
 

 

   

      

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

      

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 
      

2016 m. vasario 2 d.  Nr. TP-1 

 
Kaunas 

 

Posėdis vyko 2016-02-02 (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 (22 p.). 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: Ž. Garšva, J. Koryzna, L. Mikalauskas. 

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

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama 24 p.). 

P. Mačiulis. Vakar vykusioje frakcijų seniūnų sueigoje jokių siūlymų dėl Tarybos posėdžio 

darbotvarkės pakeitimo nesulaukta. Gal dabar turite ką nors pasiūlyti? 

A. Kupčinskas. Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų frakcija siūlo išbraukti 

iš darbotvarkės ir atidėti kitam posėdžiui 26 ir 27 klausimus. Motyvas – netenkina numatoma 

dviračių nuoma ne konkurso tvarka. 

P. Mačiulis. Apsispręskime dėl šių klausimų išbraukimo. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl 26 klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 13 d. 

sprendimo Nr. T-72 „Dėl prekybos Kauno viešosiose vietose tvarkos“ pakeitimo“ (Nr. TR-46) 

išbraukimo iš darbotvarkės. 

Balsavo: už – 13, prieš – 19, susilaikė – 3 (balsavimo rezultatai pridedami 28 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimo iš darbotvarkės neišbraukti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl 27 klausimo „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“ (Nr. TR-45) išbraukimo iš darbotvarkės. 

Balsavo: už – 13, prieš – 21, susilaikė – 2 (balsavimo rezultatai pridedami 29 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimo iš darbotvarkės neišbraukti. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl posėdžio darbotvarkės patvirtinimo. 

Balsavo: už – 28, prieš – 0, susilaikė – 8 (balsavimo rezultatai pridedami 30 p.). 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 
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1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-652 „Dėl 

skverų statuso suteikimo“ pakeitimo 

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 m. 

priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo 

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 m. 

priemonių finansavimo plano patvirtinimo 

4. Dėl Kauno miesto dviračių takų įrengimo, priežiūros ir remonto darbų 2016 metų programos 

patvirtinimo 

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 

6. Dėl pritarimo projekto „Energetiškai efektyvių būstų įrengimas ar įsigijimas pagal socialinio 

būsto fondo plėtros programą“ įgyvendinimui 

7. Dėl Viešąsias paslaugas teikiančių viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra Kauno 

miesto savivaldybė, veiklos dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

8. Dėl Viešųjų paslaugų teikimo projektų paraiškų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo 

9. Dėl Viešųjų paslaugų teikimo projektų paraiškų atrankos ir finansavimo komisijos sudarymo 

10. Dėl Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos 

11. Dėl Aleksoto vietos plėtros 2015–2020 m. strategijos 

12. Dėl Pasimatymo akligatvio pavadinimo suteikimo 

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

nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti mokėjimo 

14. Dėl Savivaldybės būsto Kovo 11-osios g. 102-16, Kaune, pardavimo 

15. Dėl Savivaldybės būsto Kovo 11-osios g. 102-29, Kaune, pardavimo 

16. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 147-51, Kaune, pardavimo 

17. Dėl Savivaldybės būsto Baltijos g. 38-47, Kaune, pardavimo 

18. Dėl Savivaldybės būsto Prancūzų g. 59-65, Kaune, įkeitimo 

19. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T-420 „Dėl 

įgaliojimų suteikimo Audronei Griškonienei ir Ingridai Juškevičienei“ pakeitimo 

20. Dėl nekilnojamojo turto A. Smetonos al. 4, Kaune, nuomos 

21. Dėl nekilnojamojo turto Kovo 11-osios g. 26, Kaune, nuomos 

22. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl 

nekilnojamojo turto Drobės g. 27E, Kaune, nuomos“ pripažinimo netekusiu galios 

23. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-715 „Dėl 

sutikimo nutraukti prieš terminą nekilnojamojo turto Jonavos g. 51A ir Kovo 11-osios g. 26, 

Kaune, panaudos sutartis su VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ pakeitimo 

24. Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės pr. 112A, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno 

sportinio šaudymo klubui 

25. Dėl pripažintų nereikalingais, netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų 

nurašymo, išardymo ir likvidavimo 

26. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl 

prekybos Kauno viešosiose vietose tvarkos“ pakeitimo 

27. 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 

28. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T-643 „Dėl 

alkoholinių gėrimų mažmeninės prekybos“ pakeitimo 

29. Dėl biudžetinės įstaigos Kauno kamerinio teatro veiklos nutraukimo ir likvidavimo 
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30. Dėl Pagrindinių 2016 metų Kauno miesto kultūros renginių (projektų) sąrašo patvirtinimo 

31. Dėl Pagrindinių 2016 metų Kauno miesto jaunimo renginių (projektų) sąrašo patvirtinimo 

32. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-735 „Dėl 

Pagrindinių 2016 metų Kauno miesto kūno kultūros ir sporto renginių sąrašo patvirtinimo“ 

pakeitimo 

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

palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką suteikimo 

34. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 12 d. sprendimo Nr. T-396 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

35. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-354 „Dėl 

Vienkartinės pašalpos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

36. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-230 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės senjorų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

37. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-201 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

38. Dėl Viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo 

39. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Viešųjų 

darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo, jos darbo reglamento, 

Atrankos darbdaviams parinkti organizavimo tvarkos aprašo ir Kitų su viešaisiais darbais 

susijusių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

40. Dėl Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 

41. Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos direktoriaus 

42. Dėl Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro direktoriaus 

43. Dėl Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo 

44. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-461 „Dėl 

atlyginimo už Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose teikiamą 

formalųjį švietimą papildantį ir neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų švietimą dydžio nustatymo 

ir mokesčio už šio tipo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

45. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos apeliacinės komisijos sudarymo ir įgaliojimų 

suteikimo Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjui 

46. 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 

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

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

Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 

48. Dėl Socialinio būsto nuomos sutarties ir Savivaldybės būsto nuomos sutarties formų 

patvirtinimo 

49. Dėl įgaliojimų suteikimo Valdui Mingailai ir Astai Teresei Kulikauskienei 

50. Dėl įgaliojimų suteikimo Kęstučiui Miškiniui ir Eglei Sičiovienei 

51. Dėl įgaliojimų suteikimo Eglei Lažauninkaitei ir Valdui Mingailai 

52. Dėl įgaliojimų suteikimo Nijolei Ivaškevičienei ir Eglei Sičiovienei 

53. Dėl negyvenamųjų patalpų – pastogių Šv. Gertrūdos g. 8, Kaune, Šv. Gertrūdos g. 14, Kaune, 

ir Šv. Gertrūdos g. 14-29, Kaune, dalių pripažinimo nereikalingomis 



4 

   

 

54. Dėl sutikimo perimti Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn valstybės trumpalaikį materialųjį 

turtą ir jo perdavimo Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai 

55. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos programos 

patvirtinimo 

56. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-10 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2012 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-652 „Dėl skverų statuso suteikimo“ pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-1 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-36 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 m. priemonių vykdymo ataskaitos 

patvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-2 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

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

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 m. priemonių finansavimo plano 

patvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-3 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-20 „Dėl Kauno miesto dviračių takų 

įrengimo, priežiūros ir remonto darbų 2016 metų programos patvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-4 pridedamas       

36 p.). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-49 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. 
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Pranešėja – R. Savickienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas          

3 komitetuose, Ekonomikos ir finansų komitetas rekomenduoja sprendimo projektą papildyti           

3 nauju punktu ir jį išdėstyti taip: „3. Nustatyti, kad 1 punkte nurodytų taisyklių 26 punktas 

įsigalioja 2016 m. kovo 1 dieną.“, Darnios plėtros ir investicijų komitetas siūlo papildyti sprendimo 

projektą 3 nauju punktu ir jį išdėstyti taip: „3. Nustatyti, kad 1 punkte nurodytų taisyklių 26 punktas 

įsigalioja 2016 m. kovo 1 dieną.“, be to, Taisyklių 37.3.3 punkto antrą sakinį išdėstyti taip: 

„Individualių valdų savininkams atliekų surinkimo priemonių talpa ir atliekų surinkimo iš atliekų 

surinkimo priemonių dažnumas gali būti nustatomi individualiai, atsižvelgiant į tai, ar atliekos 

rūšiuojamos (t. y. valdoje bus pastatyti ir naudojami pakuočių rūšiavimo konteineriai) ir 

kompostuojamos jų susidarymo vietoje.“, Miesto ūkio ir paslaugų komitetas siūlo papildyti 

sprendimo projektą 3 nauju punktu ir jį išdėstyti taip: „3. Nustatyti, kad 1 punkte nurodytų taisyklių 

26 punktas įsigalioja 2016 m. kovo 1 dieną.“ 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Ar pabrangs gyventojams komunalinių atliekų išvežimo mokestis? 

R. Savickienė. Iš esmės niekas nesikeičia, tik jeigu individualių valdų savininkai atliekų 

nerūšiuotų, mokestis kiltų tris kartus. Čia kalbama apie 1258 asmenis, kurie atsisakė priimti 

rūšiavimo konteinerius. Savivaldybė savo prievolę įvykdė juos nupirkusi. 

KALBĖJO: 

R. Mikaitis. Tikslas – ne mokestį padidinti, o visiems sudaryti sąlygas rūšiuoti atliekas. 

Komitetai, siūlydami pakeitimus, tikisi, kad gyventojai dar persigalvos, ir pasiėmę konteinerius visi 

rūšiuos. 

L. Kudarienė. Džiaugiuosi, kad sąlygos rūšiuoti sudarytos individualių valdų savininkams, 

bet reikėtų išspręsti ir daugiabučių problemą. Būtų gerai, kad rūšiuojantiesiems sumažėtų mokestis. 

A. Garbaravičius. Man reikėtų nusišalinti, nes aš esu iš tų nerūšiuojančiųjų. 

P. Mačiulis. Komitetai pateikė tokį pat siūlymą dėl įsigaliojimo datos, tik Darnios plėtros ir 

investicijų komiteto rekomendacijos išplėstinės, todėl apsispręskime dėl jo siūlymų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Darnios plėtros ir investicijų komiteto siūlymų. 

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

NUSPRĘSTA. Siūlymams pritarti. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimais. 

Balsavo: už – 28, prieš – 0, susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-5 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-30 „Dėl pritarimo projekto „Energetiškai 

efektyvių būstų įrengimas ar įsigijimas pagal socialinio būsto fondo plėtros programą“ 

įgyvendinimui“. 

Pranešėjas – T. Metelionis, Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-6 pridedamas       

38 p.). 
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7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-51 „Dėl Viešąsias paslaugas teikiančių 

viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė, veiklos dalinio 

finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Pranešėjas – T. Metelionis, Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 2 komitetuose, Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetas pritarė be pastabų, Valdymo ir 

bendruomenių plėtojimo komitetas siūlo pakeisti Viešąsias paslaugas teikiančių viešųjų įstaigų, 

kurių savininkė ar dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė, veiklos dalinio finansavimo tvarkos 

aprašo 11.2 punktą ir jį išdėstyti taip: „11.2. atlikus administracinės atitikties vertinimą, galutinį 

vertinimą atlieka Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Viešųjų paslaugų teikėjų atrankos darbo 

grupė (toliau – Darbo grupė), kurios tikslas – įvertinti paraiškas gauti Savivaldybės biudžeto dalinį 

finansavimą viešosioms paslaugoms teikti. Galutinis vertinimas atliekamas Darbo grupės 

nuostatuose nustatyta tvarka ir kriterijais.“, 12 punkte žodį „Komisija“ pakeisti žodžiais „Darbo 

grupė“, 13 punkte žodį „Komisijai“ pakeisti žodžiais „Darbo grupei“. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Anksčiau paslaugas teikiančios viešosios socialinės įstaigos buvo 

finansuojamos skelbiant viešojo pirkimo konkursus. Kaip bus dabar? 

T. Metelionis. Šiuo atveju bus skelbiami kvietimai teikti paraiškas ir bus finansuojama per 

biudžeto lėšų nuomos sutartis po atrankos procedūros projektinių konkursų tvarka. Darbo grupė 

įvertins poreikį, jo tikslingumą ir teiks pasiūlymą direktoriui sudaryti sutartį. 

K. Mazurkevičius. Kiek Kaune įstaigų, kurių steigėja ar viena iš steigėjų yra Savivaldybė? 

Kiek lėšų buvo skirta 2015 metais? 

T. Metelionis. Galiu tik pasakyti, kad paraiškas pagal šį aprašą galėtų teikti 15 įstaigų. 

2015 metų skaičių nepasakysiu, o 2016 m. suplanuota 882 tūkst. eurų. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Steigėja yra Taryba, o finansavimo sprendimus priims Administracijos 

direktorius. Keista Tarybos pozicija nusišalinti nuo Savivaldybės biudžeto skirstymo ir perleisti 

savo kompetencijas. 

P. Mačiulis. Kviečiu apsispręsti dėl Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto 

siūlymo. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto siūlymo. 

Balsavo: už – 23, prieš – 4, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimais. 

Balsavo: už – 23, prieš – 4, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-7 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-54 „Dėl Viešųjų paslaugų teikimo projektų 

paraiškų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Pranešėja – R. Šnapštienė, Savivaldybės tarybos narė. Klausimas svarstytas 2 komitetuose, 

Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas pritarė be pastabų, Sporto, turizmo ir laisvalaikio 

komitetas rekomenduoja sprendimo projekte išbraukti 2.1 papunktį, sprendimo projektu tvirtinamą 

Aprašą patikslinti taip: 3.3 papunktyje išbraukti žodžius „nevyriausybinių organizacijų atstovų,“,   

27 punktą išdėstyti taip: „27. Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už atitinkamos 

srities ir prioriteto koordinavimą (toliau – Padalinys), per 3 (tris) darbo dienas nuo Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymo dėl finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo išleidimo apie 

tai informuoja pareiškėjus, kurių projektams skirtas finansavimas. Pranešime taip pat nurodoma, 
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kad pareiškėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo gavimo turi pateikti Padaliniui informaciją, 

reikalingą sutarčiai sudaryti. Jeigu pareiškėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo gavimo 

nepateikia reikiamos informacijos, laikoma, kad jis atsisako skirto finansavimo.“, 28 punktą 

išdėstyti taip: „28. Su pareiškėju, kurio projektui skirtas finansavimas, sudaroma sutartis. Ją 

pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Sutarties projektą rengia 

Padalinys.“ 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Ar tikrai procesas bus depolitizuotas? Kodėl iš Komisijos sudėties 

išbraukiami nevyriausybinių organizacijų atstovai ir paliekami tik politikai? 

R. Šnapštienė. Komisiją siūloma praplėsti patariamųjų tarybų pirmininkais, kurie ir 

atstovauja nevyriausybinėms organizacijoms. 

E. Gudišauskienė. Džiugu, jog pagaliau ši tvarka atsirado ir nevyriausybininkai sugebės 

įgyvendinti projektus. Kaip realiai NVO atstovai galės dalyvauti nustatant prioritetus? Aš dalyvavau 

posėdyje, kuriame jie tylėjo, negalėjo išreikšti savo nuomonės. 

R. Šnapštienė. Kad jie negalėtų pasisakyti, tokios situacijos nemačiau. Su 

nevyriausybinėmis organizacijomis buvo surengti trys susitikimai, taip pat susitikta su jaunimu. 

Pakeitimai buvo suderinti, nuomonės dėl prioritetų išklausytos. 

P. Mačiulis. Apsispręskime dėl Sporto, turizmo ir laisvalaikio komiteto siūlymų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Sporto, turizmo ir laisvalaikio komiteto siūlymų. 

Balsavo: už – 17, prieš – 4, susilaikė – 7. 

 

R. Mikaitis. Prašau pakartoti balsavimą. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama pakartotinai dėl Sporto, turizmo ir laisvalaikio komiteto siūlymų. 

Balsavo: už – 22, prieš – 9, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Siūlymams pritarti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimais. 

Balsavo: už – 25, prieš – 2, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-8 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-55 „Dėl Viešųjų paslaugų teikimo projektų 

paraiškų atrankos ir finansavimo komisijos sudarymo“. 

Pranešėja – R. Šnapštienė, Savivaldybės tarybos narė. Klausimas svarstytas 2 komitetuose, 

Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas pritarė be pastabų, Sporto, turizmo ir laisvalaikio 

komitetas siūlo Komisijos sudėtį papildyti šiais nariais: 1. Rimantas Mikaitis, Kauno miesto 

savivaldybės tarybos Miesto ūkio ir paslaugų komiteto pirmininkas; 2. Edita Plūkienė, Kauno 

miesto savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė; 3. Asta Vandytė, Kauno 

miesto savivaldybės kultūros ir meno tarybos pirmininkė; 4. Visvaldas Varžinskas, Kauno miesto 

savivaldybės tarybos Darnios plėtros ir investicijų komiteto pirmininkas; 5. Gediminas 

Vasiliauskas, Kauno miesto savivaldybės tarybos Sporto, turizmo ir laisvalaikio komiteto 

pirmininkas. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Skaistė. Kodėl teisę rekomenduoti turi tik valdančiosios koalicijos atstovai? Jums turėtų 

būti smalsu sužinoti, ką pasiūlytų opozicija. Be to, siekiant skaidrumo būtų logiška pasiūlyti 

opozicijos atstovą. 
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L. Kudarienė. Keista, kad Tarybos nariai tampa tarsi visuomenininkais. 

R. Šnapštienė. Komisijos funkcija patariamoji. Galite ir jūs siūlyti savo atstovus. 

KALBĖJO: 

L. Kudarienė. Vis dėlto jie Savivaldybės tarybos nariai. Jūs visiškai susipainiojote 

sakydama, kad bus įtraukti nevyriausybinių organizacijų atstovai, o kalbama apie komitetų 

pirmininkus. Niekam neaišku, ar bus patariamųjų tarybų pirmininkai. 

G. Skaistė. Ačiū už pasiūlymą siūlyti. Bet primenu, kad naująją kadenciją mūsų frakcija 

yra pateikusi per 80 siūlymų, kurių nė vienam nepritarta. Net nėra motyvacijos juos teikti. 

E. Gudišauskienė. Abejoju dėl depolitizacijos. Komitetų pirmininkai yra politikai, esama 

sudėtis taip pat iš politikų, Administracijai atstovauja politinio pasitikėjimo tarnautojai. Dėl šio 

sprendimo nepasitikime nevyriausybinių organizacijų sektoriumi. Ne vienerius metus vadovavau jų 

rėmimo tarybai. Komisijoje dalyvavo visų NVO vadovai. Tokia praktika parodytų 

bendradarbiavimą ir įsiklausymą. 

A. Kupčinskas. Esą siekiama išvengti politikavimo, bet Komisijos sudėtis to neatspindi. 

Siūlyčiau vicemerams ir Administracijos direktoriaus pavaduotojams tapti visuomenininkais, 

atsisakyti atlyginimo. Taip tikrai Komisija būtų depolitizuota. 

O. Balžekienė. Gal jūs pamiršote nevyriausybinių organizacijų tarybą, iš kurios išplaukia 

tikrai ne tik pirmininkės O. Balžekienės nuomonė? Mes dirbame aktyviai, rengiame daug atvirų 

posėdžių su nevyriausybininkais. Nereikia visko supainioti. 

A. Kupčinskas. Gerbiu jūsų atstovaujamą instituciją, bet šioje politizuotoje komisijoje jūs 

turėsite tik 10 proc. balsų. 

P. Mačiulis. Apsispręskime dėl Sporto, turizmo ir laisvalaikio komiteto siūlymo. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Sporto, turizmo ir laisvalaikio komiteto siūlymo. 

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

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimais. 

Balsavo: už – 22, prieš – 9, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-9 pridedamas 39 p.). 

 

Replikos po balsavimo: 

R. Šnapštienė. Nereikia kaltinti politizavimu. Tvarka parengta įvertinus visus galimus 

iššūkius ir problemas. Pati finansavimo logika kitokia: nevyriausybinės organizacijos įgyvendina 

Savivaldybės strateginius tikslus, ir ji nėra šalpos fondas. Čia nėra jokios klastos. 

E. Gudišauskienė. Patariamoji komisija turi tartis su nevyriausybinių organizacijų 

atstovais, o ne politikai su politikais. Mes stiprinome šį sektorių ir jums to linkime. Realiai 

depolitizuokite. 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-52 „Dėl Kauno miesto Žaliakalnio vietos 

plėtros strategijos“. 

Pranešėjas – T. Metelionis, Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjas. Klausimas 

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

išklausė. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Apie kokius metus čia kalbama? 

T. Metelionis. Strategija priimama 5 metams. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-10 pridedamas    

44 p.). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-53 „Dėl Aleksoto vietos plėtros          

2015–2020 m. strategijos“. 

Pranešėjas – T. Metelionis, Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjas. Klausimas 

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

išklausė. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-11 pridedamas     

45 p.). 

 

 

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

vienodas teises – kol vieni rūko, kiti gali pailsėti, išgerti vandens. 

 

Skelbiama 5 min. pertrauka. 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-19 „Dėl Pasimatymo akligatvio 

pavadinimo suteikimo“. 

Pranešėjas – N. Valatkevičius, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas. 

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Opozicija dažnai teikia racionalius pasiūlymus, iš kurių vienas yra šis. 

Pavadinimą pasiūlė G. Budnikas, o jo išmintis ir fantazija toli siekia. Raginu į tai atkreipti dėmesį. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-12 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

D. Razmislevičius nusišalino nuo klausimo „Dėl transporto priemonių valdytojų atleidimo 

nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms 

statyti mokėjimo“ svarstymo. 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-42 „Dėl transporto priemonių valdytojų 

atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto 

priemonėms statyti mokėjimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-13 pridedamas     

46 p.). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-1 „Dėl Savivaldybės būsto Kovo 11-osios 

g. 102-16, Kaune, pardavimo“. 
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Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

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

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-14 pridedamas     

48 p.). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-2 „Dėl Savivaldybės būsto Kovo 11-osios 

g. 102-29, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

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

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-15 pridedamas     

50 p.). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-3 „Dėl Savivaldybės būsto Baltų             

pr. 147-51, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

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

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-16 pridedamas     

52 p.). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-4 „Dėl Savivaldybės būsto Baltijos            

g. 38-47, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

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

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-17 pridedamas     

54 p.). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-32 „Dėl Savivaldybės būsto Prancūzų      

g. 59-65, Kaune, įkeitimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

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

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-18 pridedamas     

56 p.). 

 

 

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

tarybos 2015 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T-420 „Dėl įgaliojimų suteikimo Audronei 

Griškonienei ir Ingridai Juškevičienei“ pakeitimo“. 
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Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

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

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-19 pridedamas     

57 p.). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-7 „Dėl nekilnojamojo turto A. Smetonos 

al. 4, Kaune, nuomos“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

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

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-20 pridedamas     

58 p.). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-18 „Dėl nekilnojamojo turto Kovo           

11-osios g. 26, Kaune, nuomos“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

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

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-21 pridedamas     

1* p.). 

 

 

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

2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl nekilnojamojo turto Drobės g. 27E, Kaune, 

nuomos“ pripažinimo netekusiu galios“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

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

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-22 pridedamas     

12* p.). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-8 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-715 „Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą nekilnojamojo 

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

stovėjimo aikštelės“ pakeitimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

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

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Kokia aikštelės Jonavos g. 51A perspektyva? Kas bus daroma nutraukus 

panaudos sutartį? Vis dėlto buvo pasitelktos ES lėšos – per 2 mln. litų. 

J. Žemaitienė. Kas buvo, tas ir liks, nes gautas VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ 

prašymas Administracijos direktoriui pripažinti netekusia galios sprendimo dalį dėl panaudos 

sutarties nutraukimo. Kitą posėdį bus pateiktas sprendimo projektas. 

V. Gudėnas. Ar nebijote, kad teks grąžinti ES pinigus? 
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J. Žemaitienė. Kaip minėjau, sutartis nėra nutraukta. Kitą posėdį bus pateiktas sprendimo 

projektas dėl sutarties nenutraukimo. 

KALBĖJO: 

V. Gudėnas. Įmonė rizikuoja. Juolab kempingas neveikia. Aš nepalaikyčiau šio sprendimo. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 22, prieš – 8, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-23 pridedamas 13* p.). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-31 „Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės   

pr. 112A, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno sportinio šaudymo klubui“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

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

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-24 pridedamas     

14* p.). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-12 „Dėl pripažintų nereikalingais, 

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

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

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

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-25 pridedamas     

16* p.). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-46 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2003 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl prekybos Kauno viešosiose vietose tvarkos“ 

pakeitimo“. 

Pranešėja – R. Palevičienė, Klientų aptarnavimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas      

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Kaip galite tai paaiškinti? Atsisakoma viešo konkurso. Su rinkos dalyviu 

bus neskelbiamos derybos. Mano nuomone, skaidresnis būtent viešo konkurso būdas, atitinka 

viešąjį interesą. 

R. Palevičienė. Rinkos dalyviais gali būti visi norintieji. Tiesiog sudaromos patrauklesnės 

sąlygos. Nesu darbo grupės narė, todėl negaliu išsamiau pakomentuoti. 

G. Žukauskas. Kokios bus derybų sąlygos, jeigu atsiras keli norintys? 

R. Palevičienė. Situacija nesikeičia nuo 2003 metų. Balandžio mėnesį dalyviui parinkti 

nutarta surengti automatinės dviračių nuomos sistemos konkursą. Darbo grupė pasisakė, kad 

procesas vyktų ne konkurso keliu ir durys būtų atvertos keliems norintiems. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Balandžio pabaigoje naujoji Taryba pakeitė dviračių nuomos konkurso 

sąlygas, ir buvo kalbama, kad iki vasaros bus įdiegta nuomos sistema. Privati kompanija pasiūlė 

derėtis, bet Savivaldybės administracija nepratęsė termino, konkursas buvo nutrauktas. Matyt, 

Savivaldybei neįtiko rangovas. Dabar ne konkurso tvarka bus parinktas tas, kuris įtiks. 
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-26 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-45 „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, Klientų aptarnavimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas      

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. TS–LKD frakcijos vardu prašau atidėti šio klausimo svarstymą. 

P. Mačiulis. Apsispręskime dėl to. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS–LKD frakcijos siūlymo atidėti klausimo svarstymą. 

Balsavo: už – 9, prieš – 20, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 22, prieš – 7, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-27 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

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

tarybos 2004 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T-643 „Dėl alkoholinių gėrimų mažmeninės 

prekybos“ pakeitimo“. 

Pranešėja – R. Palevičienė, Klientų aptarnavimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas      

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti. 

 

A. Kupčinskas. Prašau pakartoti balsavimą. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama pakartotinai dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 24, prieš – 5, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-28 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-43 „Dėl biudžetinės įstaigos Kauno 

kamerinio teatro veiklos nutraukimo ir likvidavimo“. 

Pranešėja – N. Prevelienė, Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas      

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KALBĖJO: 

G. Budnikas. Tarybos nariai norėtų žinoti, kodėl likviduojama įstaiga – ar ji nepelninga, ar 

lėmė kitos priežastys. Ar gerai, kad Kaunas neteks kamerinio teatro? Nereikėtų Tarybos nariams 

rodyti tam tikrų norų: greta jo pastatytas naujas namas tikriausiai reikalauja dvynio. Šis veiksmas 

neteisingas kultūros atžvilgiu. 
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S. Kairys. Šis klausimas – ne naujiena, tiesiog techninis sprendimas. Puikiai žinote visas 

peripetijas. Įstaiga veikia, tik kitu statusu. Nereikia manipuliuoti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-29 pridedamas 18* p.). 

 

 

B. Želvys nusišalino nuo klausimo „Dėl Pagrindinių 2016 metų Kauno miesto kultūros 

renginių (projektų) sąrašo patvirtinimo“ svarstymo. 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-47 „Dėl Pagrindinių 2016 metų Kauno 

miesto kultūros renginių (projektų) sąrašo patvirtinimo“. 

Pranešėja – N. Prevelienė, Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas      

3 komitetuose, Švietimo ir kultūros komitetas pritarė be pastabų, Ekonomikos ir finansų komitetas 

išklausė, Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas siūlo iš Pagrindinių 2016 metų Kauno 

miesto kultūros renginių (projektų) sąrašo 8 punkto išbraukti žodžius „ir Kauno rašytojų knygų 

leidyba“, taip pat rekomenduoja pritarti 2016 metų Kauno miesto kultūros renginių (projektų) 

sąrašui, bet skiriant finansavimą šiems projektams būtinai įvertinti kiekvieno renginio įtaką miesto 

bendruomenei. 

S. Kairys. Pirmiausia apsispręskime dėl Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto 

siūlymų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto siūlymų. 

Balsavo: už – 20, prieš – 1, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Siūlymams pritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimais. 

Balsavo: už – 22, prieš – 1, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-30 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-48 „Dėl Pagrindinių 2016 metų Kauno 

miesto jaunimo renginių (projektų) sąrašo patvirtinimo“. 

Pranešėja – M. Navickaitė, Kauno miesto savivaldybės administracijos vyriausioji 

specialistė. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-31 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-11 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-735 „Dėl Pagrindinių 2016 metų Kauno miesto 

kūno kultūros ir sporto renginių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – M. Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-32 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-5 „Dėl valstybės finansinės paramos 

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

suteikimo“. 

Pranešėja – A. Sudžiuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas       

4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-33 pridedamas     

23* p.). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-39 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. liepos 12 d. sprendimo Nr. T-396 „Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų 

telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – A. Sudžiuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas       

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-34 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-40 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2009 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-354 „Dėl Vienkartinės pašalpos skyrimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – A. Sudžiuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas       

3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Ekonomikos ir finansų komitetas siūlo sprendimo projekto       

2 punkte išbraukti žodžius „kurių pajamos, tenkančios vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar 

vienam gyvenančiam asmeniui, yra mažesnės už trigubą valstybės remiamų pajamų dydį“. Be to, 

pranešėja, atsižvelgdama į LR Vyriausybės atstovės Kauno apskrityje pastabą, paprašė sprendimo 

projekto 10 punkte vietoj žodžių ir skaičiaus „per 5 darbo dienas“ įrašyti žodžius ir skaičių „per      

3 darbo dienas“. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Ekonomikos ir finansų komiteto siūlymui sprendimo 

projekto 2 punkte išbraukti žodžius „kurių pajamos, tenkančios vienam iš bendrai gyvenančių 

asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui, yra mažesnės už trigubą valstybės remiamų pajamų 

dydį“ pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui sprendimo projekto 10 punkte vietoj žodžių ir 

skaičiaus „per 5 darbo dienas“ įrašyti žodžius ir skaičių „per 3 darbo dienas“ pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-35 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

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

tarybos 2015 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-230 „Dėl Kauno miesto savivaldybės senjorų 

tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 
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Pranešėja – M. Vyšniauskienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas  

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-36 pridedamas    

24* p.). 

 

 

A. Kupčinskas. Šįkart jau nebeprašysiu 5 minučių pertraukos, bet noriu atkreipti dėmesį, 

kad pažeidžiamos nerūkančiųjų teisės. Opozicijai taip pat turi būti suteikta galimybė pailsėti. 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-27 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-201 „Dėl Kauno miesto savivaldybės šeimos 

tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-37 pridedamas    

25* p.). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-25 „Dėl Viešųjų darbų sąrašo 

patvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-38 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

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

tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių 

atrankos komisijos sudarymo, jos darbo reglamento, Atrankos darbdaviams parinkti organizavimo 

tvarkos aprašo ir Kitų su viešaisiais darbais susijusių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-39 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-14 „Dėl Kauno „Nemuno“ mokyklos-

daugiafunkcio centro direktoriaus“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo 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-40 pridedamas    

27* p.). 

 

 

J. E. Norvaišienė. Taip jautriai buvo sureaguota, kad reikia pasveikinti paskirtąsias 

direktores, todėl keista, jog išrinkto geriausio Lietuvos mero nepasveikinote. Sveikiname Jus, ir šis 

faktas turi būti įtrauktas į mūsų Tarybos istoriją. 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-15 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus 

pradinės mokyklos direktoriaus“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-41 pridedamas    

28* p.). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-21 „Dėl Kauno Prano Daunio aklųjų ir 

silpnaregių ugdymo centro direktoriaus“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Pritardama šiam sprendimo projektui noriu paklausti, kiek šiame centre yra 

mokinių silpnaregių? Kas bus daroma su patalpomis? 

V. Mažeika. Tiksliai nepasakysiu, bet turėtų būti apie keturiasdešimt. Patalpose Bajorų g. 

daugiau bus ugdomi turintieji autizmo negalią ir ikimokyklinukai. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-42 pridedamas    

29* p.). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-33 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 4 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Sveikinu šį sprendimo projektą. Džiugu, kad lėšos nebuvo sumažintos ir 

skirtos pagal biudžeto galimybes. Praėjusiais metais išryškėjo paslaugas teikiantis sektorius, ir 

daugiausia sporto srityje, taip pat muzikos, elektroninio verslo organizavimo ir kt. Kadangi buvo 

jungiamos mokyklos, konkrečiai kalbu apie Vaidoto mokyklą, siūlyčiau Tarybai pagalvoti, kaip 

pritaikyti patalpas neformaliam vaikų švietimui. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-43 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-35 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-461 „Dėl atlyginimo už Kauno miesto savivaldybės 
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neformaliojo vaikų švietimo įstaigose teikiamą formalųjį švietimą papildantį ir neformalųjį vaikų 

bei suaugusiųjų švietimą dydžio nustatymo ir mokesčio už šio tipo paslaugas mokėjimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 4 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-44 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

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

biudžetinių švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 

atestacijos apeliacinės komisijos sudarymo ir įgaliojimų suteikimo Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus vedėjui“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-45 pridedamas     

31* p.). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-16 „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 – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-46 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

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

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

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

pakeitimo“. 

Pranešėja – L. Stankevičienė, Būsto valdymo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas           

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-47 pridedamas     

36* p.). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-38 „Dėl Socialinio būsto nuomos sutarties 

ir Savivaldybės būsto nuomos sutarties formų patvirtinimo“. 

Pranešėja – L. Stankevičienė, Būsto valdymo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas           

3 komitetuose, pritarta be pastabų. Pranešėja paprašė išbraukti sprendimu tvirtinamų Socialinio 
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būsto nuomos ir Savivaldybės būsto nuomos sutarčių 3 prieduose žvaigždute pažymėtą perteklinę 

neinformatyvią pastabą (siūlymas pridedamas 31 p.). 

KALBĖJO: 

L. Kudarienė. Noriu pagirti Būsto valdymo skyriaus darbuotojus ir vedėją, nes šie du 

klausimai prisideda prie socialinio ir Savivaldybės būsto rūšiavimo. Tikriausiai galėsime iki galo 

išsiaiškinti, kiek tų būstų apskritai yra. 

P. Mačiulis. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, sprendimui pritarkime su pranešėjos pateiktu 

siūlymu išbraukti sprendimu tvirtinamų Socialinio būsto nuomos ir Savivaldybės būsto nuomos 

sutarčių 3 prieduose žvaigždute pažymėtą perteklinę neinformatyvią pastabą. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-48 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-22 „Dėl įgaliojimų suteikimo Valdui 

Mingailai ir Astai Teresei Kulikauskienei“. 

Pranešėja – L. Stankevičienė, Būsto valdymo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas           

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-49 pridedamas     

136* p.). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-23 „Dėl įgaliojimų suteikimo Kęstučiui 

Miškiniui ir Eglei Sičiovienei“. 

Pranešėja – L. Stankevičienė, Būsto valdymo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas           

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-50 pridedamas     

137* p.). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-24 „Dėl įgaliojimų suteikimo Eglei 

Lažauninkaitei ir Valdui Mingailai“. 

Pranešėja – L. Stankevičienė, Būsto valdymo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas           

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-51 pridedamas     

138* p.). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-29 „Dėl įgaliojimų suteikimo Nijolei 

Ivaškevičienei ir Eglei Sičiovienei“. 

Pranešėja – L. Stankevičienė, Būsto valdymo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas           

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

sprendimo projekto 2 punktą ir jį išdėstyti taip: „Įpareigoti 1 punkte nurodytus asmenis, namo butų 

ir kitų patalpų savininkams priėmus sprendimą pakeisti namo bendrojo naudojimo objektų 

administratorių UAB Kauno butų ūkį, ar valdytojų veiklos priežiūros ir kontrolės vykdytojui 
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nustačius, kad UAB Kauno butų ūkis netinkamai vykdo savo funkcijas administruojant namo 

bendrojo naudojimo objektus, balsuoti už mažiausią bendrojo naudojimo objektų administravimo 

paslaugos tarifą pasiūliusį asmenį, kuris yra įrašytas į Sąrašą, o keliems asmenims pasiūlius 

vienodus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugos tarifus, balsuoti už tą, kuris į 

Sąrašą įrašytas pirmiau, kitais atvejais už UAB Kauno butų ūkį.“ 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

O. Balžekienė. Kiek dar Savivaldybė turi patalpų, kurias reikia pripažinti nereikalingomis? 

L. Stankevičienė. Tiksliai nepasakysiu, bet šiuo metu netinkamomis, nereikalingomis 

rengiamos pripažinti 124 patalpos. Po šios procedūros jos bus atiduodamos privatizavimui. 

P. Mačiulis. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, pritarkime Valdymo ir bendruomenių plėtojimo 

komiteto siūlymui. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto siūlymui 

pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-52 

pridedamas 139* p.). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-34 „Dėl negyvenamųjų patalpų – pastogių 

Šv. Gertrūdos g. 8, Kaune, Šv. Gertrūdos g. 14, Kaune, ir Šv. Gertrūdos g. 14-29, Kaune, dalių 

pripažinimo nereikalingomis“. 

Pranešėja – L. Stankevičienė, Būsto valdymo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas           

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-53 pridedamas    

141* p.). 

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-13 „Dėl sutikimo perimti Kauno miesto 

savivaldybės nuosavybėn valstybės trumpalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo Kauno miesto 

savivaldybės Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-54 pridedamas    

142* p.). 

 

 

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

tarybos Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos programos patvirtinimo“. 

Pranešėjas – A. Kupčinskas, Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas. 

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. Pranešėjas informuoja apie pateiktą 

frakcijos „Kaunas – kitokia Lietuva“ siūlymą Programą papildyti tokiais trimis punktais:            

„22. Savivaldybės privatizuojamų objektų vertės nustatymo kontrolė (terminas – prireikus, 

atsakingas vykdytojas – Kontrolės komitetas, Savivaldybės administracijos Turto valdymo 

skyrius)“, „23. Gyvenamųjų ir kitų statinių naudojimo priežiūros stebėsena ir pasiūlymų teikimas 

(terminas – prireikus, atsakingas vykdytojas – Kontrolės komitetas, Savivaldybės administracija)“ ir 

„24. Savivaldybės statomų objektų kokybės kontrolė (terminas – prireikus, atsakingas vykdytojas – 

Kontrolės komitetas, Savivaldybės administracija)“. 
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KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

O. Balžekienė. Kaip vertinate frakcijos „Kaunas – kitokia Lietuva“ siūlymą? 

A. Kupčinskas. Frakcijos siūlymams pritariu. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl frakcijos „Kaunas – kitokia Lietuva“ siūlymo. 

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

32 p.). 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 15, prieš – 0, susilaikė – 20 (balsavimo rezultatų protokolas pridedamas        

33 p.). 

NUSPRĘSTA. Sprendimo nepriimti. 

 

 

56. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

L. Kudarienė. Prašau Savivaldybės administracijos direktorių pateikti informaciją, kam 

buvo panaudotos likusios lėšos, skirtos piniginei socialinei paramai gauti (paklausimas pridedamas    

34 p.). 

P. Mačiulis. Primenu, jog Tarybos nariams išdalytos susipažinti LR Vyriausybės atstovo 

Kauno apskrityje reikalavimo „Dėl Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo 

įstatymo 6 straipsnio įgyvendinimo“ (pridedama 35 p.) kopijos. 

 

 

Posėdis baigėsi 11.00 val. 

 

 

Savivaldybės meras                     Visvaldas Matijošaitis 

Tarybos sekretorė                                Živilė Širvienė 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 

Virginija Nevulė 

 

 

                   

 


