
 

 

   

      

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

      

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 
      

2016 m. gegužės 3 d.  Nr. TP-5 

 
Kaunas 

 

Posėdis vyko 2016-05-03 (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 (19 p.). 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: L. Mikalauskas, B. Želvys. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas (20 p.). 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama 21 p.). 

S. Kairys. Vakar vykusioje frakcijų seniūnų sueigoje bendro sutarimo sulaukė Sporto, 

turizmo ir laisvalaikio komiteto pasiūlymas įtraukti į posėdžio darbotvarkę šiuos papildomus 

klausimus: „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-190 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“ (svarstyti po 3 klausimo), 

„Dėl transporto priemonių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis 

Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti mokėjimo“ (svarstyti po 11 klausimo) ir „Dėl 

2016 metų Kauno miesto savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų 

finansavimo sąmatos patvirtinimo“ (svarstyti po 20 klausimo). Dėl darbotvarkės pakeitimų 

prieštaraujančiųjų nematyti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

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

2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos komitetų 

sudarymo“ pakeitimo“ (Nr. TR-243) į darbotvarkę įtraukti ir svarstyti po 3 klausimo. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą „Dėl transporto priemonių valdytojų atleidimo 

nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms 

statyti mokėjimo“ (Nr. TR-241) į darbotvarkę įtraukti ir svarstyti po 11 klausimo. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą „Dėl 2016 metų Kauno miesto savivaldybės 

nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų finansavimo sąmatos patvirtinimo“ (Nr. TR-242) į 

darbotvarkę įtraukti ir svarstyti po 20 klausimo. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 

 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-125 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 
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2. Dėl pritarimo Vestfoldo apskrities tarybos (Norvegijos Karalystė) ir Kauno miesto 

savivaldybės (Lietuvos Respublika) bendradarbiavimo 2016–2018 m. susitarimo projektui 

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

Renginių organizavimo Kauno viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo 

5. Dėl Maironio premijos skyrimo 

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

7. Dėl VšĮ „Ryšių istorijos muziejus“ buveinės ir Kauno miesto savivaldybės, kaip viešosios 

įstaigos savininkės, turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo VšĮ „Ryšių istorijos muziejus“ 

8. Dėl Kauno miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų 

įgyvendinimo 2015 metų ataskaitos ir Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 

stebėsenos 2014 metų ataskaitos patvirtinimo 

9. Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 metų darbo plano ir       

2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

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

palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką suteikimo 

11. Dėl pritarimo objektų statybai 

12. Dėl Kauno miesto stacionarių greičio matavimo ir fiksavimo priemonių įrengimo, 

eksploatavimo ir techninės priežiūros paslaugų sutarties sudarymo 

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

nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti mokėjimo 

14. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-749 „Dėl   

AB „Kauno energija“ 2016 m. investicijų plano ir jo finansavimo“ pakeitimo ir įgaliojimo 

pasirašyti pakeitimus 

15. Dėl atnaujinto Kauno miesto mikrorajonų šilumos tiekimo specialiojo plano patvirtinimo 

16. Dėl pritarimo projekto „Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune“ paraiškos 

rengimui ir teikimui Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinei paramai gauti 

17. Dėl paraiškų gauti finansavimą pagal Kauno miesto konkurencingumo ir patrauklumo 

didinimo programą dalinio finansavimo sąmatos patvirtinimo 

18. Dėl pritarimo viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos 

sutarties formai ir sutarčių pasirašymo 

19. Dėl vejų šienavimo Kauno mieste paslaugų įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti sutartį su 

UAB „Kauno švara“ 

20. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-559 „Dėl 

Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 

21. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl 

Kauno miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo 

22. Dėl Atminimo ženklų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

23. Dėl 2016 metų Kauno miesto savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų 

finansavimo sąmatos patvirtinimo 

24. Dėl Marijonų akligatvio, S. ir R. Samulevičių ir A. Valeškos gatvių pavadinimų suteikimo 

25. Dėl Kauno miesto savivaldybės sporto mokyklų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo 

26. Dėl Kauno sporto mokyklos „Viltis“ nuostatų patvirtinimo 

27. Dėl Kauno kunigaikščio Vaidoto mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo, prijungiant 

jį prie Kauno Šančių pagrindinės mokyklos 
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28. Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų vykdymo Kauno mieste 

29. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-253 „Dėl 

nekilnojamojo turto Kranto al. 52-37 ir Taikos pr. 125-37, Kaune, perėmimo iš Lietuvos 

kariuomenės“ pakeitimo 

30. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-425 „Dėl 

Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

31. Dėl nekilnojamojo turto Betonuotojų g. 3, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise Kauno vaikų darželiui „Rudnosiukas“ 

32. Dėl nekilnojamojo turto Draugystės g. 5C, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise Kauno lopšeliui-darželiui „Vaidilutė“ 

33. Dėl nekilnojamojo turto M. Yčo g. 2, Kaune, perdavimo Kauno Tirkiliškių mokyklai-darželiui 

valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 

34. Dėl nekilnojamojo turto Perkūno al. 5, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno teniso 

klubui 

35. Dėl nekilnojamojo turto Anykščių g. 18, Kaune, panaudos sutarties su Sigitos šeimyna 

atnaujinimo 

36. Dėl negyvenamųjų patalpų Betonuotojų g. 4, Kaune, panaudos sutarties su Labdaros fondu 

Petrašiūnų bendruomenės centru atnaujinimo 

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

aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų 

daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 

38. Dėl Savivaldybės būsto Žemaičių g. 52-3, Kaune, pardavimo 

39. Dėl Savivaldybės būsto R. Kalantos g. 69-6, Kaune, pardavimo 

40. Dėl Savivaldybės būsto Ašigalio g. 53-35, Kaune, pardavimo 

41. Dėl Savivaldybės būsto Kovo 11-osios g. 52-14, Kaune, pardavimo 

42. Dėl Savivaldybės būsto Savanorių pr. 287A-28, Kaune, pardavimo 

43. Dėl Savivaldybės būsto Savanorių pr. 258-26, Kaune, pardavimo 

44. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Tvėrių g. 1, Kaune, pardavimo 

45. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl 

nekilnojamojo turto A. Smetonos al. 4, Kaune, nuomos“ pakeitimo ir 2016 m. kovo 7 d. 

įvykusio nekilnojamojo turto A. Smetonos al. 4, Kaune, viešo nuomos konkurso rezultatų 

panaikinimo 

46. Dėl miško žemės teritorijoje prie Tunelio g. 37, Kaune, pavertimo kitomis naudmenomis ir 

kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis 

47. Dėl prašymo perduoti Kauno mieste esančius valstybinius miškų ūkio paskirties žemės 

sklypus valdyti patikėjimo teise Kauno miesto savivaldybei 

48. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-231 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-125 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – S. Kairys, Tarybos veiklos reglamento ir procedūrų komisijos pirmininkas. 

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Darnios plėtros ir investicijų komitetas 

rekomenduoja sprendimo projekto 14 punkto paskutiniame sakinyje vietoj žodžių „Etikos komisija“ 

įrašyti žodžius „Tarybos sekretorius“. 
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P. Mačiulis. Apsispręskime dėl Darnios plėtros ir investicijų komiteto siūlymo. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Darnios plėtros ir investicijų komiteto siūlymo. 

Balsavo: už – 1, prieš – 15, susilaikė – 19. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

P. Mačiulis. Kitą siūlymą pateikė rengėjas. Pranešėjau, pristatykite. 

S. Kairys. Tai patikslinantis Tarybos veiklos reglamento ir procedūrų komisijos 

pasiūlymas. Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją informuoti turėtų ne Tarybos sekretorius, kaip 

rekomenduoja Darnios plėtros ir investicijų komitetas, o Tarybos ir mero sekretoriatas. Be to, 

keičiami punktai, kuriuose kalbama apie Tarybos narių nusišalinimą (siūlymas pridedamas 25 p.). 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Tarybos veiklos reglamento ir procedūrų komisijos 

pateiktam siūlymui (pridedama 25 p.) pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-189 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-213 „Dėl pritarimo Vestfoldo apskrities 

tarybos (Norvegijos Karalystė) ir Kauno miesto savivaldybės (Lietuvos Respublika) 

bendradarbiavimo 2016–2018 m. susitarimo projektui“. 

Pranešėja – L. Duobaitė, Užsienio ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

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

kitus bendradarbiavimo susitarimus nepamiršti įtraukti punkto, kuriame būtų nurodyta, kad Kauno 

miesto savivaldybei, kaip institucijai, naudinga bendradarbiauti, pasidalijant gerąja patirtimi viešojo 

administravimo ir valdymo srityse, plėtojant valstybės tarnautojų kompetencijas. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-190 pridedamas       

30 p.). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-228 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – S. Šliažas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas. Klausimas 

svarstytas 4 komitetuose, pritarta be pastabų. Pranešėjas, atsižvelgdamas į LR Vyriausybės atstovės 

Kauno apskrityje pastabą, paprašė išbraukti sprendimo projekto 5 punktą. 

S. Kairys. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, pritarkime sprendimui kartu su pranešėjo pateikta 

pastaba. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-191 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-243 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

komitetų sudarymo“ pakeitimo“. 



5 

   

 

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

svarstytas 2 komitetuose, pritarta be pastabų, Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetas rekomendavo 

Savivaldybės tarybai įtraukti šį klausimą papildomu į 2016 m. gegužės 3 d. Tarybos posėdžio 

darbotvarkę. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-192 pridedamas       

33 p.). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-199 „Dėl Maironio premijos skyrimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-193 pridedamas       

34 p.). 

 

 

6. 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, 

2 pritarė be pastabų, Švietimo ir kultūros komitetas siūlo Savivaldybės tarybai Kauno miesto 

savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos nuostatų 5-ąjį skyrių „Bibliotekos struktūra“ 

papildyti taip: „25.8. Lampėdžių padalinys, Romuvos g. 28, LT-47198 Kaunas“ (toliau sąraše 

pateiktus bibliotekos struktūrinius teritorinius padalinius atitinkamai pernumeruoti), taip pat 

rekomenduoja pavesti Savivaldybės administracijai ieškoti galimybių ir artimiausiu metu pateikti 

pasiūlymus dėl Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Lampėdžių 

padalinio pastato (ar jo dalies) renovavimo arba bibliotekos perkėlimo į kitą tinkamesnį pastatą 

Lampėdžiuose. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

Ž. Garšva. Kas pateikė prašymą uždaryti biblioteką, kad dabar jau siūloma ją palikti? 

A. Vilčinskas. Pagal optimizavimo planą siūlymus dėl padalinių uždarymo buvo pateikusi 

bibliotekos direktorė. 

S. Kairys. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, pritarkime sprendimui kartu su Švietimo ir 

kultūros komiteto siūlymu Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos 

nuostatų 5-ąjį skyrių „Bibliotekos struktūra“ papildyti taip: „25.8. Lampėdžių padalinys, Romuvos 

g. 28, LT-47198 Kaunas“ (toliau sąraše pateiktus bibliotekos struktūrinius teritorinius padalinius 

atitinkamai pernumeruoti). 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-194 

pridedamas 35 p.). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-239 „Dėl VšĮ „Ryšių istorijos muziejus“ 

buveinės ir Kauno miesto savivaldybės, kaip viešosios įstaigos savininkės, turtinių ir neturtinių 

teisių įgyvendinimo VšĮ „Ryšių istorijos muziejus“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-195 pridedamas       

46 p.). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-201 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 metų ataskaitos ir Kauno 

miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2014 metų ataskaitos patvirtinimo“. 

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

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

komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-196 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-200 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 2016 metų darbo plano ir 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“. 

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

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

komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-197 pridedamas       

47 p.). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-237 „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 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-198 pridedamas       

82 p.). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-212 „Dėl pritarimo objektų statybai“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Kur bus galima susipažinti su šių objektų techniniais projektais? 

V. Abramavičius. Bet kuriuo atveju vyks svarstymas su visuomene. Projektas dėl 

finansavimo suskirstytas į penkis etapus. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Anksčiau buvome patikinti, kad požeminių automobilių stovėjimo aikštelių 

nebus. Suskaidžius projektą saugyklos atsirado. Kaip tai dera su Ąžuolyno paveldotvarka? Mūsų 

frakcija susilaikys dėl šio sprendimo projekto. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 
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Balsavo: už – 23, prieš – 0, susilaikė – 14. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-199 pridedamas 83 p.). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-225 „Dėl Kauno miesto stacionarių greičio 

matavimo ir fiksavimo priemonių įrengimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros paslaugų 

sutarties sudarymo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Kodėl sprendžiamojoje dalyje iškrenta „įrengimas“, nors yra Viešųjų 

pirkimų komisijos leidimas? Komitete taip ir nebuvo paaiškinta. 

P. Keras. Minties įrengti priemones neatsisakoma, planuojama skelbti konkursą. Šiuo metu 

tvirtinami eksploatavimo įkainiai. Jeigu būtų priimtas sprendimas, kad mūsų bendrovė įrengtų ir 

greičio matuoklius, prireiktų tik Tarybos sprendimo, nebereikėtų papildomai kreiptis į Viešųjų 

pirkimų tarnybą, pritarusią visam paslaugų paketui. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 33, prieš – 0, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-200 pridedamas 84 p.). 

 

 

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-241 „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 2 komitetuose, pritarta be pastabų, Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetas rekomendavo 

Savivaldybės tarybai įtraukti šį klausimą papildomu į 2016 m. gegužės 3 d. Tarybos posėdžio 

darbotvarkę. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-201 pridedamas       

86 p.). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-208 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-749 „Dėl AB „Kauno energija“ 2016 m. 

investicijų plano ir jo finansavimo“ pakeitimo ir įgaliojimo pasirašyti pakeitimus“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Praėjusiais metais buvo priimtas sprendimas išpirkti biokuro katilines. Kol 

kas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos leidimo tam nėra. Prašau pakomentuoti 

situaciją. 

R. Mačikėnas. Išpirkimo klausimai nebaigti, bet tai su šiuo sprendimo projektu nėra susiję. 

Investicinio plano sudarymas vyksta penkeriems metams į priekį. Į jį įtrauktos priemonės 

įskaičiuojamos bazinės kainos nustatymo metu, antraip finansavimas tampa nuostolingas. 
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-202 pridedamas       

87 p.). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-206 „Dėl atnaujinto Kauno miesto 

mikrorajonų šilumos tiekimo specialiojo plano patvirtinimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-203 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-214 „Dėl pritarimo projekto „Paviršinių 

nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune“ paraiškos rengimui ir teikimui Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų finansinei paramai gauti“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-204 pridedamas      

88 p.). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-238 „Dėl paraiškų gauti finansavimą pagal 

Kauno miesto konkurencingumo ir patrauklumo didinimo programą dalinio finansavimo sąmatos 

patvirtinimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Ar konkurso sąlygose buvo įvardytos preliminarios kryptys, kad būtų 

skatinamas atvykstamasis turizmas? Ar buvo pritarta vienintelei pateiktai paraiškai? 

T. Metelionis. Konkurso sąlygose buvo reikalavimas, kad siūlomos kryptys ar viešinimo 

priemonės būtų numatytos Kauno miesto turizmo rinkodaros priemonių plane. Paraiška sąlygas 

atitiko. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Tvirtinant biudžetą siūlėme numatyti bent 1 mln. eurų miesto 

konkurencingumui didinti, pigių skrydžių organizavimui. Tam nebuvo pritarta. Matyt, suma nėra 

pakankama, nes atsirado tik vienas pareiškėjas. Ateičiai siūlytume tą sumą didinti, nes artėjant 

koncesijos konkursui svarbu stiprinti Kauno oro uosto pozicijas. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-205 pridedamas      

89 p.). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-211 „Dėl pritarimo viešojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutarties formai ir sutarčių 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Mikėnas. Ar teisinga, kad nusavinami už privačius pinigus įrengti tinklai? 

A. Pakalniškis. Teisiškai čia viskas gerai. Miestas išlaidų nepatiria. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-206 pridedamas      

91 p.). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-236 „Dėl vejų šienavimo Kauno mieste 

paslaugų įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti sutartį su UAB „Kauno švara“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-207 pridedamas      

96 p.). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-227 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-559 „Dėl Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Miesto ūkio ir paslaugų komitetas siūlo Taisyklių 3 punkto 

pirmame sakinyje po žodžio „priskirtose“ įrašyti žodžius „arba faktiškai naudojamose“,              

11.1 papunkčio antrame sakinyje po žodžio „užsako“ įrašyti žodžius „ir jų įrengimą organizuoja“ 

bei patikslinti 14 punktą ir išdėstyti jį taip: „14. Statant ir remontuojant namus, butus, kitas patalpas, 

susidariusios atliekos turi būti rūšiuojamos Kauno miesto savivaldybės komunalinių atliekų 

tvarkymo taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka, susikaupusias atliekas ir laužą iš 

statybos vietų išveža darbus vykdantys asmenys. Jie privalo turėti pažymas apie statybos ir remonto 

atliekų išvežimą į statybos atliekų tvarkymo vietas. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti 

laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienus metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne 

ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos 

pagal Kauno miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus 

ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, 

kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.“ Rengėjai su komiteto siūlymais sutinka. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Ar šiuo sprendimu keičiamas valomų gatvių sąrašas? 

A. Pakalniškis. Čia nekalbama apie atskiras gatves. Taisyklės galioja visam miestui. 

S. Kairys. Yra pateiktas frakcijos „Kitokia Lietuva“ nario P. Jakšto siūlymas. Gal galite 

pakomentuoti? 

P. Jakštas. Mano siūlymas (pridedama 26 p.) iš esmės sutampa su komiteto rekomendacija. 

Jeigu tam būtų pritarta, mane tenkintų. 

S. Kairys. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, sprendimui pritarkime su Miesto ūkio ir paslaugų 

komiteto pastabomis. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-208 

paskelbtas Teisės aktų registre). 
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21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-226 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl Kauno miesto nekilnojamojo kultūros 

paveldo vertinimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – S. Rimas, Kultūros paveldo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas                 

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-209 pridedamas      

98 p.). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-232 „Dėl Atminimo ženklų įrengimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Pranešėjas – S. Rimas, Kultūros paveldo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas                 

4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Kada bus pašalintos paskutinės rusiškos atminimo lentelės? 

S. Rimas. Šiuos darbus planuojame atlikti kitais metais. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-210 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-242 „Dėl 2016 metų Kauno miesto 

savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų finansavimo sąmatos patvirtinimo“. 

Pranešėjas – S. Rimas, Kultūros paveldo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas                 

2 komitetuose, pritarta be pastabų, Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetas rekomendavo 

Savivaldybės tarybai įtraukti šį klausimą papildomu į 2016 m. gegužės 3 d. Tarybos posėdžio 

darbotvarkę. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Ar buvo atsisakiusiųjų paskirtos per mažos sumos? 

S. Rimas. Kol kas to nežinome. Sutartys bus pasirašomos patvirtinus šią sąmatą. Apskritai 

paveldotvarkos programa šiemet sulaukė didelio populiarumo. Gautos 29 paraiškos. Bendra prašyta 

suma perkopė 1 mln. eurų. Perskaičiavus prašomas sumas šiemet planuojama rengti antrąjį 

šaukimą. 

Ž. Garšva. Iš esmės to ir norėjau paklausti – ar nevertėtų pratęsti paraiškų priėmimo 

termino? Supratau, jog tai numatyta. 

K. Mazurkevičius. Kiek turi įnešti procentais kiekvienas subjektas? Konkrečiai domina 

Centro poliklinikos klausimas. Kodėl pasirinktas tik dviejų fasadų remonto finansavimas? 

S. Rimas. Numatomus darbus nurodo pareiškėjas. Dar pabrėžtina, kad pagal programą 

galime finansuoti tik paveldo objektų tvarkybos darbus. Savivaldybė gali skirti iki 50 proc. lėšų. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Sveikiname, jog nenumota ranka į bažnyčias. Sąraše atsirado Arkikatedra 

ir Karmelitų bažnyčia. Dar atkreiptume dėmesį į tarpukario modernizmo paveldą – Prisikėlimo 

bažnyčią ir Šančių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią. 

K. Mazurkevičius. Džiaugiuosi, kad gražės miestas. Bet Centro poliklinikos darbuotojų 

atlyginimai mažėja. Ar statybos darbai tokiu atveju yra prioritetas? Auditoriams linkiu išanalizuoti 

šią situaciją. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-211 pridedamas      

100 p.). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-215 „Dėl Marijonų akligatvio,                   

S. ir R. Samulevičių ir A. Valeškos gatvių pavadinimų suteikimo“. 

Pranešėja – L. Rakevičienė, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus Architektūros 

poskyrio vedėja. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Sporto, turizmo ir 

laisvalaikio komitetas rekomenduoja sprendimo projekte gatvę (pažymėtą A1-A3) pavadinti ne    

„S. ir R. Samulevičių g.“, bet „Samulevičių g.“, atitinkamai patikslinti ir sprendimo projekto 

pavadinimą. 

KALBĖJO: 

G. Budnikas. Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo darbo grupė buvo aptarusi, 

jog galima gatvę pavadinti Samulevičių vardu, nes paminėtini trys garbūs Samulevičiai. Siūlome 

gatvę pavadinti ne S. ir R. Samulevičių, bet Samulevičių vardu. 

L. Kudarienė. Ar pranešėja sutinka su komiteto siūlymu? Kokia jūsų nuomonė? 

L. Rakevičienė. Kadangi pavadinimų suteikimo funkcija deleguota Pavadinimų sumanymo 

ir atminimo įamžinimo darbo grupei, manau, kalbininkų nuomonė šiuo atveju yra svarbesnė. 

S. Kairys. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, sprendimui pritarkime su Sporto, turizmo ir 

laisvalaikio komiteto siūlymu. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą „Dėl Marijonų akligatvio, Samulevičių ir     

A. Valeškos gatvių pavadinimų suteikimo“ priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-212 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-223 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

sporto mokyklų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“. 

Pranešėjas – M. Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 4 komitetuose, 

pritarta be pastabų. Pranešėjas informuoja, kad siūlomus sprendimo projekto pakeitimus (pridedama 

27 p.) rengėjai pateikė atsižvelgdami į „Vieningo Kauno“ frakcijos pateiktas rekomendacijas. Su 

jomis pranešėjas sutinka. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

Ž. Garšva. Keičiami ir sporto salių nuomos įkainiai. Ar neatsiras tarp kainų atotrūkis? 

M. Šivickas. Didžiąja dalimi įkainiai didėja sumas suapvalinus. 

K. Mazurkevičius. Kiek bendrai, be atskirų socialinių grupių, padidėjo kainos? 

M. Šivickas. Tokio palyginimo neturiu. Jums yra pateikti lyginamieji variantai, taigi 

atskirų įkainių pokyčius galite pamatyti. 

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

pastabomis. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-213 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-224 „Dėl Kauno sporto mokyklos „Viltis“ 

nuostatų patvirtinimo“. 

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-214 pridedamas      

103 p.). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-233 „Dėl Kauno kunigaikščio Vaidoto 

mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno Šančių pagrindinės 

mokyklos“. 

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

2 pritarė be pastabų, Ekonomikos ir finansų komitetas nepritarė. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Mazurkevičius. Direktorė atleidžiama su 6 mėnesių išeitine. Ar turite jos prašymą? 

V. Mažeika. Direktorės prašymas yra. Jos darbo stažas 21 metai, taigi pretenduoti į            

6 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio kompensaciją ji gali. 

A. Kupčinskas. Ar su šiuo sprendimu nenutiks kaip kitų mokyklų atveju, bendruomenei 

kreipusis į teismą? Sprendimas bus įšaldytas. 

V. Mažeika. Manau, ne. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 20, prieš – 1, susilaikė – 12. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-215 pridedamas 116 p.). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-132 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems 

darbų vykdymo Kauno mieste“. 

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

5 komitetuose, 4 pritarė be pastabų, Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas išklausė. 

KALBĖJO: 

P. Jakštas. Primenu, jog pateikiau pasiūlymą šiuo klausimu (pridedama 28 p.). 

S. Kairys. Yra pateiktas frakcijos „Kitokia Lietuva“ nario P. Jakšto siūlymas, kurio esmė – 

sprendimo projekte įtraukti punktą dėl automobilių stovėjimo vietų įrengimo pritaikant būstą 

neįgaliesiems. 

P. Jakštas. Reglamentas galioja ne tik būsto pritaikymo neįgaliesiems darbams, bet ir 

automobilių stovėjimo vietų įrengimui. Taigi reikėtų pasirūpinti neįgaliųjų automobilių parkavimu. 

S. Kairys. Prašau pranešėją pakomentuoti tokį siūlymą. 

M. Vyšniauskienė. Pritariu, kad tokios vietos turėtų būti įrengtos, tačiau ši programa nėra 

skirta išorei – aikštelėms. Tokių darbų šiuo atveju negalime vykdyti. Manau, šiuo klausimu reikėtų 

pakalbėti su Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėju P. Keru. 

S. Kairys. Apsispręskime dėl P. Jakšto siūlymo. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl frakcijos „Kitokia Lietuva“ nario P. Jakšto siūlymo (pridedama 28 p.). 

Balsavo: už – 17, prieš – 1, susilaikė – 8. 

 

S. Kairys. Frakcija „Kitokia Lietuva“ paprašė perbalsuoti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama pakartotinai dėl frakcijos „Kitokia Lietuva“ nario P. Jakšto siūlymo. 

Balsavo: už – 17, prieš – 0, susilaikė – 16. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 



13 

   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 24, prieš – 1, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-216 pridedamas 144 p.). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-207 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-253 „Dėl nekilnojamojo turto Kranto al. 52-37 ir 

Taikos pr. 125-37, Kaune, perėmimo iš Lietuvos kariuomenės“ pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-217 pridedamas      

147 p.). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-202 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2008 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-425 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto 

perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-218 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-203 „Dėl nekilnojamojo turto Betonuotojų 

g. 3, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno vaikų darželiui 

„Rudnosiukas“. 

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

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

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-219 pridedamas      

148 p.). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-209 „Dėl nekilnojamojo turto    

Draugystės g. 5C, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno 

lopšeliui-darželiui „Vaidilutė“. 

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

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

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-220 pridedamas     

149 p.). 
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33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-234 „Dėl nekilnojamojo turto M. Yčo g. 2, 

Kaune, perdavimo Kauno Tirkiliškių mokyklai-darželiui valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise“. 

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

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

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-221 pridedamas      

150 p.). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-210 „Dėl nekilnojamojo turto Perkūno     

al. 5, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno teniso klubui“. 

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

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

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-222 pridedamas      

151 p.). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-204 „Dėl nekilnojamojo turto Anykščių   

g. 18, Kaune, panaudos sutarties su Sigitos šeimyna atnaujinimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-223 pridedamas      

152 p.). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-205 „Dėl negyvenamųjų patalpų 

Betonuotojų g. 4, Kaune, panaudos sutarties su Labdaros fondu Petrašiūnų bendruomenės centru 

atnaujinimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Sveikatos ir socialinių 

reikalų komitetas siūlo sprendimo projekto 1 punkte vietoj termino „iki 2017 metų rugpjūčio 31 d.,“ 

rašyti terminą „iki 2016 metų rugsėjo 1 d.,“. 

S. Kairys. Šiuo klausimu pageidauja pasisakyti Petrašiūnų bendruomenės centro 

pirmininkė Ina Kunavičiūtė-Mikučionienė. 

I. Kunavičiūtė-Mikučionienė. Petrašiūnų bendruomenės centras veikia per 20 metų, yra 

išvystęs daug veiklų. Į turimas patalpas yra investavęs apie 20 tūkst. eurų. Prašome pratęsti 

panaudos sutartį ilgesniam terminui. Gyventojams patalpos labai reikalingos, 2015 m. suorganizuoti 

23 įvairūs renginiai. Petrašiūnuose tai vienintelė organizacija, teikianti tokio pobūdžio paslaugas. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

D. Razmislevičius. Kiek organizacija turi einamųjų skolų? 

J. Žemaitienė. Mūsų žiniomis, turi apie 21 tūkst. eurų skolą Suaugusiųjų mokymo centrui, 

su kuriuo yra pasirašę susitarimą dėl atsiskaitymo už komunalines paslaugas, sudarę skolos 

grąžinimo grafiką. 

G. Žukauskas. Tai aktyviausia bendruomenė mieste. Juk privatūs investuotojai joms 

nepadeda. Kokį panaudos terminą reikėtų suteikti? 

J. Žemaitienė. Bet kuriuo atveju siekiant pritraukti investicijas turi būti ilgesnė sutartis. 
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Ž. Garšva. Keista, kad iki šiol skola niekam nerūpėjo. Be to, jos dydis sutampa su 

padarytomis investicijomis. Kokie komiteto motyvai? Kodėl siekiama trumpinti sutartį? 

J. Žemaitienė. Rengėjo siūlytas terminas susijęs su tuo, kad tame pastate veikiantis 

Suaugusiųjų mokymo centras pagal Tarybos patvirtintą grafiką turėtų išsikelti iš patalpų iki 2017 m. 

rugsėjo. Komiteto motyvų aš nežinau. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Svarstomas pirmojo bendruomenės centro Kaune klausimas. Jo veiklos 

metai pažymėti įvairiais kultūriniais renginiais, socialine veikla. Kalbėdami apie skolą mes, Tarybos 

nariai, turime prisiimti atsakomybę, nes iki šiol nevyriausybinėms organizacijoms finansavimas 

pagal pateiktus projektus vėluoja. Jos tik ir išsilaiko iš projektinių lėšų. Siūlau Petrašiūnų 

bendruomenės centro sutarties terminą palikti kaip nurodyta projekte. 

A. Palionis. „Vieningo Kauno“ pozicija, bendruomenė gerai veikia, tačiau jos vadovai turi 

būti atsakingi už ūkinę veiklą. Skolos atsiradę seniai, jų grąžinimo grafikas sudarytas prieš porą 

metų, tačiau neveikia. Palaikome Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto siūlymą pratęsti sutarties 

terminą iki šio rudens. Arba bendruomenės centras turi imtis radikalesnių priemonių susitvarkyti su 

skola, arba turės ieškoti kitų patalpų. 

Ž. Garšva. Ar yra dar bendruomenių centrų su tokiomis skolomis? 

J. Žemaitienė. Tokių neprisimenu. 

I. Kunavičiūtė-Mikučionienė. Bendruomenių centrų mieste su tokiomis skolomis nėra, nes 

ir turinčių patalpas kaip mes praktiškai nėra, išskyrus „Girstos“ bendruomenę. Dar noriu akcentuoti, 

kad visus veiklos metus dirbu savanoriškais pagrindais. Jeigu šiaip ar taip mes turėsime išsikelti iki 

2016 m. rugsėjo, prašau Tarybos patvirtinimo, kad galėtume įsikurti kitose patalpose Petrašiūnuose. 

Galbūt galėtume veikti atsilaisvinusiose mokyklos patalpose T. Masiulio gatvėje? 

P. Mačiulis. Noriu sureaguoti į E. Gudišauskienės pasisakymą dėl vėluojančio projektų 

finansavimo. Petrašiūnų bendruomenės centro skola susidarė nuo 2013 m., todėl negalima kaltinti 

valdančiųjų. 

S. Kairys. Skola susidariusi dar seniau. 2013 m. pasirašytas jos grąžinimo grafikas. 

V. Matijošaitis. Nebijokite siūlomos panaudos sutarties nutraukimo datos. Per vasarą 

pažiūrėsime, kuo galime padėti. Skolą vienaip ar kitaip paliksite, todėl ieškosime kitų patalpų. 

S. Kairys. Pirmiausia apsispręskime dėl Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto siūlymo 

sprendimo projekto 1 punkte vietoj termino „iki 2017 metų rugpjūčio 31 d.,“ rašyti terminą „iki 

2016 metų rugsėjo 1 d.,“. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto siūlymo. 

Balsavo: už – 24, prieš – 5, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Balsavo: už – 23, prieš – 4, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-224 pridedamas 153 p.). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-230 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

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

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

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-225 pridedamas     

154 p.). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-216 „Dėl Savivaldybės būsto Žemaičių    

g. 52-3, Kaune, pardavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-226 pridedamas     

160 p.). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-217 „Dėl Savivaldybės būsto R. Kalantos 

g. 69-6, Kaune, pardavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-227 pridedamas     

162 p.). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-219 „Dėl Savivaldybės būsto Ašigalio       

g. 53-35, Kaune, pardavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-228 pridedamas     

164 p.). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-220 „Dėl Savivaldybės būsto Kovo         

11-osios g. 52-14, Kaune, pardavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-229 pridedamas  

166 p.). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-218 „Dėl Savivaldybės būsto Savanorių   

pr. 287A-28, Kaune, pardavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-230 pridedamas     

168 p.). 
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43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-221 „Dėl Savivaldybės būsto Savanorių   

pr. 258-26, Kaune, pardavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-231 pridedamas     

170 p.). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-222 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Tvėrių g. 1, Kaune, pardavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-232 pridedamas     

172 p.). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-240 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl nekilnojamojo turto A. Smetonos al. 4, 

Kaune, nuomos“ pakeitimo ir 2016 m. kovo 7 d. įvykusio nekilnojamojo turto A. Smetonos al. 4, 

Kaune, viešo nuomos konkurso rezultatų panaikinimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Žukauskas. Statybos darbai baigti prieš metus, tačiau sunkiai pavyksta parinkti 

operatorių. Kada numatoma baigti konkursą? Galbūt reikėjo pakoreguoti buvusiojo sąlygas? 

J. Žemaitienė. Pritarus Tarybai, iš karto skelbsime konkursą. Sutrumpinome dokumentų 

pateikimo terminą iki 20 dienų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 22, prieš – 3, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-233 pridedamas 174 p.). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-235 „Dėl miško žemės teritorijoje prie 

Tunelio g. 37, Kaune, 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 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 25, prieš – 0, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-234 pridedamas 177 p.). 
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47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-229 „Dėl prašymo perduoti Kauno mieste 

esančius valstybinius miškų ūkio paskirties žemės sklypus valdyti patikėjimo teise Kauno miesto 

savivaldybei“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Miesto ūkio ir paslaugų 

komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 29, prieš – 2, susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-235 pridedamas 179 p.). 

 

 

48. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

E. Gudišauskienė. Kreipiuosi į Tarybą su pareiškimu „Dėl Europos mokinių mokomųjų 

bendrovių mugės organizavimo Kaune“ (pridedamas 29 p.). Balandžio 13–15 d. įvyko sėkmingas 

renginys „Inovatyvus verslas 2016“. Iš septynių valstybių sulaukėme 14 mokomųjų bendrovių. 

Atsižvelgdami į tai, kad tai geriausia verslumo ugdymo programa, turime puikius ryšius su verslo 

bendruomenėmis, universitetais, tarptautinę mugę galime surengti Kaune. Siūlau Savivaldybės 

merui kreiptis į VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ dėl teisės organizuoti šį renginį. 

A. Kupčinskas. Informuoju Tarybą, kad šiandien ryte dvi aktyvistės Monika Staugaitytė ir 

Gabrielė Aidulis kreipėsi į Priimamąjį dėl peticijos užregistravimo. Surinkta daugiau kaip 1200 

parašų dėl Centrinio knygyno neišnuomojimo. Priimamajame pasakyta, jog reikia kreiptis į Peticijų 

komisiją, todėl prašau jos pirmininką vicemerą S. Kairį suderinti procedūras. 

 

 

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 

 

 

                   

 


