
 

 

   

      

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

      

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 
      

2016 m. balandžio 12 d. Nr. TP-4 

 
Kaunas 

 

Posėdis vyko 2016-04-12 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 10.30 val.). 

 

 

Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras. 

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

sekretoriato vyriausioji specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas (17 p.). 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: M. Jurgutis, D. Matijošaitis, M. Panceris, E. Plūkienė, 

B. Želvys. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas (18 p.). 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama 19 p.). 

P. Mačiulis. Vakar vykusioje frakcijų seniūnų sueigoje sutarta išbraukti iš Tarybos posėdžio 

darbotvarkės, rengėjui atsiėmus, 8 klausimą. Dėl darbotvarkės pakeitimų prieštaraujančiųjų 

nematyti. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

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

2007 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. T-310 „Dėl žemės sklypo Snaigių g. 5, Kaune, paėmimo 

visuomenės poreikiams“ pripažinimo netekusiu galios“ (Nr. TR-178) iš darbotvarkės išbraukti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 

 

1. Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Kauno miesto savivaldybės būsto fondo gyvenamųjų 

patalpų nuomos mokesčiui apskaičiuoti, nustatymo 

2. 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 

3. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos, Kauno jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ ir 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos keturšalio bendradarbiavimo protokolo projektui 

4. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės ir Kauno rajono savivaldybės bendradarbiavimo 

sutarties projektui 

5. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos 

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-575 „Dėl 

Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 
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7. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. T-438 „Dėl žemės 

sklypo Aukštutiniuose Kaniūkuose privažiuojamajam keliui prie valdų Gabijos g. 32A, 58A, 

Ugnės g. 5A ir 5B įrengti detaliojo planavimo organizavimo“ pripažinimo netekusiu galios 

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

palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką suteikimo 

9. Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo 

10. Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo 

11. Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo 

12. Dėl Kauno savivaldybės įmonės „Kauno planas“ kopijavimo paslaugų įkainių nustatymo ir 

paslaugų pirkimo sutarties sudarymo 

13. Dėl renginio „EBEC Baltic 16“ dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais 

ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo 

14. Dėl Kauno miesto paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimo 

15. Dėl Kauno miesto gatvių priežiūros 2016 metų programos patvirtinimo 

16. Dėl Kauno miesto kultūros premijų skyrimo 

17. Dėl Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendijų skyrimo 

18. Dėl viešosios įstaigos Kauno miesto kamerinio teatro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo 

19. Dėl Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų 

įkainių nustatymo 

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

pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo 

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

22. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. T-558 „Dėl 

Visuomeninės paskirties objektų pritaikymo gyventojų bendrajai kultūrai puoselėti programos 

patvirtinimo“ pakeitimo 

23. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“ direktoriaus 

24. Dėl Kauno Panemunės lopšelio-darželio direktoriaus 

25. Dėl Kauno Senamiesčio progimnazijos direktoriaus 

26. Dėl Kauno 6-ojo lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo 

27. Dėl Kauno vaikų darželio „Aviliukas“ struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir 

Kauno lopšelio-darželio „Aviliukas“ nuostatų patvirtinimo 

28. Dėl Kauno šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo 

pakeitimo ir Kauno šv. Kazimiero progimnazijos nuostatų patvirtinimo 

29. Dėl Kauno Dainavos pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir 

Kauno Dainavos progimnazijos nuostatų patvirtinimo 

30. Dėl Kauno humanitarinės pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo 

pakeitimo ir Kauno Petrašiūnų progimnazijos nuostatų patvirtinimo 

31. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės ir Vytauto Didžiojo universiteto ketinimų 

bendradarbiauti įgyvendinant studijas protokolo projektui 

32. Dėl buto Taikos pr. 41-103, Kaune, išbraukimo iš Savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų 

patalpų sąrašo 

33. Dėl sutikimo perimti Savivaldybės nuosavybėn nekilnojamąjį turtą Apuolės g. 44, Kaune 

34. Dėl negyvenamosios patalpos – pastogės V. Putvinskio g. 4, Kaune, dalių pripažinimo 

nereikalingomis 

35. Dėl buto Partizanų g. 188-40, Kaune, nuomos sutarties sąlygų pakeitimo ir socialinio būsto 

nuomos sutarties sudarymo 
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36. Dėl Savivaldybės būsto S. Dariaus ir S. Girėno g. 78-5, Kaune, pardavimo 

37. Dėl Savivaldybės būsto Lakūnų pl. 43-4, Kaune, pardavimo 

38. Dėl Savivaldybės būsto Varnių g. 39-71, Kaune, pardavimo 

39. Dėl Savivaldybės būsto Šv. Gertrūdos g. 8-2, Kaune, pardavimo 

40. Dėl Savivaldybės būsto Prancūzų g. 47-35, Kaune, pardavimo 

41. Dėl negyvenamosios patalpos – pastogės Zarasų g. 36, Kaune, dalies pardavimo 

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

asociacijai Kauno klubui „Bičiulės“ ir leidimo registruoti buveinę 

43. Dėl nekilnojamojo turto Kuosų g. 17, Kaune, perėmimo iš Kauno kultūros centro „Tautos 

namai“ 

44. Dėl nekilnojamojo turto Kuršių g. 49C, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ 

„Automobilių stovėjimo aikštelės“ 

45. Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės 

pavertimą kitomis naudmenomis 

46. Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams 

47. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-150 „Dėl rinkos pataisos koeficiento, 

taikomo Kauno miesto savivaldybės būsto fondo gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčiui 

apskaičiuoti, nustatymo“. 

Pranešėjas – D. Razmislevičius, Savivaldybės tarybos narys. Klausimas svarstytas             

4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-144 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-192 „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 – R. Labulytė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-145 pridedamas     

39 p.). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-169 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Kauno 

jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 

keturšalio bendradarbiavimo protokolo projektui“. 

Pranešėja – M. Navickaitė, Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Kaip pagerės jaunimo gyvenimas Kaune po šio protokolo pasirašymo? 
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M. Navickaitė. Kad Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ gautų 

finansavimą iš Jaunimo reikalų departamento, turi būti pasirašytas protokolas. Kaip ir kasmet, 

jaunimas įtraukiamas į įvairias Savivaldybės tarybas, bus stiprinamos jaunimo organizacijos ir jų 

veiklos, vykdomi mokymai ir seminarai bei rengiamos šventės. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-146 pridedamas       

41 p.). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-195 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės ir Kauno rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-147 pridedamas       

45 p.). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-155 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 

lengvatos“. 

Pranešėjas – A. Laucius, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas     

3 komitetuose, Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas nepritarė ir siūlo VšĮ Karo paveldo 

centrą atleisti nuo 2015 metų nekilnojamojo turto mokesčio – 2075 Eur, Ekonomikos ir finansų 

komitetas rekomenduoja sprendimo projekto 1 punkte vietoj žodžių „Neatleisti viešosios įstaigos 

Karo paveldo centro“ rašyti žodžius „Atleisti viešąją įstaigą Karo paveldo centrą“, Švietimo ir 

kultūros komitetas išklausė ir rekomenduoja Savivaldybės tarybai balsuoti dėl šio sprendimo 

projekto, 1 punktą patikslinus taip: „1. Atleisti viešąją įstaigą Karo paveldo centrą (kodas 

300926531) nuo 2015 metų nekilnojamojo turto mokesčio – 2075 Eur“. 

P. Mačiulis. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, pritarkime komitetų siūlymui. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Komitetų siūlymui atleisti viešąją įstaigą Karo paveldo 

centrą (kodas 300926531) nuo 2015 metų nekilnojamojo turto mokesčio – 2075 Eur pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-148 

pridedamas 48 p.). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-156 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-575 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių 

tvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – A. Laucius, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas     

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Už kokią sumą pernai buvo suteikta mokesčių lengvatų? Kokia prognozė 

šiems metams, pasikeitus tvarkai? 

A. Laucius. Tai labai nežymios sumos – apie 50–60 tūkst. Pakeitus tvarką atsiras galimybė 

dažniau kreiptis dėl darbų centrinėje miesto dalyje ir Senamiestyje. Mokesčių mokėtojams tai 

palengvinimas. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-149 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-157 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2009 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. T-438 „Dėl žemės sklypo Aukštutiniuose Kaniūkuose 

privažiuojamajam keliui prie valdų Gabijos g. 32A, 58A, Ugnės g. 5A ir 5B įrengti detaliojo 

planavimo organizavimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-150 pridedamas       

49 p.). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-168 „Dėl valstybės finansinės paramos 

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

suteikimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-151 pridedamas       

50 p.). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-180 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo 

mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-152 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-181 „Dėl Paramos mokinio reikmenims 

įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-153 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-182 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės 

paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-154 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-165 „Dėl Kauno savivaldybės įmonės 

„Kauno planas“ kopijavimo paslaugų įkainių nustatymo ir paslaugų pirkimo sutarties sudarymo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Paslaugų įkainiai, kaip matyti sutartyje, didėja. 

A. Jarušauskas. Iki šiol Administracija su „Kauno planu“ tokių paslaugų pirkimo sutarties 

neturėjo ir įkainiai nebuvo nustatyti. Savivaldybei nestandartinių brėžinių kopijavimo paslaugos 

reikalingos, todėl prašome patvirtinti jų įkainius, kurie, palyginti su rinkos kainomis, yra mažesni ar 

panašūs. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 21, prieš – 0, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-155 pridedamas 51 p.). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-158 „Dėl renginio „EBEC Baltic 16“ 

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. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-156 pridedamas       

54 p.). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-197 „Dėl Kauno miesto paviršinių 

nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Ar spėsite pasiruošti, nes nuo 2018 m. įsigalios reglamentas dėl paviršinių 

nuotekų valymo? 

A. Pakalniškis. Prie klojamų tinklų bus įrengtos nuotekų valyklos, kaip reikalaujama 

reglamento. Nauji tinklai reikalavimus atitiks. 

A. Kupčinskas. Kokios apimties 2013–2016 m. „Remix plus“ sutartis? 

A. Pakalniškis. Bendra metinė suma 17 mln. litų. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Džiaugiamės 2013 m. sudaryta sutartimi. Tąkart opozicija, neišskiriant 

„Vieningo Kauno“, „Remix plus“ technologiją kritikavo. Vis dėlto mūsų užduotas tonas pasiteisino, 

darbai tęsiami. Tikimės, kad nauja 2016–2019 m. sutartis taip pat bus sėkmingai įgyvendinta. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-157 pridedamas    

55 p.). 
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15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-198 „Dėl Kauno miesto gatvių priežiūros 

2016 metų programos patvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Miesto ūkio ir paslaugų komitetas tikslinant Kauno miesto 

gatvių priežiūros 2016 metų programą siūlo: 1. Įgyvendinant Aleksoto integruotų teritorijų gatvių 

tvarkybą, atlikti Būrio gatvės (nuo Technikumo g. iki J. Čapliko g.) asfaltavimo darbus; 2. 2016 m. 

parengti Julijanavos gatvės (tarp Veiverių g. ir Europos pr.) kapitalinio remonto techninį projektą. 

Pranešėjas su komiteto siūlymu sutinka. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Mikaitis. Ar yra tikimybė, kad atliekant darbus bus sutaupyta? Gal jų bus atlikta 

daugiau, patikslinus Programą? 

A. Pakalniškis. Manau, Programą ne kartą tikslinsime Taryboje. Lėšų tikimės sutaupyti per 

konkursus, atnaujinto varžymosi sutartis. Taigi darbų bus galima padaryti dar daugiau. 

L. Kudarienė. Ar bus parengtas sprendimo projektas nurodant konkrečias remontuotinas 

įvažas į kiemus? Ar bus suteiktas prioritetas renovuojamų daugiabučių namų įvažoms? 

A. Pakalniškis. Keturiuose objektuose, esančiuose M. Romerio, K. Škirpos, T. Masiulio g., 

numatytas kompleksinis gerbūvio sutvarkymas. Prioritetas teikiamas švietimo įstaigų įvažoms, taip 

pat jei lėšomis prisideda gyventojai. 

O. Balžekienė. Ar yra atskira programa Aleksotui, kur daugiausia žvyruotų gatvių? 

A. Pakalniškis. Aleksotas yra integruotose teritorijose, ir šiame sprendimo projekte 

nurodytos konkrečios gatvės. Be to, kviečiame gyventojus prisidėti prie gatvių sutvarkymo. 

P. Jakštas. Numatyta remontuoti Vyčio Kryžiaus g. iki Kauno rajono ribos. Ar kalbėta su 

rajonu dėl jo teritorijoje esančios atkarpos tvarkymo? Gal būtų galima atnaujinti klausimą dėl 

Kalvarijos gatvės su „Via Baltica“ sankirtos? Ar bus tvarkomos, kaip ir pernai, pėsčiųjų perėjos? 

A. Pakalniškis. Su rajonu dėl Vyčio Kryžiaus g. kalbėjomės, visada deriname 

asfaltuojamas gatves. Kalvarijos gatvę mes projektuojame, o dėl jungties reikia tartis su 

Automobilių kelių direkcija, kuri turėtų organizuoti darbus. 

L. Kudarienė. Kuriose kapinėse numatyta tvarkyti įvažas? Paminėčiau labai blogą Eigulių 

kapinių situaciją, ten sunku užlipti į kalną. 

A. Pakalniškis. Numatyta šiemet sutvarkyti pagrindinius kelius visose kapinėse, 

neišskiriant ir Eigulių. 

KALBĖJO: 

P. Jakštas. Programoje nurodytas Užnerio gatvės platinimas. Gal galėtų vykstant „Megos“ 

statybai prisidėti Rakauskas? Vis dėlto ten važiuoja sunkiasvoris transportas. 

V. Matijošaitis. Tai senos skolos. Šios gatvės remontas buvo prižadėtas prieš pirmąsias 

statybas. 

P. Jakštas. Remontuojama Veiverių gatvė, bet ten reikėtų pakeisti ir kelio bortus, pagal 

taisykles sutvarkyti pėsčiųjų perėjas. 

A. Kupčinskas. Pateikėme keletą siūlymų (pridedama 23 p.). Iš sutaupytų lėšų, manau, 

galima būtų rasti 100 tūkst. eurų Apuolės, Žeimenos, K. Škirpos gatvėms sutvarkyti. 

A. Garbaravičius. Kada bus suremontuota Lakūnų g. Aleksote atveriant akligatvį? 

A. Pakalniškis. „Avia Solutions Group“ dar nepabaigė turto pasidalijimo klausimų, todėl 

numatyti, kada būtų galima įrengti įvažą, sudėtinga. 

P. Mačiulis. Pirmiausia apsispręskime dėl Miesto ūkio ir paslaugų komiteto siūlymo. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Miesto ūkio ir paslaugų komiteto siūlymo. 

Balsavo: už – 15, prieš – 13, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 
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P. Mačiulis. TS–LKD frakcija raštu pateikė siūlymus dėl Apuolės, Žeimenos, K. Škirpos 

gatvių remonto. Balsuokime. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS–LKD frakcijos siūlymo (pridedama 23 p.). 

Balsavo: už – 14, prieš – 13, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

P. Mačiulis. Frakcija „Kitokia Lietuva“ siūlo atsisakyti Užnerio, Kruonio g. remonto ir tam 

numatytas lėšas skirti Julijanavos, Būrio g. projektavimo darbams, Tirkiliškių, Lazūnų, Sembų g. 

remontui. Apsispręskime. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl frakcijos „Kitokia Lietuva“ siūlymo (pridedama 24 p.). 

Balsavo: už – 13, prieš – 10, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 31, prieš – 0, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-158 pridedamas 56 p.). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-170 „Dėl Kauno miesto kultūros premijų 

skyrimo“. 

Pranešėjas – A. Vilčinskas, Kultūros skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-159 pridedamas      

60 p.). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-171 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

kultūros ir meno stipendijų skyrimo“. 

Pranešėjas – A. Vilčinskas, Kultūros skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-160 pridedamas      

61 p.). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-172 „Dėl viešosios įstaigos Kauno miesto 

kamerinio teatro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“. 

Pranešėjas – A. Vilčinskas, Kultūros skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-161 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 
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19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-184 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“. 

Pranešėjas – A. Vilčinskas, Kultūros skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 20, prieš – 0, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-162 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-185 „Dėl didžiausio leistino Kauno miesto 

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

Pranešėjas – A. Vilčinskas, Kultūros skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 22, prieš – 0, susilaikė – 11. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-163 pridedamas 62 p.). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-186 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėjas – A. Vilčinskas, Kultūros skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Šiuo sprendimu naikinamas Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos 

padalinys Lampėdžiuose. Rengėjai neįsigilino į šį klausimą. Nors teigiama, kad artimiausias 

padalinys yra Raudondvario plente, bet ten nėra tiesiogiai važiuojančio viešojo transporto, taigi 

vyresnio amžiaus žmonės liks be bibliotekos. Mūsų bendruomenės centras ir gyventojai pasisako 

prieš Lampėdžių padalinio uždarymą. 

P. Mačiulis. Šiuo klausimu pageidauja pasisakyti Lampėdžių bendruomenės centro tarybos 

pirmininkė Dalia Akramienė. 

D. Akramienė. Sužinoję apie rengiamą sprendimo projektą, gerbiamajam merui pateikėme 

raštą su 200 gyventojų parašų ir prašymu atsižvelgti į mūsų nuomonę, t. y. palikti bibliotekos 

padalinį. Tai vienintelis kultūros židinys Lampėdžiuose. Mūsų gyvenvietė yra atitolusi nuo miesto, 

žmonėms per sunku pasiekti padalinį Raudondvario plente. Kai kuriems biblioteka – vienintelė 

galimybė prieiti prie kompiuterio. Ir mūsų bendruomenės centras, veikiantis 15 metų, glaudžiasi 

bibliotekos patalpose. Netekę jos, neturėtume kur susitikti. 

A. Palionis. „Vieningo Kauno“ frakcija siūlo atidėti klausimo svarstymą kitam posėdžiui. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimo svarstymą atidėti. 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-187 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. T-558 „Dėl Visuomeninės paskirties objektų 

pritaikymo gyventojų bendrajai kultūrai puoselėti programos patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – A. Vilčinskas, Kultūros skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 
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KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Kodėl 6 punkte prioritetas teikiamas tik fortifikacijos įrenginiams ir 

tarpukario modernizmo paveldo architektūrai, pašalinant bažnyčių architektūrą ir tvarkymą? Ar 

nesupriešinamos programos? 

A. Vilčinskas. Ne. Pagal Paveldotvarkos programą finansavimą gali gauti objektai, įtraukti 

į Savivaldybės saugomų objektų sąrašą. Taigi kelias neužkertamas ir buvusiems pareiškėjams, ir 

naujiesiems, nes prioritetai yra papildomi. 

L. Kudarienė. Taip ir lieka neaišku, ar išbraukiamas prioritetas bažnyčioms tvarkyti, ar ne? 

A. Vilčinskas. Pats prioritetas išbraukiamas. Prioritetai yra išdėstomi nauja tvarka. 

L. Kudarienė. Supratau, kad prioriteto bažnyčioms nėra. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Mūsų frakcija nepritaria bažnyčių prioriteto išbraukimui. Šio sprendimo 

nepalaikome ir prašome išbraukti Programos 6 punktą, kaip pateikta mūsų siūlyme. 

P. Mačiulis. Apsispręskime dėl TS–LKD frakcijos siūlymo išbraukti Programos 6 punktą. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS–LKD frakcijos siūlymo (pridedama 33 p.). 

Balsavo: už – 13, prieš – 13, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 20, prieš – 10, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-164 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-151 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Gandriukas“ direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-165 pridedamas      

63 p.). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-152 „Dėl Kauno Panemunės lopšelio-

darželio direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-166 pridedamas      

64 p.). 

 

 

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

 

 

Skelbiama 5 min. pertrauka. 
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25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-153 „Dėl Kauno Senamiesčio 

progimnazijos direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-167 pridedamas      

65 p.). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-164 „Dėl Kauno 6-ojo lopšelio-darželio 

nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-168 pridedamas      

66 p.). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-154 „Dėl Kauno vaikų darželio 

„Aviliukas“ struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno lopšelio-darželio „Aviliukas“ 

nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-169 pridedamas      

76 p.). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-166 „Dėl Kauno šv. Kazimiero 

pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno šv. Kazimiero 

progimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Šv. Kazimiero pagrindinė mokykla yra Sargėnuose, nutolusi nuo miesto. 

Ar tikslinga ją pertvarkyti į progimnaziją? Mokinių ten pakankamai, o ir ne visi planuoja stoti į 

gimnazijas, renkasi profesinį ugdymą. 

V. Mažeika. Ši mokykla devintųjų klasių nesukomplektavo, todėl atitinkamai gali būti 

pertvarkoma. Įtampos židinio čia nėra, bendruomenė Tinklo plano sprendiniams pritarė. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 17, prieš – 0, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-170 pridedamas 86 p.). 
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29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-167 „Dėl Kauno Dainavos pagrindinės 

mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno Dainavos progimnazijos 

nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 14, prieš – 0, susilaikė – 13. 

 

V. Popovas. Frakcijos vardu prašau pakartoti balsavimą. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama pakartotinai dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 20, prieš – 0, susilaikė – 14. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-171 pridedamas 103 p.). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-179 „Dėl Kauno humanitarinės 

pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno Petrašiūnų 

progimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 20, prieš – 0, susilaikė – 13. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-172 pridedamas 120 p.). 

 

 

P. Bingelis, L. Mikalauskas, I. Pukelytė ir R. Šnapštienė nusišalino nuo klausimo „Dėl 

pritarimo Kauno miesto savivaldybės ir Vytauto Didžiojo universiteto ketinimų bendradarbiauti 

įgyvendinant studijas protokolo projektui“ svarstymo. 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-163 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės ir Vytauto Didžiojo universiteto ketinimų bendradarbiauti įgyvendinant studijas 

protokolo projektui“. 

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

2 pritarė be pastabų, Švietimo ir kultūros komitetas išklausė. 

V. Popovas. Nuo klausimo svarstymo, pateikę prašymus raštu (pridedama 34 p.), 

nusišalino P. Bingelis, L. Mikalauskas, I. Pukelytė ir R. Šnapštienė. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-173 pridedamas      

137 p.). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-159 „Dėl buto Taikos pr. 41-103, Kaune, 

išbraukimo iš Savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų sąrašo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-174 pridedamas     

140 p.). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-160 „Dėl sutikimo perimti Savivaldybės 

nuosavybėn nekilnojamąjį turtą Apuolės g. 44, Kaune“. 

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

3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas nepritarė. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Ar sprendimo projektas priimtinas tiems, kam perduodamas turtas? 

L. Stankevičienė. Tai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavaldume buvę patalpos. 

Pagal naująjį įstatymą socialinės įstaigos negali turėti gyvenamųjų patalpų. Prašoma Savivaldybę 

prisiimti 6 šeimas, iš kurių 4 – eilėje, 2 – ne. Namą turėsime pripažinti netinkamu naudoti, 

žmonėms – suteikti gyvenamąsias patalpas. Procedūros užtruktų ilgai. Jūs turite apsispręsti. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 20, prieš – 3, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-175 pridedamas 141 p.). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-173 „Dėl negyvenamosios patalpos – 

pastogės V. Putvinskio g. 4, Kaune, dalių pripažinimo nereikalingomis“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-176 pridedamas      

142 p.). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-193 „Dėl buto Partizanų g. 188-40, Kaune, 

nuomos sutarties sąlygų pakeitimo ir socialinio būsto nuomos sutarties sudarymo“. 

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-177 pridedamas      

143 p.). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-175 „Dėl Savivaldybės būsto S. Dariaus ir 

S. Girėno g. 78-5, Kaune, pardavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-178 pridedamas     

144 p.). 
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37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-176 „Dėl Savivaldybės būsto Lakūnų      

pl. 43-4, Kaune, pardavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-179 pridedamas     

146 p.). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-177 „Dėl Savivaldybės būsto Varnių         

g. 39-71, Kaune, pardavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-180 pridedamas     

148 p.). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-188 „Dėl Savivaldybės būsto                  

Šv. Gertrūdos g. 8-2, Kaune, pardavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-181 pridedamas     

150 p.). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-189 „Dėl Savivaldybės būsto Prancūzų    

g. 47-35, Kaune, pardavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-182 pridedamas     

152 p.). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-190 „Dėl negyvenamosios patalpos – 

pastogės Zarasų g. 36, Kaune, dalies pardavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-183 pridedamas  

154 p.). 
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42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-194 „Dėl negyvenamųjų patalpų              

A. Juozapavičiaus pr. 77, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Kauno klubui 

„Bičiulės“ ir leidimo registruoti buveinę“. 

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

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

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-184 pridedamas  

156 p.). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-162 „Dėl nekilnojamojo turto Kuosų g. 17, 

Kaune, perėmimo iš Kauno kultūros centro „Tautos namai“. 

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

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

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-185 pridedamas     

157 p.). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-196 „Dėl nekilnojamojo turto Kuršių        

g. 49C, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“. 

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

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

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-186 pridedamas     

158 p.). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-191 „Dėl miško žemės pavertimo kitomis 

naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis“. 

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

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

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-187 pridedamas     

159 p.). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-161 „Dėl žemės paėmimo visuomenės 

poreikiams“. 

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

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

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-188 pridedamas     

161 p.). 
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47. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

A. Kupčinskas. Pareiškimas Savivaldybės merui su siūlymu panaikinti potvarkį dėl 

Sergejaus Roldugino apdovanojimo Santakos garbės ženklu (pridedamas 38 p.). 

 

 

Posėdis baigėsi 10.30 val. 

 

 

Savivaldybės meras                     Visvaldas Matijošaitis 

Tarybos sekretorė                                Živilė Širvienė 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 

Virginija Nevulė 

 

 

                   

 


