
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

      

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 
      

2016 m. gegužės 24 d.  Nr. TP-6 

 
Kaunas 

 

Posėdis vyko 2016-05-24 (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 (24 p.). 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: P. Bingelis, V. Gudėnas, E. Plūkienė, I. Pukelytė,      

G. Vasiliauskas. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas (25 p.). 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama 26 p.). 

V. Popovas. Vakar vykusioje frakcijų seniūnų sueigoje sutarta įtraukti į Tarybos posėdžio 

darbotvarkę papildomą klausimą „Dėl pritarimo steigti Švento Jokūbo kelio savivaldybių 

asociaciją“ (svarstyti po 11 klausimo). Ar galime šį klausimą įtraukti bendru sutarimu? 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą „Dėl pritarimo steigti Švento Jokūbo kelio 

savivaldybių asociaciją“ (Nr. TR-314) į darbotvarkę įtraukti ir svarstyti po 11 klausimo. 

 

V. Popovas. Informuoju, kad, vadovaudamasis Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos 

reglamento 85.1 punktu, posėdžio pirmininkas iki posėdžio darbotvarkės patvirtinimo informuoja 

posėdžio dalyvius apie iš anksto pareikštą Tarybos narių nusišalinimą nuo atitinkamo darbotvarkės 

klausimo svarstymo ir balsavimo, kad nesukeltų galimo interesų konflikto pagal Viešųjų ir privačių 

interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą. Gauta Tarybos narių kreipimųsi dėl nusišalinimo 

svarstant klausimus „Dėl 2017 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo 

dydžio nustatymo“ (Nr. TR-249) ir „Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“ 

(Nr. TR-247). Prašymus leisti nusišalinti (pridedami 31–51 p.) nuo minėtų klausimų svarstymo 

pateikė šie Tarybos nariai: A. Garbaravičius, J. Audėjaitis, R. Bičkauskienė, T. Bagdonavičius,        

B. Želvys, P. Mačiulis, J. E. Norvaišienė, A. Papirtienė, A. Palionis, V. Varžinskas, M. Jurgutis,      

D. Večerskis, V. Matijošaitis, D. Matijošaitis, D. Sirgedas, O. Balžekienė, S. Kairys, R. Mikaitis,    

Ž. Garšva, D. Razmislevičius, V. Popovas. Nusišalina nuo klausimo „Dėl 2017 metų žemės 

mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“ svarstymo P. Jakštas ir      

K. Pūkas (prašymai pridedami 52, 53 p.). 

J. Koryzna. Nusišalinu nuo minėtųjų 6 ir 7 klausimų svarstymo. 

E. Gudišauskienė. Aš taip pat nusišalinu nuo šių klausimų svarstymo. 

K. Mikėnas. Nusišalinu nuo šių klausimų svarstymo. 
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A. Papirtienė. Nusišalinu nuo 36 klausimo „Dėl pritarimo Kauno miesto biudžetinių 

švietimo įstaigų vadovų 2015 metų ataskaitoms“ (Nr. TR-244) svarstymo. 

V. Popovas. A. Palionis pateikė prašymą dėl nusišalinimo nuo 19 klausimo „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų – Kauno sporto mokyklų darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, tarnybinių atlyginimų schemos (koeficientais) patvirtinimo“ (Nr. TR-301) ir 35 klausimo 

„Dėl Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ (Nr. TR-292) svarstymo 

(prašymas pridedamas 54 p.). 

Ž. Garšva. Nusišalinu nuo 20 klausimo „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi 

nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, 

kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ (Nr. TR-313) svarstymo (prašymas pridedamas 

49 p.). 

D. Razmislevičius. Nusišalinu nuo 20 klausimo „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi 

nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, 

kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ (Nr. TR-313) svarstymo (prašymas pridedamas 

50 p.). 

V. Popovas. Ar galime bendru sutarimu nepritarti Tarybos narių prašymams leisti 

nusišalinti, antraip, nesant kvorumo, negalėsime priimti sprendimų, nuo klausimų „Dėl 2017 metų 

žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“ ir „Dėl 2017 metų 

nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“ svarstymo? 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti Tarybos narių nusišalinimui svarstant 

klausimus „Dėl 2017 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio 

nustatymo“ ir „Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“. 

 

A. Kupčinskas. Atkreipiu dėmesį, kad tik sumokėjus daugiau kaip 3000 eurų metinį 

nekilnojamojo turto ar žemės mokestį būtina nusišalinti. Kitas dalykas – Kontrolės komitetas 

pasiūlė gegužės 24 d. Tarybos posėdyje svarstyti „Informaciją dėl UAB „Centrinis knygynas“ 

negyvenamųjų patalpų mažmeninei prekybai knygomis viešo nuomos konkurso sąlygų svarstymo“. 

Administracijos direktorius pateiktame atsakyme teigia, kad tai netikslinga. Vis dėlto prašome šį 

klausimą svarstyti šiandien Tarybos posėdyje. 

P. Mačiulis. Kad nekiltų nesusipratimų, noriu pažymėti, jog bendru sutarimu nepritarėme 

Tarybos narių nusišalinimui nuo klausimų „Dėl 2017 metų žemės mokesčio tarifų ir 

neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“ ir „Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto 

mokesčio tarifų nustatymo“ svarstymo. Kitų klausimų tai neliečia. 

V. Popovas. Apsispręskime dėl Kontrolės komiteto siūlymo įtraukti į darbotvarkę 

papildomą klausimą „Informacija dėl UAB „Centrinis knygynas“ negyvenamųjų patalpų 

mažmeninei prekybai knygomis viešo nuomos konkurso sąlygų svarstymo“. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl papildomo klausimo „Informacija dėl UAB „Centrinis knygynas“ 

negyvenamųjų patalpų mažmeninei prekybai knygomis viešo nuomos konkurso sąlygų svarstymo“ 

įtraukimo į darbotvarkę. 

Balsavo: už – 16, prieš – 14, susilaikė – 4 (balsavimo rezultatai pridedami 55 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimo į darbotvarkę neįtraukti. 

 

V. Popovas. Siūlau bendru sutarimu patvirtinti šios dienos darbotvarkę su pakeitimais. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 

 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitos 
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2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-195 „Dėl 

Balsų skaičiavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-229 „Dėl 

Etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-624 „Dėl 

Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių 

nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo 

6. Dėl 2017 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo 

7. Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 

8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos 

9. Dėl 2006 m. liepos 4 d. M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo 

projektavimo, statybos, priežiūros ir eksploatavimo koncesijos sutarties Nr. 709 pakeitimo 

10. Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Tarpvalstybinis turizmo vystymas gamtos ir 

kultūros paveldo objektuose Elke ir Kaune“ 

11. Dėl Jaunimo verslo skatinimo programos „Kauno startuoliai“ verslo idėjų, kurios iš dalies 

finansuojamos 2016 metų Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo 

12. Dėl pritarimo steigti Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociaciją 

13. 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 

14. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-218 „Dėl 

apie 31350 kv. m teritorijos prie Palemono g. kompleksinio planavimo“ pakeitimo 

15. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-219 „Dėl 

apie 8536 kv. m teritorijos prie Ateities pl. kompleksinio planavimo“ pakeitimo 

16. Dėl pritarimo Kauno savivaldybės įmonės „Kauno planas“ vadovo 2015 metų ataskaitai 

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

palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką suteikimo 

18. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-232 „Dėl 

didžiausio leistino Vaikų gerovės centro „Pastogė“ pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ 

pakeitimo 

19. Dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos „Kauno 

sporto miestelis“ dalininko teisių pardavimo 

20. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų – Kauno sporto mokyklų darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių atlyginimų schemos (koeficientais) patvirtinimo 

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

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

patvirtinimo 

22. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 13 d. sprendimo Nr. T-485 „Dėl 

šviesoforų įrangos sankryžose Kauno mieste techninės priežiūros ir gedimų šalinimo paslaugų 

įkainių patvirtinimo ir sutarties su UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ sudarymo“ pakeitimo 

23. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-530 „Dėl 

Kauno miesto kelio ženklų, apsauginių atitvarų, įspėjamųjų stovų, sferinių veidrodžių ir kitų 

inžinerinių eismo saugumo priemonių įrengimo ir priežiūros paslaugų įkainių nustatymo ir 

pritarimo sudaryti sutartį“ pakeitimo 

24. Dėl projekto „Mokomasis Europos parlamentas“ sesijos dalyvių važiavimo vietinio 
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reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo 

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

nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti mokėjimo 

26. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendijos įsteigimo“ pakeitimo 

27. Dėl Koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ 2016–2017 metų sezono kūrybinės veiklos 

programos patvirtinimo 

28. Dėl Koncertinės įstaigos Kauno miesto simfoninio orkestro 2016–2017 metų sezono kūrybinės 

veiklos programos patvirtinimo 

29. Dėl Kauno šokio teatro „Aura“ 2016–2017 metų sezono kūrybinės veiklos programos 

patvirtinimo 

30. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Centrinis knygynas“ vadovo 2015 metų 

ataskaitai 

31. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-622 „Dėl 

atlyginimo dydžio už Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose 

teikiamas papildomas paslaugas nustatymo“ pakeitimo 

32. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

33. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-351 „Dėl 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo“ pakeitimo 

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

35. Dėl Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo 

36. Dėl Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo 

37. Dėl pritarimo Kauno miesto biudžetinių švietimo įstaigų vadovų 2015 metų ataskaitoms 

38. Dėl leidimo Kauno miesto savivaldybės administracijai išsinuomoti automobilį 

39. Dėl leidimo Kauno Vaišvydavos pagrindinei mokyklai statyti sporto aikštyną Vaišvydo g. 28, 

Kaune 

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

turtą ir jo perdavimo Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai 

41. Dėl Kauno lopšeliui-darželiui „Vilnelė“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto 

nurašymo, išardymo ir likvidavimo 

42. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-352 „Dėl 

Specialiojo daugiabučių namų bendrijų rėmimo fondo tarybos sudarymo ir jo nuostatų 

patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 

43. 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 

44. Dėl buto Rasytės g. 12-1, Kaune, nuomos sutarties sąlygų pakeitimo ir socialinio būsto 

nuomos sutarties sudarymo 

45. Dėl buto K. Škirpos g. 5-44, Kaune, nuomos sutarties sąlygų pakeitimo ir socialinio būsto 

nuomos sutarties sudarymo 

46. Dėl įgaliojimų suteikimo Jūratei Furmanavičienei ir Astai Teresei Kulikauskienei 

47. Dėl įgaliojimų suteikimo Jurgitai Vasiliauskienei, Dangirai Naujokienei ir Audronei Gustienei 

48. Dėl įgaliojimų suteikimo Giedrutei Aksomaitienei ir Virginijai Rudienei 

49. Dėl nekilnojamojo turto Apuolės g. 11, Kaune, perėmimo iš Kauno specialiosios mokyklos 
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50. Dėl nekilnojamojo turto Savanorių pr. 56-1A, Kaune, perėmimo iš Kauno miesto savivaldybės 

Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos 

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

52. Dėl nekilnojamojo turto Laisvės al. 50, Kaune, nuomos 

53. Dėl dalies patalpų Savanorių pr. 46, Geležinio Vilko g. 28 ir Aušros g. 3, Kaune, nuomos 

54. Dėl Savivaldybės būsto M. Riomerio g. 13-1, Kaune, pardavimo 

55. Dėl Savivaldybės būsto M. Riomerio g. 9-26, Kaune, pardavimo 

56. Dėl Savivaldybės būsto S. Žukausko g. 2-48, Kaune, pardavimo 

57. Dėl Savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 61-21, Kaune, pardavimo 

58. Dėl Savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 11-7, Kaune, pardavimo 

59. Dėl Savivaldybės būsto Savanorių pr. 312-14, Kaune, pardavimo 

60. Dėl Savivaldybės būsto Sodybų g. 1, Kaune, pardavimo 

61. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Zanavykų g. 30, Kaune, pardavimo 

62. Dėl nekilnojamojo turto M. Gimbutienės g. 9, Kaune, perėmimo ir perdavimo 

63. Dėl nekilnojamojo turto Europos pr. 109, Kaune 

64. Dėl sutikimo priimti kaip paramą Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn nekilnojamąjį turtą 

Europos pr. 21, Kaune 

65. Dėl leidimo registruoti viešosios įstaigos „Kauno tvirtovės projektai“ buveinę Kauno miesto 

savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate M. Daukšos g. 34, Kaune 

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

nurašymo, išardymo ir likvidavimo 

67. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto Vaišvydo g. 28, Kaune, 

nuomos Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos moksleivių maitinimui organizuoti 

68. Dėl nuomos sutarties su R. Aušrienės firma „Šūksmis“ nutraukimo prieš terminą ir 

nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto Taikos pr. 51, Kaune, 

nuomos moksleivių maitinimui organizuoti 

69. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto Skuodo g. 27 ir Kariūnų 

pl. 3, Kaune, nuomos moksleivių maitinimui organizuoti 

70. Dėl nuomos sutarties su IĮ „Kelmegija“ nutraukimo prieš terminą ir nekilnojamojo ir kito 

ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto P. Lukšio g. 40, Kaune, nuomos moksleivių 

maitinimui organizuoti 

71. Dėl miško žemės M. Gimbutienės g. 28, Kaune, pavertimo kitomis naudmenomis 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-245 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitos“. 

Pranešėja – Ž. Gasparavičienė, Savivaldybės kontrolierė. Klausimas svarstytas                    

2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Atliktas K. Veverskio g. namų auditas, padaryta ekspertizė. Kas toliau? 

Ž. Gasparavičienė. Mūsų institucija tik rekomenduoja ištaisyti trūkumus. 

Bendradarbiaujame su Administracija, teiraujamės direktoriaus, kaip bus toliau su tų namų 

gyventojais. Turime pasidžiaugti, kad kontaktuojama, geranoriškai tariamasi. Sveikintinas bylų 

nutraukimas. Dalis gyventojų gavo kompensacijas. 

KALBĖJO: 

K. Mazurkevičius. Neramina, jog „Kapinių priežiūros“ pažeidimai kartojasi ne vienerius 

metus. Linkiu, kad bendrai tvarkai padėtų atliekami auditai, neišskiriant Savivaldybės 
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administracijos. Pirmiausia ji turėtų susitvarkyti savo kieme, ir tada bus lengviau reikalauti iš 

pavaldžių įstaigų. Be „Kapinių priežiūros“, kurios rodiklis tik 40 proc., dar išsiskiria Šilainių 

poliklinika. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-236 pridedamas   

60 p.). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-252 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-195 „Dėl Balsų skaičiavimo komisijos sudarymo 

ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – A. Petkienė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėjo pavaduotoja, 

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

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Ar daug darbo ateityje bus šiai komisijai? 

A. Petkienė. Tarybos valia. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-237 pridedamas   

85 p.). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-288 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-229 „Dėl Etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – R. Šimkaitytė-Kudarauskė, Teisės ir konsultavimo skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 26, prieš – 0, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-238 pridedamas 86 p.). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-268 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2016 metų 

biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

Miesto ūkio ir paslaugų komitete, pritarta be pastabų. Pranešėjas informuoja, kad rengėjas, gavęs 

papildomos informacijos dėl Savivaldybės biudžeto asignavimų padidinimo ar sumažinimo, prašo 

sprendimo projekte padaryti pakeitimus (pridedama 56 p.). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Kiek per pusmetį sutaupyta pinigų socialinėms pašalpoms? 

A. Laucius. Šiame sprendimo projekte kol kas įvertinti 107 tūkst. eurų. Sutaupymas bus 

dar didesnis. Norėtųsi pinigus nukreipti svarbiam socialiniam projektui. 

P. Jakštas. Kaip sekasi rinkti šių metų biudžetą? 

A. Laucius. Biudžeto pajamų vykdymas už pirmąjį ketvirtį buvo geresnis, palyginti su 

2015 m. tuo pačiu laikotarpiu. Gegužės 17 d. duomenimis, savarankiškų pajamų turime plius 2 mln. 

774 tūkst. eurų. Dotacijų planas taip pat viršytas. 

V. Popovas. Pirmiausia apsispręskime dėl Finansų ir ekonomikos skyriaus pateiktų pataisų. 
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Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Finansų ir ekonomikos skyriaus pateiktų siūlymų (pridedama 56 p.). 

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

NUSPRĘSTA. Siūlymams pritarti. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-239 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-246 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-624 „Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal 

paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

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

Miesto ūkio ir paslaugų komitete, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Nuolat didiname mokestį apleistiems pastatams. Ar tai turi įtakos? Gal 

padaryta analizė, ar yra tendencija daugėti ar mažėti tokių statinių? 

A. Laucius. Prieš kurį laiką turėdavome sąraše 70 subjektų (pirminiame – 217). Į mokesčio 

didėjimą gyventojai reaguoja ir imasi tvarkytis. Sumokama apie 240 tūkst. eurų. Žinoma, čia svarbu 

ne pinigai, o susitvarkymas. 

J. Koryzna. Kas bus daroma su tvarkomos Laisvės al. apleistais pastatais? Vien paklojus 

grindinį vaizdas nepagerės. 

A. Laucius. Vienas iš svertų, kad tokie sąraše esantieji pastatai gauna maksimalų mokesčio 

tarifą. Kita – administracinė nuobauda. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-240 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-249 „Dėl 2017 metų žemės mokesčio tarifų 

ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“. 

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

Miesto ūkio ir paslaugų komitete, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-241 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-247 „Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto 

mokesčio tarifų nustatymo“. 

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

Miesto ūkio ir paslaugų komitete, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 18, prieš – 0, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-242 paskelbtas Teisės aktų registre). 
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8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-248 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 

lengvatos“. 

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

Miesto ūkio ir paslaugų komitete, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Ar jums neatrodo, kad 2007 m. sprendimu patvirtinta tvarka jau yra pasenusi? 

A. Laucius. Po to ne vieną kartą ši tvarka keista. Paskutinis pakeitimas padarytas šiemet. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-243 pridedamas   

88 p.). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-307 „Dėl 2006 m. liepos 4 d.                     

M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo projektavimo, statybos, priežiūros ir 

eksploatavimo koncesijos sutarties Nr. 709 pakeitimo“. 

Pranešėjas – D. Ratkelis, Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėjas. 

Klausimas svarstytas Miesto ūkio ir paslaugų komitete, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Iki kada galioja koncesijos sutartis? 

D. Ratkelis. Dar 13 metų. Pasirašyta buvo 2006-aisiais. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 27, prieš – 0, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-244 pridedamas 89 p.). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-302 „Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant 

projektą „Tarpvalstybinis turizmo vystymas gamtos ir kultūros paveldo objektuose Elke ir Kaune“. 

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

svarstytas Švietimo ir kultūros komitete, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-245 pridedamas   

91 p.). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-303 „Dėl Jaunimo verslo skatinimo 

programos „Kauno startuoliai“ verslo idėjų, kurios iš dalies finansuojamos 2016 metų Kauno 

miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“. 

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

svarstytas Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitete, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Kada bus paleista programa „Iniciatyvos Kaunui“? 

T. Metelionis. Programa „Iniciatyvos Kaunui“ jau veikia. Artimiausiu metu planuojame 

įvertinti visas sritis. 

J. Kupčinskienė. Ar spėsite iki birželio 1 dienos? 

T. Metelionis. Turėtume spėti. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-246 pridedamas   

92 p.). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-314 „Dėl pritarimo steigti Švento Jokūbo 

kelio savivaldybių asociaciją“. 

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

svarstytas 2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-247 pridedamas   

94 p.). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-312 „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 Miesto 

ūkio ir paslaugų komitete, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 26, prieš – 0, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-248 pridedamas 95 p.). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-304 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-218 „Dėl apie 31350 kv. m teritorijos prie 

Palemono g. kompleksinio planavimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – N. Danielienė-Tsebriy, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo 

pavaduotoja. Klausimas svarstytas Miesto ūkio ir paslaugų komitete, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-249 pridedamas   

97 p.). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-305 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-219 „Dėl apie 8536 kv. m teritorijos prie   

Ateities pl. kompleksinio planavimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – N. Danielienė-Tsebriy, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo 

pavaduotoja. Klausimas svarstytas Miesto ūkio ir paslaugų komitete, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-250 pridedamas   

98 p.). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-300 „Dėl pritarimo Kauno savivaldybės 

įmonės „Kauno planas“ vadovo 2015 metų ataskaitai“. 

Pranešėja – N. Danielienė-Tsebriy, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo 

pavaduotoja. Klausimas svarstytas Miesto ūkio ir paslaugų komitete, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-251 pridedamas   

99 p.). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-280 „Dėl valstybės finansinės paramos 

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

suteikimo“. 

Pranešėja – E. Abeciūnienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, pavaduojanti 

skyriaus vedėją. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-252 pridedamas  

100 p.). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-270 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2011 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-232 „Dėl didžiausio leistino Vaikų gerovės centro 

„Pastogė“ pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-253 pridedamas  

101 p.). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-272 „Dėl Kauno miesto savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos „Kauno sporto miestelis“ dalininko teisių 

pardavimo“. 

Pranešėjas – M. Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 2 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 18, prieš – 0, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-254 pridedamas 102 p.). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-301 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinių įstaigų – Kauno sporto mokyklų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių 

atlyginimų schemos (koeficientais) patvirtinimo“. 

Pranešėjas – M. Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 2 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-255 pridedamas  

103 p.). 
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21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-313 „Dėl Vietinės rinkliavos už 

naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno 

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

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

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

ūkio ir paslaugų komitetas pateikė tokius siūlymus: 1. Pakeisti Nuostatų 36.2 punktą ir jį išdėstyti 

taip: „36.2. Gyventojams, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra teritorijoje, kurios ribos prasideda 

nuo Maironio ir K. Donelaičio g. sankirtos, tęsiasi K. Donelaičio g. iki A. Mickevičiaus g. 

sankirtos, A. Mickevičiaus gatve iki sankirtos su Kęstučio g., Kęstučio gatve iki sankirtos su 

Maironio g., Maironio gatve iki sankirtos su K. Donelaičio g. (išskyrus teritoriją aplink pastatą      

K. Donelaičio g. 65P) už pirmąjį leidimą taikomas metinis rinkliavos tarifas nustatytas šio aprašo 

36.1 punkte, už antrąjį leidimą taikomas metinis rinkliavos tarifas – 70 Eur.“; 2. Papildyti Nuostatus 

tokiu 36.2' punktu: „36.2'. Gyventojams, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra teritorijoje, kurios 

ribos prasideda nuo Maironio ir K. Donelaičio g. sankirtos, tęsiasi K. Donelaičio g. iki                   

A. Mickevičiaus g. sankirtos, A. Mickevičiaus gatve iki sankirtos su Kęstučio g., Kęstučio gatve    

iki sankirtos su Maironio g., Maironio gatve iki sankirtos su K. Donelaičio g. (išskyrus teritoriją 

aplink pastatą K. Donelaičio g. 65P) pirmasis leidimas išduodamas nemokamai, už antrąjį leidimą 

taikomas metinis rinkliavos tarifas nustatytas šio aprašo 36.1 punkte.“; 3. Papildyti sprendimo 

projektą tokiu 3 punktu: „3. Šis sprendimas įsigalioja 2016 m. birželio 1 dieną. Nuostatų            

36.2' punktas įsigalioja 2016 m. birželio 1 d. ir galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d. Nuostatų         

36.2 punktas įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.“. 

V. Popovas. Apsispręskime dėl Miesto ūkio ir paslaugų komiteto siūlymų. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl Miesto ūkio ir paslaugų komiteto siūlymų. 

Balsavo: už – 7, prieš – 3, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Siūlymams nepritarti. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 16, prieš – 3, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-256 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-294 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. rugsėjo 13 d. sprendimo Nr. T-485 „Dėl šviesoforų įrangos sankryžose Kauno 

mieste techninės priežiūros ir gedimų šalinimo paslaugų įkainių patvirtinimo ir sutarties su             

UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ sudarymo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas Miesto ūkio ir paslaugų komitete, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 19, prieš – 2, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-257 pridedamas 106 p.). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-306 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-530 „Dėl Kauno miesto kelio ženklų, apsauginių 

atitvarų, įspėjamųjų stovų, sferinių veidrodžių ir kitų inžinerinių eismo saugumo priemonių 

įrengimo ir priežiūros paslaugų įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti sutartį“ pakeitimo“. 
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Pranešėjas – P. Keras, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas Miesto ūkio ir paslaugų komitete, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Koks esminis sprendimo pakeitimas? 

P. Keras. Atsiranda papildomų įkainių sąraše dėl reikalingų naujų eismo organizavimo 

priemonių: kuolelių, atitvarų ir kita. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-258 pridedamas 109 p.). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-271 „Dėl projekto „Mokomasis Europos 

parlamentas“ sesijos 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 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-259 pridedamas     

114 p.). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-295 „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. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 17, prieš – 0, susilaikė – 11. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-260 pridedamas 115 p.). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-296 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2007 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno 

stipendijos įsteigimo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-261 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-277 „Dėl Koncertinės įstaigos „Kauno 

santaka“ 2016–2017 metų sezono kūrybinės veiklos programos patvirtinimo“. 

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

2 pritarė be pastabų, Švietimo ir kultūros komitetas siūlo papildyti Koncertinės įstaigos „Kauno 

santaka“ 2016–2017 metų sezono kūrybinės veiklos programą 4-uoju skyriumi (Švietimo ir kultūros 
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komiteto 2016-05-17 posėdžio protokolo Nr. K17-11 išrašas pridedamas 58 p.). Rengėjai su 

komiteto siūlymais sutinka. 

V. Popovas. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, sprendimui pritarkime su Švietimo ir kultūros 

komiteto pastabomis. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-262 

pridedamas 116 p.). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-278 „Dėl Koncertinės įstaigos Kauno 

miesto simfoninio orkestro 2016–2017 metų sezono kūrybinės veiklos programos patvirtinimo“. 

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

2 pritarė be pastabų, Švietimo ir kultūros komitetas rekomenduoja patvirtinti Koncertinės įstaigos 

Kauno miesto simfoninio orkestro 2016–2017 metų sezono kūrybinės veiklos programą be 1-ojo 

priedo „Kauno miesto simfoninio orkestro filialo KAUNO STYGINIŲ KVARTETO 2016 metų 

veiklos planas“. 

V. Popovas. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, sprendimui pritarkime su Švietimo ir kultūros 

komiteto pastaba. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-263 

pridedamas 134 p.). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-276 „Dėl Kauno šokio teatro „Aura“ 

2016–2017 metų sezono kūrybinės veiklos programos patvirtinimo“. 

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

2 pritarė be pastabų, Švietimo ir kultūros komitetas siūlo pakoreguoti Kauno šokio teatro „Aura“ 

2016–2017 metų sezono kūrybinės veiklos programos 4-ojo skyriaus 4.3 punktą (Švietimo ir 

kultūros komiteto 2016-05-17 posėdžio protokolo Nr. K17-11 išrašas pridedamas 59 p.). Rengėjai 

su komiteto siūlymais sutinka. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Buvo ir Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto siūlymas. 

A. Vilčinskas. Pavedimas nukreiptas Administracijos direktoriui. 

V. Popovas. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, sprendimui pritarkime su Švietimo ir kultūros 

komiteto pastabomis. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-264 

pridedamas 149 p.). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-269 „Dėl pritarimo uždarosios akcinės 

bendrovės „Centrinis knygynas“ vadovo 2015 metų ataskaitai“. 

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

2 pritarė be pastabų, Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-265 pridedamas    

171 p.). 
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31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-286 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-622 „Dėl atlyginimo dydžio už Kauno miesto 

savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose teikiamas papildomas paslaugas nustatymo“ 

pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 24, prieš – 0, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-266 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-287 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl Kauno miesto savivaldybės neformaliojo 

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

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 2 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Ar veikia Neformaliojo švietimo taryba? 

V. Mažeika. Negaliu to patvirtinti. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-267 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-290 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-351 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 2 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 23, prieš – 0, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-268 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-291 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Klausutis“ 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-269 pridedamas  

172 p.). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-293 „Dėl Kauno „Ryto“ pradinės 

mokyklos nuostatų patvirtinimo“. 
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Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-270 pridedamas     

182 p.). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-292 „Dėl Kauno „Varpelio“ pradinės 

mokyklos nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-271 pridedamas   

1* p.). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-244 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

biudžetinių švietimo įstaigų vadovų 2015 metų ataskaitoms“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Kauno miesto biudžetinių švietimo 

įstaigų vadovų 2015 metų ataskaitos išklausytos bendrame 2016 m. gegužės 18 d. įvykusiame 

Savivaldybės tarybos komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Mazurkevičius. Kaip vertinate tai, kad jungtiniame komitetų posėdyje nebuvo 

kvorumo? Kaip iš 165 įstaigų atrinkti posėdyje dalyvavę 15 vadovų? Ar normalu, kad apie posėdį 

pranešta prieš dvi dienas ir į darbo pabaigą? 

V. Mažeika. Klausimų, susijusių su Tarybos reglamentu, nenorėčiau komentuoti. Įstaigos 

parinktos derinant su Švietimo ir kultūros komitetu, įvertinant jų įvairovę, atsižvelgiant į pateiktus 

frakcijų siūlymus. 

L. Kudarienė. Kaip supratau, buvo pakviesti vadovai, kurių vadovaujamose įstaigose yra 

kilę kokių nors problemų. Juk būta ir anoniminių skundų. 

V. Mažeika. Ne tik tokių. Buvo įvertinta įstaigų įvairovė. Aišku, dalis jų buvo pakviestos 

dėl fiksuotų problemų. 

KALBĖJO: 

P. Jakštas. Į jungtinį komitetų posėdį nesusirinko pakankamai Tarybos narių. Be to, ne visi 

sulaukė jo pabaigos. Mano nuomone, išreikšta nepagarba švietimo įstaigų vadovams. Taip elgtis 

nederėtų. 

V. Popovas. Pritariu jūsų nuomonei, nes dalyvavau šiame posėdyje. 

K. Mazurkevičius. Kokia situacija su „Žiburio“ mokykla? Kaip žinia, laikinos apsaugos 

priemonės patvirtintos ir Vilniuje. 

V. Mažeika. Taip, apsaugos priemonės pritaikytos priimtam sprendimui dėl „Žiburio“ 

mokyklos reorganizavimo, todėl procesas yra sustojęs. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-272 pridedamas  

15* p.). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-299 „Dėl leidimo Kauno miesto 

savivaldybės administracijai išsinuomoti automobilį“. 
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Pranešėjas – A. Jarušauskas, Aprūpinimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas Miesto 

ūkio ir paslaugų komitete, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-273 pridedamas  

21* p.). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-285 „Dėl leidimo Kauno Vaišvydavos 

pagrindinei mokyklai statyti sporto aikštyną Vaišvydo g. 28, Kaune“. 

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

2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-274 pridedamas  

22* p.). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-281 „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 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-275 pridedamas  

23* p.). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-282 „Dėl Kauno lopšeliui-darželiui 

„Vilnelė“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-276 pridedamas  

25* p.). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-297 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-352 „Dėl Specialiojo daugiabučių namų bendrijų 

rėmimo fondo tarybos sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

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

2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Ar yra tokia nuostata, kad nenorime skatinti bendrijų steigimo ir dėl to 

pripažįstame netekusiu galios šį sprendimą? 

L. Stankevičienė. 2012 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja Daugiabučių gyvenamųjų namų ir 

kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo redakcija. Tarybos sprendimas tapo perteklinis, 

todėl jį reikia pripažinti netekusiu galios. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-277 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-273 „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 Miesto 

ūkio ir paslaugų komitete, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-278 pridedamas     

26* p.). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-274 „Dėl buto Rasytės g. 12-1, Kaune, 

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

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

2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-279 pridedamas    

125* p.). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-289 „Dėl buto K. Škirpos g. 5-44, 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 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-280 pridedamas    

126* p.). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-275 „Dėl įgaliojimų suteikimo Jūratei 

Furmanavičienei ir Astai Teresei Kulikauskienei“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-281 pridedamas    

127* p.). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-250 „Dėl įgaliojimų suteikimo Jurgitai 

Vasiliauskienei, Dangirai Naujokienei ir Audronei Gustienei“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-282 pridedamas    

128* p.). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-253 „Dėl įgaliojimų suteikimo Giedrutei 

Aksomaitienei ir Virginijai Rudienei“. 

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

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

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-283 pridedamas    

129* p.). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-251 „Dėl nekilnojamojo turto Apuolės     

g. 11, Kaune, perėmimo iš Kauno specialiosios mokyklos“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas Sveikatos ir socialinių reikalų komitete, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-284 pridedamas    

130* p.). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-298 „Dėl nekilnojamojo turto Savanorių 

pr. 56-1A, Kaune, perėmimo iš Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos“. 

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

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

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-285 pridedamas  

131* p.). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-263 „Dėl nekilnojamojo turto Josvainių    

g. 2, Kaune, nuomos“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas Miesto ūkio ir paslaugų komitete, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-286 pridedamas  

132* p.). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-264 „Dėl nekilnojamojo turto Laisvės     

al. 50, Kaune, nuomos“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas Miesto ūkio ir paslaugų komitete, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-287 pridedamas  

134* p.). 



19 

   

 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-283 „Dėl dalies patalpų Savanorių pr. 46, 

Geležinio Vilko g. 28 ir Aušros g. 3, Kaune, nuomos“. 

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

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

bendruomenių plėtojimo komitetas siūlo išbraukti sprendimo projekto 1.1.1, 1.2 ir 1.3.2 papunkčius 

bei patenkinti tik tuos gimnazijų prašymus, kuriuose prašoma leisti išnuomoti viešo konkurso būdu 

dalį patalpos gėrimų aparatams įrengti mokytojų kambaryje. Pranešėja informuoja, kad mokyklų 

bendruomenių pritarimai yra, mokyklų tarybos nusprendė prašyti Administracijos išnuomoti 

patalpas gėrimų aparatams įrengti. 

V. Popovas. Apsispręskime dėl Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto siūlymo. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto siūlymo. 

Balsavo: už – 9, prieš – 3, susilaikė – 16. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-288 pridedamas 135* p.). 

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-255 „Dėl Savivaldybės būsto M. Riomerio 

g. 13-1, Kaune, pardavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-289 pridedamas  

138* p.). 

 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-256 „Dėl Savivaldybės būsto M. Riomerio 

g. 9-26, Kaune, pardavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-290 pridedamas  

140* p.). 

 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-257 „Dėl Savivaldybės būsto S. Žukausko 

g. 2-48, Kaune, pardavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-291 pridedamas  

142* p.). 
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57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-258 „Dėl Savivaldybės būsto V. Krėvės   

pr. 61-21, Kaune, pardavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-292 pridedamas  

144* p.). 

 

 

58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-259 „Dėl Savivaldybės būsto V. Krėvės   

pr. 11-7, Kaune, pardavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-293 pridedamas  

146* p.). 

 

 

59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-260 „Dėl Savivaldybės būsto Savanorių   

pr. 312-14, Kaune, pardavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-294 pridedamas  

148* p.). 

 

 

60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-261 „Dėl Savivaldybės būsto Sodybų g. 1, 

Kaune, pardavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-295 pridedamas  

150* p.). 

 

 

61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-262 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Zanavykų g. 30, Kaune, pardavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-296 pridedamas  

152* p.). 
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62. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-265 „Dėl nekilnojamojo turto                  

M. Gimbutienės g. 9, Kaune, perėmimo ir perdavimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-297 pridedamas  

155* p.). 

 

 

63. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-254 „Dėl nekilnojamojo turto Europos     

pr. 109, Kaune“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas Miesto ūkio ir paslaugų komitete, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Dėl valdančiųjų mūsų komitete net kvorumas nesusirinko. Kuris 

konkrečiai yra pastatas Europos pr. 109? 

J. Žemaitienė. Tai S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo teritorijoje esantys valstybės 

nuosavybės teise valdomi pastatai, kurių didžioji dalis perduoti aerodromo viešajai įstaigai. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-298 pridedamas  

157* p.). 

 

 

64. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-311 „Dėl sutikimo priimti kaip paramą 

Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn nekilnojamąjį turtą Europos pr. 21, Kaune“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas Miesto ūkio ir paslaugų komitete, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Kokia situacija su detaliuoju planu? 

J. Žemaitienė. Tai daugiau urbanistikos klausimas. 

A. Kupčinskas. Ar bus atvertas Lakūnų plentas? 

J. Žemaitienė. Perėmus statinius, šie klausimai bus išspręsti. Reikalinga Lakūnų ir Vinčų 

gatvių sujungimo dalis siūloma perduoti. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-299 pridedamas  

159* p.). 

 

 

65. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-267 „Dėl leidimo registruoti viešosios 

įstaigos „Kauno tvirtovės projektai“ buveinę Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančiame pastate M. Daukšos g. 34, Kaune“. 

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

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

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-300 pridedamas  

160* p.). 
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66. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-279 „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 Miesto ūkio ir paslaugų komitete, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-301 pridedamas  

161* p.). 

 

 

67. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-284 „Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir 

trumpalaikio materialiojo turto Vaišvydo g. 28, Kaune, nuomos Kauno Vaišvydavos pagrindinės 

mokyklos moksleivių maitinimui organizuoti“. 

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

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

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-302 pridedamas  

163* p.). 

 

 

68. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-310 „Dėl nuomos sutarties su R. Aušrienės 

firma „Šūksmis“ nutraukimo prieš terminą ir nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio 

materialiojo turto Taikos pr. 51, Kaune, nuomos moksleivių maitinimui organizuoti“. 

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

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

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-303 pridedamas  

166* p.). 

 

 

69. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-308 „Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir 

trumpalaikio materialiojo turto Skuodo g. 27 ir Kariūnų pl. 3, Kaune, nuomos moksleivių 

maitinimui organizuoti“. 

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

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

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-304 pridedamas  

170* p.). 

 

 

70. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-309 „Dėl nuomos sutarties su IĮ 

„Kelmegija“ nutraukimo prieš terminą ir nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio 

materialiojo turto P. Lukšio g. 40, Kaune, nuomos moksleivių maitinimui organizuoti“. 

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

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

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-305 pridedamas  

173* p.). 
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71. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-266 „Dėl miško žemės M. Gimbutienės   

g. 28, Kaune, pavertimo kitomis naudmenomis“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas Miesto ūkio ir paslaugų komitete, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 23, prieš – 0, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-306 pridedamas 177* p.). 

 

A. Kupčinskas. Noriu paprašyti, kad į posėdžius susirinktų komitetai, būtų užtikrintas 

kvorumas. Ypač į tai atkreipiu valdančiųjų dėmesį. 

 

 

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 

 

 

                   

 


