuruoti juos įgyvendindamos? 

R. Šnapštienė. Numatytos konsultacijos ir tam tikra metodinė pagalba bendruomenėms. Be 

to, numatytas jų kompetencijų didinimas, pasirengimas kitiems metams. Turime siekti ir 

bendruomenių parengtų projektų kokybiškumo. 

E. Gudišauskienė. Ar nevyriausybinės organizacijos bus tinkamai pasirengusios dalyvauti 

viešuosiuose pirkimuose, ar užtikrins keliamus kriterijus? Kaip bus su Jaunimo programa? 

R. Šnapštienė. Čia kalbame apie projektinį finansavimą, o ne apie viešuosius pirkimus. 

Jaunimo programa neišnyko, tiesiog jos nėra atskirai, nes visos socialinės grupės vienodai svarbios. 

O. Balžekienė. Ar numatytas padalinys, į kurį galės kreiptis visos nevyriausybinės 

organizacijos? Kaip bus su jų daliniu finansavimu? 

R. Šnapštienė. Šiame klausime apie tai nekalbama. Koordinavimo, bendradarbiavimo su 

bendruomenėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis funkcija Administracijoje būtina ir turi 

atsirasti. Pagal kompetenciją dėl finansavimo negalėčiau atsakyti, bet tokį fondą reikėtų turėti. 

KALBĖJO: 

L. Kudarienė. Gaila, kad nedalyvavote komitetų posėdžiuose, todėl šiandien nebūtų kilę 

tiek klausimų. Man taip ir liko neaišku, ar tikrai čia nebus viešųjų pirkimų. Ar projektus galės teikti 

viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, net ir verslo struktūros? 

G. Skaistė. Gruodžio 29 d. tvirtinti programą, kuri daugeliui nevyriausybinių organizacijų 

yra vienintelis pragyvenimo šaltinis, labai neatsakinga. Jos net nepasirengę, negalės išgyventi, o 

finansavimas pasieks tik metų pabaigoje. 

E. Gudišauskienė. Neaiškumų būtų mažiau, jei būtų teikiamas visas sprendimų projektų 

paketas. Jeigu mes norime, kad socialinės nevyriausybinės organizacijos dalyvautų viešuosiuose 

pirkimuose, pirmiausia jos turi sulaukti finansavimo infrastruktūros pagerinimui. Kitas dalykas – 

projektinis finansavimas, kuriam reikalingos Savivaldybės lėšos. 

Ž. Garšva. Raginu pritarti sprendimo projektui, kad konservatoriai nepadarytų įtakos, jog 

pinigai būtų skirstomi pagal jiems įprastus metodus. 

O. Balžekienė. Darbo grupė nuveikė didžiulį darbą, dėl kurio sveikinu. Reikia galvoti ne 

apie skirtumus ir baimes, bet apie tai, kad visiems kartu dirbant projektas pasiteisintų, o jeigu 

pasirodytų klaidų, drąsiai darykime pakeitimus. 

A. Kupčinskas. Konservatoriai, kitaip nei įtakingi socialdemokratai, kažkokių asmeninių 

įtakų neturi. Linkiu jums patiems susiprasti dėl savo vaidmens šioje koalicijoje. 

S. Kairys. Gal pranešėja dar norėtų pasisakyti? Ar sutinkate su Valdymo ir bendruomenių 

plėtojimo komiteto siūlymais? 

R. Šnapštienė. Komitetas siūlo padaryti pakeitimus, kad formuluotės būtų aiškesnės. 

Reziumuodama noriu pasakyti, kad viešieji pirkimai gali būti projektų viduje. Mes nekalbame apie 

pinigų davimą ir pašalpas, t. y. bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų rėmimą. Jie turi būti 
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lygiaverčiai partneriai įgyvendinant strateginius tikslus. Tai šiuolaikinės vietos valdžios tendencijos, 

decentralizavimas. 

S. Kairys. Apsispręskime dėl Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto siūlymo. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto siūlymo. 

Balsavo: už – 27, prieš – 0, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimais. 

Balsavo: už – 28, prieš – 0, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-724 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

Replikos po balsavimo: 

A. Kupčinskas. Apmaudu, kad po 12 metų, kai buvo įsteigta Kauno jaunimo reikalų taryba 

ir patvirtinta programa „Jaunimas Kaunui“, jaunimui parodomos durys Savivaldybėje ir siūloma 

konkuruoti su visomis kitomis viešosiomis įstaigomis. Ar buvusiam Kauno jaunimo „Apskritojo 

stalo“ pirmininkui M. Jurgučiui tai priimtina? 

P. Mačiulis. Nereikia manipuliuoti. Jaunimas pritaria permainoms. 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-823 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo“. 

Pranešėja – R. Labulytė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. Klausimas 

svarstytas 7 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Pagal Reglamentą Tarybos nariai, frakcijos, komitetai siūlymus ir pakeitimus dėl 

darbo planų gali teikti likus vienam mėnesiui iki pusmečio. Praėjusio pusmečio planas sudarytas iš 

58 punktų, bet pusė jų liko neįvykdyta. 

L. Kudarienė. Kodėl Tarybos nariai nusprendė sausio mėnesį atostogauti? 

R. Labulytė. Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka Tarybos posėdžiai organizuojami 

prireikus, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai. Posėdžių planus tvirtina pati Taryba. 

K. Mikėnas. Negi pusę metų svarstysime tik finansinius klausimus? 

R. Labulytė. Vadovaujantis Reglamento nustatyta tvarka pasiūlymus dėl plano pateikė tik 

Finansų skyrius. 

S. Kairys. Galiu nuraminti kolegas, kad klausimų tikrai nepritrūks. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Kaip pastebėjo ir P. Jakštas, praėjęs pusmetis geriau buvo suplanuotas. 

Administracija, matyt, yra paveikta reorganizacijos. Gaila, kad daugiau kaip pusė praėjusio 

pusmečio klausimų liko neišspręsti. 

J. Koryzna. Ateityje būtų gerai bent lapkričio mėnesį patvirtinti kitų metų pusmečio planą, 

kad visi galėtų susiplanuoti savo darbo laiką. 

S. Kairys. Liberalų sąjūdžio, socialdemokratų ir „Vieningo Kauno“ frakcijos siūlo pakeisti 

kovo 22 d. numatomo posėdžio datą į kovo 15 dieną. Apsispręskime dėl to. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

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

vietoj datos „kovo 22 d.“ rašyti „kovo 15 d.“. 

Balsavo: už – 25, prieš – 0, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-725 

pridedamas 34 p.). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-846 „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. Pranešėjas informuoja apie sprendimo projekto 2 priede įsivėlusias korektūros 

klaidas ir prašo padaryti pataisas (pridedama 31 p.). 

S. Kairys. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, sprendimui pritarkime su rengėjo pateiktomis 

pastabomis. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-726 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-845 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl Kauno miesto savivaldybės privatizavimo 

fondo 2015 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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-727 pridedamas   

36 p.). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-849 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2011 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T-436 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros 

komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – T. Metelionis, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas. 

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-728 pridedamas   

39 p.). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-865 „Dėl mokslo centro įkūrimo Kaune“. 

Pranešėjas – T. Metelionis, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas. 

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Kokiu statusu projekte dalyvaus rėmėjai? Kokiu būdu bus valdomas mokslo 

centras? 

T. Metelionis. Pagal teisinę registraciją tai turėtų būti viešoji įstaiga. Steigėjai – 

Savivaldybė ir Kaune veikiantys universitetai. Rėmėjams, kaip svarstoma, būtų siūloma įsigyti 

mokslo centro pavadinimą, įrengti savo vardo laboratorijas, eksponatus, ekspozicijų sales. 
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-729 pridedamas  

41 p.). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-828 „Dėl viešosios įstaigos Kauno Centro 

poliklinikos naudojamo valstybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo“. 

Pranešėja – A. Garmienė, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja (savivaldybės gydytoja). 

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-730 pridedamas   

42 p.). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-812 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

apdovanojimų teikimo ir premijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

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

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Ką jūs asmeniškai turite prieš B. Brazdžionį? 

A. Vilčinskas. Sprendimo projektą rengė Administracija, o ne A. Vilčinskas. Aš gerbiu 

kiekvieną poetą. 

K. Pūkas. Ko siekiama naikinant B. Brazdžionio premiją? 

A. Vilčinskas. Tikslas – suvienodinti menininkų galimybes gauti premijas, siekiama, kad 

viename apraše būtų ir apdovanojimai, ir premijos. 

K. Mikėnas. Palyginkime: Nobelio vardas pasaulyje tinka, o mums Brazdžionis – ne. 

A. Vilčinskas. Švietimo ir kultūros komiteto pirmininkė buvo sukvietusi visų kūrybinių 

sąjungų vadovus, ieškota geriausio sprendimo. 

B. Želvys. Galime pasiūlyti ir J. Gruodžio, ir K. Petrausko premiją, bet nemanyčiau, kad to 

reikia. 

L. Mikalauskas. Ar nebuvo galima palikti tų 3000 eurų? Ar nebuvo galima išplėsti paties 

spektro? B. Brazdžionis kaip asmenybė reprezentuoja Kauną. 

A. Vilčinskas. Diskutuota su visomis kūrybinėmis sąjungomis, siūlyti įvairūs variantai. 

Prieita prie tokio bendro sprendimo. 

KALBĖJO: 

L. Kudarienė. Siūlau palikti B. Brazdžionio vardo premiją. Nepritarkime šiam sprendimo 

projektui. 

A. Kupčinskas. B. Brazdžionis buvo tautos šauklys. Keista, kad neformali grupė nusprendė 

naikinti jo vardo premiją. Kaunas unikalus ir savitas tuo, kad atiduoda pagarbą istorinėms 

asmenybėms. Visada galima rasti kompromisą. Mūsų frakcija šio sprendimo nepalaikys. 

I. Pukelytė. Praėjusią kadenciją iš 10 buvo likusios 5 premijos. Kas priėjo prie valdžios, tas 

jas ir išsikovojo. Kauno miesto kultūros premiją gauti turi būti sudarytos visiems vienodos sąlygos. 

Mes turėtume galvoti pirmiausia apie Kauno vardo garsinimą. Mieste veikiančios asociacijos turi 

galvoti apie savo garsinimą, todėl niekas nedraudžia joms garbaus rašytojo paminėti. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 23, prieš – 6, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-731 paskelbtas Teisės aktų registre). 
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10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-860 „Dėl Kauno kultūros centro „Tautos 

namai“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“. 

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

svarstytas 4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-732 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-861 „Dėl Kauno miesto muziejaus 

teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 21, prieš – 0, susilaikė – 13. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-733 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-856 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus bendradarbiavimo sutarties projektui ir įgaliojimo 

ją pasirašyti“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-734 pridedamas   

44 p.). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-826 „Dėl Pagrindinių 2016 metų Kauno 

miesto kūno kultūros ir sporto renginių sąrašo patvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-735 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-847 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinių sporto mokyklų buhalterinės apskaitos tvarkymo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-736 pridedamas   

45 p.). 
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15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-827 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto ir 

atsargų perėmimo prieš terminą iš viešosios įstaigos S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro ir 

perdavimo valdyti panaudos pagrindais Lietuvos sporto universitetui“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Ar derintas perdavimas su Lietuvos sporto universitetu? 

M. Šivickas. Taip. Turtas netinkamas naudoti varžyboms, o treniruotėms tinka. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-737 pridedamas   

50 p.). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-864 „Dėl Kauno buriavimo mokyklos 

„Bangpūtys“ patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-738 pridedamas   

54 p.). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-850 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-739 „Dėl Laikinų nesudėtingų prekybos (paslaugų 

teikimo) statinių (įrenginių) Kauno miesto viešosiose vietose projektavimo ir statybos (įrengimo) 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

Ž. Garšva. Ar numatyti būdai, konkurso sąlygos? 

N. Valatkevičius. Svarstoma tai, kad konkurse viena iš sąlygų galėtų būti investicijų dydis. 

R. Mikaitis. Ar bus galima investuoti į aplinką, infrastruktūrą? 

N. Valatkevičius. Taip. 

R. Mikaitis. Kada bus tvirtinamos schemos? 

N. Valatkevičius. Schemos yra tik suderintos. Priėmus šį sprendimą atsiras galimybė jas 

tvirtinti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-739 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-848 „Dėl S. ir R. Samulevičių g. 

pavadinimo pakeitimo“. 

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

svarstytas 2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Budnikas. Po kelių darbo grupės svarstymų buvo pasiūlyta išbraukti pirmąsias vardų 

raides ir gatvę pavadinti Samulevičių vardu. Koks motyvas atsisakyti šio gatvės pavadinimo? 
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N. Valatkevičius. Lėmė tai, kad buvo gauta daugybė prašymų gyventojų, kurie prašė jų 

gatvės dalį pavadinti Pietų gatve. Tačiau Samulevičių pavadinimo neatsisakyta. Yra parengtas 

sprendimo projektas dalį Archyvo gatvės pavadinti Samulevičių vardu. Šį klausimą numatoma 

svarstyti kitame Tarybos posėdyje. 

G. Žukauskas. Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo komisija buvo išnagrinėjusi 

šį klausimą, ir argumentų, kodėl netinka Samulevičių pavardė, neišgirdau. Kokie tikrieji motyvai? 

N. Valatkevičius. Yra gauti gyventojų prašymai, surinkta daug parašų. Administracijos 

vadovai, atsižvelgdami į tai, mūsų skyriui pavedė išnagrinėti šį klausimą. Sprendimą radome. 

L. Kudarienė. Atrodo, jog nėra strateginio mąstymo. Vienoj vietoj panaikiname 

pavadinimą, paskui jį suteikiame jau kitai gatvei. 

N. Valatkevičius. Jeigu gyventojai ryžosi rašyti prašymą, jie turės išgyventi sumaištį dėl 

gatvės pavadinimo keitimo. 

L. Mikalauskas. Suprantu, kad turime tenkinti viešąjį interesą. O jei K. Donelaičio g. 

gyventojai pasakytų, jog nenori tokio pavadinimo? Gal žmonės nenorės keisti ir Archyvo g. vardo? 

N. Valatkevičius. Šiandien nepateikėme šio klausimo, nes yra vykdomos procedūros, 

gyventojams pranešama apie numatomus pakeitimus. Tikimės, nesulauksime tokio pasipriešinimo. 

K. Mikėnas. Kiek reikia parašų gatvės pavadinimui pakeisti? 

N. Valatkevičius. Pavadinimai šiaip sau nekeičiami. Anksčiau gatvėms vardus suteikdavo 

Registrų centras, kuris tvarkos nesilaikė. Buvo mieste apie 50 gatvių, neatitikusių charakteristikų. 

Gautas Vyriausybės atstovo reikalavimas ištaisyti susidariusią padėtį. 

KALBĖJO: 

L. Kudarienė. Turime strategiškai mąstyti. Jeigu vienąkart suteiktas pavadinimas, tai jis 

negali po pusantrų metų būti keičiamas. Tokių sprendimų neturėtų būti. 

S. Kairys. Apsispręskime dėl sprendimo priėmimo. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 23, prieš – 5, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-740 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-840 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos susitarimo Nr. 1 

„Dėl 2015 m. birželio 25 d. bendradarbiavimo ir duomenų teikimo sutarties Nr. TP11-(7.7)-74 

pakeitimo“ projektui“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-741 pridedamas   

55 p.). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-819 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-704 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi 

nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti rinkimo įkainių nustatymo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Kodėl šiemet neparengtas sprendimo projektas dėl nemokamo automobilių 

statymo mieste nuo šv. Kalėdų iki Trijų Karalių šventės? 
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P. Keras. Švenčių dienomis rinkliava nėra renkama. Šiemet buvo nuspręsta rekomenduoti 

automobilius palikti atokesnėse vietose ir eiti pėsčiomis, kad Senamiestyje nebūtų spūsčių. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 22, prieš – 0, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-742 pridedamas 61 p.). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-824 „Dėl Vietinės rinkliavos už 

naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno 

miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“. 

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

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

44 punktą papildyti tokiu 4 sakiniu: „Jei gyventojo deklaruota gyvenamoji vieta yra prie aikštelių, 

esančių prie pastatų Laisvės al. 51, 51A ir 49B, gyventojui išduodami ne daugiau kaip du specialūs 

leidimai viename bute gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims.“ 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Gudėnas. Kuo motyvuojate kainų didinimą? Kur žmogui Senamiestyje apskritai 

pasistatyti automobilį? Ar taip pildomas miesto biudžetas, ar ruošiamasi ką nors privatizuoti? 

P. Keras. Rinkliava – pirmiausia transporto srautų reguliavimo priemonė. Dalyje gatvių 

rinkliava branginama, kitur ji pinga. Šiuo sprendimu iš gatvių automobilius stengiamasi nukreipti į 

aikšteles, kurios neišnaudojamos. Be abejo, rinkliava papildo Savivaldybės biudžetą, bet tai nėra 

pagrindinis jos tikslas. 

K. Pūkas. Kodėl branginama rinkliava, o ne ženklai statomi? Ar yra dar kitų būdų branginti 

gyvenimą Kaune? 

P. Keras. Kaip minėjau, vienos zonos branginamos, kitos piginamos perskirstant srautus. 

Draudimai ženklais gyvenimo nepalengvina. Rinkliavos dydis nustatomas pagal stovėjimo vietų 

apkrovas. 

A. Kupčinskas. Paneikite, kad įkainiai didinami dėl to, kad „Automobilių stovėjimo 

aikštelėse“ įdarbintas ponas Razmislevičius. 

P. Keras. Per pastaruosius metus stovėjimo sąnaudos aikštelėse vienam mėnesiui sumažėjo 

apie 10 procentų. Įkainiai ne didinami, o perskirstomos zonos. Rinkliavos dydžiai nesikeičia. 

KALBĖJO: 

V. Gudėnas. Manęs pranešėjas neįtikino dėl zonų perskirstymo. Dabar labiausiai 

užpildytas yra Karaliaus Mindaugo prospektas. Pagal tendencijas ir jis greitai bus apmokestintas. 

Senamiestyje, kaip suprantu, nebus nemokamų vietų. Nėra visur teisingai skirstoma. 

G. Žukauskas. Supratau, kad senjorai, atvykę sekmadienį į bažnyčią, Rotušės aikštėje 

nemokamai automobilio negalės pasistatyti. 

K. Mazurkevičius. Šios įstaigos vadovo ataskaitos išklausyta nebuvo. Būtų buvę lengviau 

suprasti, kodėl yra branginama. Noriu atkreipti dėmesį, kad ir daugiau įstaigų Tarybai nepateikė 

savo ataskaitų. 

V. Varžinskas. Palaikykime šį klausimą. Nė vienas didmiestis neišsprendė transporto 

srautų problemos didindamas pralaidumą. Pagrindinis tikslas – mažinti automobilių kiekį centre ir 

Senamiestyje sudarant galimybę juos palikti atokesnėse aikštelėse ir skatinant alternatyvų judėjimo 

būdą. 

Ž. Garšva. Kiek buvo sutaupyta pinigų atleidus iš „Automobilių stovėjimo aikštelių“ tris 

TS–LKD frakcijos atstovus? 

S. Kairys. Pirmiausia turėsime apsispręsti dėl pateiktų siūlymų. Miesto ūkio ir paslaugų 

komitetas siūlo Nuostatų 44 punktą papildyti tokiu 4 sakiniu: „Jei gyventojo deklaruota gyvenamoji 

vieta yra prie aikštelių, esančių prie pastatų Laisvės al. 51, 51A ir 49B, gyventojui išduodami ne 

daugiau kaip du specialūs leidimai viename bute gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims.“ 
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Taip pat Liberalų sąjūdžio, socialdemokratų ir „Vieningo Kauno“ frakcijos siūlo iš Sąrašo aikšteles 

šiais adresais išbraukti. 

R. Mikaitis. Jeigu bus išbraukta, tai komiteto siūlymas netenka prasmės. Siūlau apsispręsti 

dėl trijų frakcijų siūlymo. 

S. Kairys. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, pirmiausia apsispręskime dėl Liberalų sąjūdžio, 

socialdemokratų ir „Vieningo Kauno“ frakcijų siūlymo išbraukti iš „Geltonosios zonos“ eilutę 

„Aikštelės Laisvės al. prie pastatų Nr. 51, 51A ir 49B“. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

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

išbraukti iš „Geltonosios zonos“ eilutę „Aikštelės Laisvės al. prie pastatų Nr. 51, 51A ir 49B“. 

Balsavo: už – 22, prieš – 0, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

A. Kupčinskas. Noriu pastebėti, kad „Kontoroje“ nematyti frakcijų siūlymų. 

S. Kairys. Pritarus trijų frakcijų siūlymui Miesto ūkio ir paslaugų komiteto siūlymas 

nebetenka prasmės. Apsispręskime dėl sprendimo priėmimo. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Balsavo: už – 19, prieš – 5, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-743 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

Replika po balsavimo: 

V. Matijošaitis. V. Gudėnai, kiek metų jūs dirbote „Automobilių stovėjimo aikštelėse“, kad 

užduodate tokius klausimus? 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-852 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-294 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vietinio 

susisiekimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi Kauno mieste taisyklių patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Ar ateityje viešajame transporte numatomas atsiskaitymas kreditinėmis 

kortelėmis? 

P. Keras. Galimybė atsiras, jeigu bankai į korteles integruos bekontaktį lustą. Artimiausiu 

metu numatoma įvesti atsiskaitymą mobiliuoju telefonu. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-744 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-818 „Dėl Lietuvos moksleivių sąjungos 

renginio „Žiemos forumas – neeilinė asamblėja 2016“ dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus 

susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. Pranešėjas, atsižvelgdamas į renginio „Žiemos 
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forumas – neeilinė asamblėja 2016“ organizatorių prašymą, paprašė sprendimo projektui pritarti su 

pataisa ir vietoj datos „2016 m. sausio 26–28 dienomis“ įrašyti „2016 m. sausio 22–24 dienomis“. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-745 

pridedamas 63 p.). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-820 „Dėl UAB „Šilumininkas“ 

centralizuotai tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo“. 

Pranešėjas – R. Mačikėnas, Energetikos skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas                  

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

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-746 pridedamas     

64 p.). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-821 „Dėl UAB „Šilumininkas“ švietimo ir 

ugdymo įstaigų vartotojams tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo“. 

Pranešėjas – R. Mačikėnas, Energetikos skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas                  

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

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Ar galite patvirtinti, kad jei AB „Kauno energija“ įsigis dar 50 MW 

biokuro katilinę, investicijos atsispindės tarifuose? Patikslinkite, kiek didės kainos. 

R. Mačikėnas. Investicijos skirtos ne kainos didinimui. Bendrovė siekia mažinti išlaidas ir 

didinti efektyvumą, bet ne kainas. Įsigijus katilinę reikia sumokėti galios mokestį. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-747 pridedamas     

66 p.). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-822 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-664 „Dėl UAB „Šilumininkas“ Kauno Palemono 

vidurinei mokyklai tiekiamos bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – R. Mačikėnas, Energetikos skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas                   

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

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-748 pridedamas     

68 p.). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-825 „Dėl AB „Kauno energija“ 2016 m. 

investicijų plano ir jo finansavimo“. 

Pranešėjas – R. Mačikėnas, Energetikos skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas                  

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Žukauskas. Iš tarifų sprendžiant energetikos strategija yra pasiteisinusi. Kaip bus, jei į 

„Kauno energiją“ ateis kinai su anglies deginimu? 

V. Matijošaitis. Kinų nėra pas mus ir jie anglies nedegina. 
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KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Komitete bendrovės vadovai nepaneigė, kad Valstybinei kainų ir 

energetikos kontrolės komisijai svarstant investicijų planą tai neįtakos kainos. Galios mokestis nėra 

toks didelis, palyginti su investicijomis – 8,2 mln. eurų. Dabartinė „Kauno energijos“ strategija yra 

biokuro katilinių koncentracija, užuot didinus pajėgumus į Petrašiūnų dujų katilus. Galbūt tai 

karteliniai susitarimai. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-749 pridedamas 70 p.). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-816 „Dėl Kauno miesto savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo 

bendruomeninėms organizacijoms“. 

Pranešėjas – A. Vilkevičius, Petrašiūnų seniūnas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose,       

2 pritarė be pastabų, Ekonomikos ir finansų komitetas rekomenduoja sprendimo projekto 3 punktą 

papildyti taip: „(prie perdavimo ir priėmimo aktų turi būti pridėtos turto, kurio vieneto vertė didesnė 

nei 200 Eur, nuotraukos perdavimo metu)“. Anot pranešėjo, siūlymas pateikti nuotraukas būtų 

perteklinis. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Žukauskas. Ar realu, kad perduodama krūmapjovė laikys 10 metų? 

A. Vilkevičius. Kasmet atliekama inventorizacija ir pagal normatyvus mažinama vertė. 

Pagal galiojančius teisės aktus krūmapjovė bus nurašyta. 

S. Kairys. Ar galime sprendimo projektui pritarti su Ekonomikos ir finansų komiteto 

rekomendacija? 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-750 

pridedamas 71 p.). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-817 „Dėl Kauno miesto savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo įstaigoms“. 

Pranešėjas – A. Vilkevičius, Petrašiūnų seniūnas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose,       

2 pritarė be pastabų, Ekonomikos ir finansų komitetas rekomenduoja sprendimo projekto 3 punktą 

papildyti taip: „(prie perdavimo ir priėmimo aktų turi būti pridėtos turto, kurio vieneto vertė didesnė 

nei 200 Eur, nuotraukos perdavimo metu)“. 

S. Kairys. Ar galime sprendimo projektui pritarti su Ekonomikos ir finansų komiteto 

rekomendacija? 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-751 

pridedamas 101 p.). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-810 „Dėl Kauno lopšeliui-darželiui 

„Čiauškutis“ 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. 
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Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-752 pridedamas     

1* p.). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-811 „Dėl autobuso perdavimo Kauno 

Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrui“. 

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

Klausimas svarstytas 4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-753 pridedamas     

2* p.). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-841 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Vilnelė“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-754 pridedamas     

6* p.). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-842 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Pušaitė“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-755 pridedamas     

16* p.). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-843 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Volungėlė“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-756 pridedamas  

26* p.). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-844 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Žemyna“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-757 pridedamas     

36* p.). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-851 „Dėl Kauno „Aitvaro“ mokyklos 

nuostatų patvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-758 pridedamas  

46* p.). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-831 „Dėl Savivaldybės būsto T. Masiulio 

g. 15-7, Kaune, pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-759 pridedamas  

64* p.). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-832 „Dėl Savivaldybės būsto Prancūzų    

g. 59-30, Kaune, pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-760 pridedamas  

66* p.). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-833 „Dėl Savivaldybės būsto Plento         

g. 26A-3, Kaune, pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-761 pridedamas  

68* p.). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-834 „Dėl Savivaldybės būsto K. Petrausko 

g. 34-2, Kaune, pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-762 pridedamas  

70* p.). 
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41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-835 „Dėl Savivaldybės būsto Savanorių   

pr. 65A, Kaune, pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-763 pridedamas  

72* p.). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-836 „Dėl Savivaldybės būsto Aušros        

g. 49-3, Kaune, pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-764 pridedamas     

74* p.). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-837 „Dėl Savivaldybės būsto Laisvės       

al. 78-15, Kaune, pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-765 pridedamas     

76* p.). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-838 „Dėl Savivaldybės būsto Marių         

g. 12-7, Kaune, pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-766 pridedamas     

78* p.). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-839 „Dėl Savivaldybės būsto Tilto g. 4B-3, 

Kaune, pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-767 pridedamas     

80* p.). 
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46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-859 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Kęstučio g. 41, Kaune, dalies pardavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-768 pridedamas     

82* p.). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-854 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-759 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto 

nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. Pranešėjas, atsižvelgdamas į LR Vyriausybės atstovės Kauno apskrityje pastabą, 

paprašė Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos tvarkos aprašo 55 punkte vietoj žodžio „fizinis“ 

įrašyti žodį „privatus“ ir 59 punkte vietoj žodžio „fiziniam“ įrašyti žodį „privačiam“. 

KALBĖJO: 

L. Kudarienė. Noriu atkreipti dėmesį, kad socialdemokratų iniciatyva klausimas buvo 

nukreiptas svarstyti Tarybai, ir Ž. Garšva norėjo, jog Tarybos nariai žinotų apie nuomos sutarčių 

pratęsimo klausimus. Ankstesnįjį sprendimo projektą aš palaikiau, o su šiuo nesutinku. Tokius 

klausimus turime svarstyti Taryboje, negali jie būti tik Administracijos direktoriaus žinioje. 

S. Kairys. Apsispręskime dėl sprendimo priėmimo kartu su pranešėjo pateiktomis 

pastabomis. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimais. 

Balsavo: už – 18, prieš – 2, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-769 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-855 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. T-614 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos     

2005 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T-402 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Savivaldybės nekilnojamojo turto nuompinigių skaičiavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-770 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-815 „Dėl leidimo Kauno miesto muziejui 

registruoti buveinę Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate Rotušės   

a. 15, Kaune“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-771 pridedamas     

84* p.). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-830 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T-524 „Dėl Kauno savivaldybės įmonės „Kapinių 

priežiūra“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“. 

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

3 pritarė be pastabų, Ekonomikos ir finansų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-772 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-858 „Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės   

pr. 50, Kaune, panaudos sutarties su Nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi atnaujinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-773 pridedamas     

85* p.). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-813 „Dėl nekilnojamojo turto Šiaurės       

pr. 55, 57, Kaune, panaudos sutarčių su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu atnaujinimo“. 

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

pritarta be pastabų. Pranešėjas prašo sprendimo projekto 2 punkte vietoj žodžių „Kauno miesto 

savivaldybės administracijos Turto skyriaus vedėją Antaną Slušnį“ įrašyti žodžius „Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktorių“. 

S. Kairys. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, sprendimo projektui pritarkime su pranešėjo 

siūlymu sprendimo projekto 2 punkte vietoj žodžių „Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Turto skyriaus vedėją Antaną Slušnį“ įrašyti žodžius „Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktorių“. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-774 

pridedamas 86* p.). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-814 „Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą 

negyvenamųjų patalpų Laisvės al. 56, Kaune, panaudos sutartį su Kauno apskrities gestų kalbos 

vertėjų centru“. 

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

pritarta be pastabų. Pranešėjas prašo sprendimo projekto 3 punkte vietoj žodžių „Kauno miesto 

savivaldybės administracijos Turto skyriaus vedėją Antaną Slušnį“ įrašyti žodžius „Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktorių“. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Skaistė. Kodėl Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centras prašo nutraukti panaudos 

sutartį? 

A. Slušnys. Jie negavo finansavimo patalpų remontui, todėl jų atsisako. 



21 

   

 

S. Kairys. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, sprendimo projektui pritarkime su pranešėjo 

siūlymu sprendimo projekto 3 punkte vietoj žodžių „Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Turto skyriaus vedėją Antaną Slušnį“ įrašyti žodžius „Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktorių“. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-775 

pridedamas 88* p.). 

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-829 „Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą 

nuomos sutartį su Mokėjimo terminalų sistemomis, UAB, ir dalies negyvenamosios patalpos pastate 

M. Daukšos g. 13, Kaune, nuomos“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-776 pridedamas  

90* p.). 

 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-853 „Dėl nekilnojamojo turto P. Lukšio    

g. 40, Kaune, esminio pagerinimo ir vertės padidinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-777 pridedamas  

93* p.). 

 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-857 „Dėl dalies patalpos (242) pastate 

Vėtrungės g. 1, Kaune, nuomos“. 

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

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Ar gautas tėvų sutikimas pastatyti užkandžių ir gėrimų automatą, nors 

mokykloje yra valgykla? 

A. Slušnys. Gautas mokyklos direktorės prašymas. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 19, prieš – 3, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-778 pridedamas 94* p.). 

 

 

57. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

E. Gudišauskienė. Prašau atkreipti Tarybos narių dėmesį į švietimo įstaigų sporto salių 

panaudojimą sporto mokyklų reikmėms. Stalo teniso ir meninės gimnastikos šakų sportininkams 

reikalinga vieta treniruotėms. Kreipiuosi į Savivaldybės merą ir prašau, kad kuo skubiau būtų 

surengtas susitikimas su švietimo įstaigų vadovais ir aptartas klausimas bei sudarytos sąlygos 
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jauniesiems talentams treniruotis (pareiškimas „Dėl švietimo įstaigų sporto salių panaudojimo 

sporto mokyklų reikmėms“ pridedamas 32 p.). 

 

 

Posėdis baigėsi 11.00 val. 

 

 

Savivaldybės meras                     Visvaldas Matijošaitis 

Tarybos sekretorė                                Živilė Širvienė 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 

Virginija Nevulė 

 

 

                   

 


