
 

 

   

      

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

      

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 
      

2016 m. birželio 14 d.  Nr. TP-7 

 
Kaunas 

 

Posėdis vyko 2016-06-14 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 11.00 val.). 

 

 

Posėdžio pirmininkas – Simonas Kairys, Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojas, 

pavaduojantis Savivaldybės merą. 

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

sekretoriato vyriausioji specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas (22 p.). 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: J. Audėjaitis, M. Jurgutis, V. Matijošaitis. 

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

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama 25 p.). 

P. Mačiulis. Nusišalinu nuo posėdžio darbotvarkės svarstymo, nes, žinau, bus siūloma į ją 

įtraukti papildomus su švietimu susijusius klausimus. Nesant Savivaldybės mero, posėdžiui 

pirmininkaus mero pavaduotojas S. Kairys, kuris pavaduoja Savivaldybės merą. 

S. Kairys. Vakar vykusioje frakcijų seniūnų sueigoje apsvarstytas Sporto, turizmo ir 

laisvalaikio komiteto pasiūlymas įtraukti į posėdžio darbotvarkę šiuos papildomus klausimus: „Dėl 

turto A. Stulginskio g. 61, V. Krėvės pr. 50, Geležinio Vilko g. 28, Šarkuvos g. 28, Kaune, nuomos 

moksleivių maitinimui organizuoti“ ir „Dėl nekilnojamojo turto Bitininkų g. 21, Kaune, perėmimo 

ir perdavimo“ (svarstyti po 45 klausimo). Ar yra prieštaraujančiųjų dėl darbotvarkės pakeitimo? 

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

balsuoti dėl papildomo klausimo „Dėl nekilnojamojo turto Bitininkų g. 21, Kaune, perėmimo ir 

perdavimo“ įtraukimo į posėdžio darbotvarkę. Be to, siūlome įtraukti į darbotvarkę papildomą 

klausimą „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl 

priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių 

ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė,   

2016–2017 mokslo metais“ pakeitimo“ (Nr. TR-358). Šį sprendimą reikia priimti, nes pagal 

švietimo ir mokslo ministro įsakymą jau iki sausio 16 d. Savivaldybė turėjo nustatyti komplektų 

skaičius. Tėvai pateikė 104 pareiškimus į Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos 

priešmokyklines klases. Taip pat prisimindami šią dieną prieš 75 metus įvykusius pirmuosius 

trėmimus siūlome tylos minute pagerbti sovietų teroro aukas. 

 

Tylos minutė Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms atminti. 

 

S. Kairys. Nesant prieštaraujančiųjų, papildomą klausimą „Dėl turto A. Stulginskio g. 61, 

V. Krėvės pr. 50, Geležinio Vilko g. 28, Šarkuvos g. 28, Kaune, nuomos moksleivių maitinimui 
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organizuoti“ (Nr. TR-362) galime į darbotvarkę įtraukti bendru sutarimu, o dėl klausimo „Dėl 

nekilnojamojo turto Bitininkų g. 21, Kaune, perėmimo ir perdavimo“ (Nr. TR-361) įtraukimo 

apsispręskime balsuodami. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą „Dėl turto A. Stulginskio g. 61, V. Krėvės       

pr. 50, Geležinio Vilko g. 28, Šarkuvos g. 28, Kaune, nuomos moksleivių maitinimui organizuoti“ 

(Nr. TR-362) į darbotvarkę įtraukti ir svarstyti po 45 klausimo. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl papildomo klausimo „Dėl nekilnojamojo turto Bitininkų g. 21, Kaune, 

perėmimo ir perdavimo“ (Nr. TR-361) įtraukimo į darbotvarkę. 

Balsavo: už – 25, prieš – 0, susilaikė – 9 (balsavimo rezultatai pridedami 29 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimą į darbotvarkę įtraukti ir svarstyti po 45 klausimo. 

 

S. Kairys. Prieš balsavimą dėl kito papildomo klausimo įtraukimo kviečiame pasisakyti 

Sekretoriate užsiregistravusią Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos bendruomenės atstovę 

Neriją Poškienę. 

N. Poškienė. Atstovauju tėvams, pateikusiems prašymus į Kauno Prano Mašioto pradinės 

mokyklos priešmokyklines klases. Situacija žinoma, bendruomenė su visais ieško konstruktyvaus 

dialogo, tačiau pagrįstų atsakymų, kodėl negalima mokykloje priešmokyklinio ugdymo programa, 

neišgirdome. Tėvai buvo priversti kreiptis į teismą. Kauno apygardos administracinis teismas 

balandžio 26 d. priėmė nutartį ir pritaikė reikalavimo užtikrinimo priemones, t. y. sustabdė Kauno 

miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-114 dalies, susijusios su P. Mašioto mokykla, 

galiojimą. Taryba turi imtis aktyvių veiksmų situacijai sureguliuoti, priimdama jos kompetencijai 

priskirtus atitinkamus sprendimus. Bendruomenė mano, kad nėra pagrindo neformuoti šioje 

mokykloje priešmokyklinio ugdymo klasių. Jos vardu prašau palaikyti Tarybos nario A. Kupčinsko 

siūlymą įtraukti į posėdžio darbotvarkę sprendimo projektą Nr. TR-358 ir leisti formuoti dvi 

priešmokyklines klases po 20 vaikų klasėje. Negriaukime to, kas yra gerai sukurta. 

V. Popovas. Siūlau šiandien šio klausimo į darbotvarkę neįtraukti. Kitame posėdyje bus 

svarstomi švietimo klausimai dėl klasių komplektų, taigi galėtume įtraukti ir šį sprendimo projektą. 

S. Kairys. Apsispręskime dėl papildomo klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų 

skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir 

pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo 

įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016–2017 mokslo metais“ pakeitimo“ įtraukimo į 

darbotvarkę. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl papildomo klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. 

kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 

Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo 

priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose 

savivaldybė yra dalininkė, 2016–2017 mokslo metais“ pakeitimo“ (Nr. TR-358) įtraukimo į 

darbotvarkę. 

Balsavo: už – 16, prieš – 3, susilaikė – 14 (balsavimo rezultatai pridedami 30 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimo į darbotvarkę neįtraukti. 

 

S. Kairys. Informuoju, kad Ž. Garšva pateikė prašymą dėl nusišalinimo nuo 6 klausimo 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-739 „Dėl Vietinės 

rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas 

teritorijas išdavimą nustatymo“ pakeitimo“ (Nr. TR-355) ir 15 klausimo „Dėl Kauno miesto 
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savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-256 „Dėl Vietinės rinkliavos už 

naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno 

miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Nr. TR-360) svarstymo 

(prašymai pridedami 31, 32 p.). D. Razmislevičius nusišalina nuo 14 klausimo „Dėl pritarimo 

viešosios įstaigos „Automobilių stovėjimo aikštelės“, uždarosios akcinės bendrovės „Kauno 

autobusai“, uždarosios akcinės bendrovės „Kauno aikštelė“ vadovų 2015 metų ataskaitoms“       

(Nr. TR-316) ir 15 klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 24 d. 

sprendimo Nr. T-256 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis 

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

patvirtinimo“ pakeitimo“ (Nr. TR-360) svarstymo (prašymai pridedami 33, 34 p.). Taip pat             

A. Garbaravičius praneša nusišalinąs nuo 17 klausimo „Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės 

kultūros įstaigų vadovų 2015 metų ataskaitoms“ (Nr. TR-328) svarstymo. Daugiau pasiūlymų nėra, 

taigi apsispręskime dėl šios dienos posėdžio darbotvarkės su pakeitimais. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl pakeistos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo. 

Balsavo: už – 20, prieš – 0, susilaikė – 14 (balsavimo rezultatai pridedami 35 p.). 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 

 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo 

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-296 „Dėl 

Kauno miesto akademinių reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

3. Dėl Karininkų akligatvio pavadinimo suteikimo 

4. Dėl Pagairės akligatvio ir K. Sirvydo gatvės pavadinimo suteikimo 

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-211 „Dėl    

2016 metų Kauno miesto savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų 

finansavimo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo 

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-739 „Dėl 

Vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės 

saugomas teritorijas išdavimą nustatymo“ pakeitimo 

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

palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką suteikimo 

8. Dėl pritarimo Kauno miesto socialinių paslaugų biudžetinių įstaigų vadovų 2015 metų 

ataskaitoms 

9. Dėl sutikimo reorganizuoti Nakvynės namus, prijungiant juos prie Kauno miesto socialinių 

paslaugų centro 

10. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovų 2015 metų 

ataskaitoms 

11. Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai“ vadovo 2015 metų 

ataskaitai 

12. Dėl miesto želdinių, miškų ir miško parkų priežiūros ir tvarkymo paslaugų įkainių nustatymo 

ir pritarimo sudaryti sutartį su UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ 

13. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės sporto įstaigų vadovų 2015 metų ataskaitoms 

14. Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Automobilių stovėjimo aikštelės“, uždarosios akcinės 

bendrovės „Kauno autobusai“, uždarosios akcinės bendrovės „Kauno aikštelė“ vadovų      

2015 metų ataskaitoms 

15. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-256 „Dėl 

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto 

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

16. Dėl pritarimo VšĮ Kauno turizmo informacijos centro ir konferencijų biuro vadovo 2015 metų 

ataskaitai 

17. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų vadovų 2015 metų ataskaitoms 

18. Dėl Kauno Jono Jablonskio gimnazijos direktoriaus 

19. Dėl Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktoriaus 

20. Dėl Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos-daugiafunkcio centro pavadinimo pakeitimo ir 

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos nuostatų patvirtinimo 

21. Dėl Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro pavadinimo pakeitimo ir Kauno 

Prano Daunio ugdymo centro nuostatų patvirtinimo 

22. Dėl Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos nuostatų patvirtinimo 

23. Dėl Kauno Panemunės pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo 

24. Dėl Kauno vaikų darželio „Nykštukas“ nuostatų patvirtinimo 

25. Dėl 2016–2017 mokslo metų didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinėse ikimokyklinėse įstaigose nustatymo ir pritarimo viešosios įstaigos 

Kauno vaikų darželio „Rytmetys“ didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) skaičiui 

26. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo 

valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno technologijos universiteto inžinerijos 

licėjui 

27. Dėl pritarimo AB „Kauno energija“ ir UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ vadovų 2015 metų 

ataskaitoms 

28. Dėl UAB „Fortum Heat Lietuva“ Palemono gyvenvietės vartotojams centralizuotai tiekiamos 

šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo 

29. Dėl UAB „Šilumininkas“ Kauno moksleivių aplinkotyros centrui tiekiamos bazinės šilumos 

kainos dedamųjų nustatymo 

30. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovų 2015 metų ataskaitoms 

31. Dėl mikroautobuso perėmimo iš viešosios įstaigos Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ 

gimnazijos 

32. Dėl Kauno miesto savivaldybės ypatingų statinių projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros 

paslaugų įkainių nustatymo 

33. Dėl nekilnojamojo turto V. Čepinskio g. 7, Kaune, perdavimo Kauno Jurgio Dobkevičiaus 

progimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 

34. Dėl negyvenamųjų patalpų A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį 

viešajai įstaigai Kauno Šančių poliklinikai 

35. Dėl nekilnojamojo turto Vilniaus g. pėsčiųjų tunelyje, Kaune, nuomos 

36. Dėl dalies patalpos pastate S. Lozoraičio g. 13, Kaune, nuomos 

37. Dėl Savivaldybės būsto Pašilės g. 30-31, Kaune, pardavimo 

38. Dėl Savivaldybės būsto Partizanų g. 74-48, Kaune, pardavimo 

39. Dėl Savivaldybės būsto Partizanų g. 32-18, Kaune, pardavimo 

40. Dėl Savivaldybės būsto Baltijos g. 53-34, Kaune, pardavimo 

41. Dėl Savivaldybės būsto A. Fromo-Gužučio g. 24-12, Kaune, pardavimo 

42. Dėl Savivaldybės būsto Drobės g. 56-1, Kaune, pardavimo 

43. Dėl Savivaldybės būsto Dubysos g. 20-6, Kaune, pardavimo 

44. Dėl Gintaro Petrausko įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės sklypų, skirtų Kauno miesto 

savivaldybės valdomiems statiniams naudoti, panaudos sutartis 
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45. Dėl įgaliojimų suteikimo Gintarui Petrauskui 

46. Dėl turto A. Stulginskio g. 61, V. Krėvės pr. 50, Geležinio Vilko g. 28, Šarkuvos g. 28, Kaune, 

nuomos moksleivių maitinimui organizuoti 

47. Dėl nekilnojamojo turto Bitininkų g. 21, Kaune, perėmimo ir perdavimo 

48. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-333 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo“. 

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

atliekanti Sekretoriato vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 7 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KALBĖJO: 

L. Kudarienė. Mano nuomone, tokią atmintiną dieną neturėtume posėdžiauti. Kitos 

savivaldybės mini 75-ąsias tremties metines. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-307 pridedamas       

40 p.). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-347 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-296 „Dėl Kauno miesto akademinių reikalų tarybos 

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. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-308 pridedamas       

43 p.). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-352 „Dėl Karininkų akligatvio pavadinimo 

suteikimo“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Koks karininkas, jei priėjo akligatvį? Susilaikysiu šiuo klausimu. 

N. Valatkevičius. Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo darbo grupė, laikydamasi 

tradicijos Narsiečiuose gatves pavadinti karininkų vardais, nutarė šią gatvę pavadinti Karininkų 

akligatviu. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 22, prieš – 0, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-309 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-353 „Dėl Pagairės akligatvio ir K. Sirvydo 

gatvės pavadinimo suteikimo“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-310 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-359 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-211 „Dėl 2016 metų Kauno miesto savivaldybės 

nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų finansavimo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Kokiais kriterijais remiantis išdalyti pinigai? Mano žiniomis, vieno objekto 

šiferio stogui keisti Savivaldybės lėšų neskirta. 

S. Rimas. Prioritetai nustatyti Programoje, ir į juos pirmiausia atsižvelgta skirstant paramą. 

Priminsiu, jog poreikis buvo didelis, prašyta beveik 1,5 mln. eurų, nors biudžeto eilutėje turėjome 

400 tūkst. eurų. Sunkus buvo uždavinys optimaliai paskirstyti paramą. Didžiąją dalį prašomų sumų 

teko „apkarpyti“. Svarbiausias miesto interesas buvo pastatų fasadų gražinimas, todėl kitoms 

reikmėms pinigų šiemet neskirta. 

A. Kupčinskas. Objektas K. Donelaičio g. 19 parduodamas. Kodėl jam avansu skiriamos 

lėšos? 

S. Rimas. Avansu pinigai nėra skiriami. Lėšos bus išmokamos tik atlikus darbus. Į tai, kas 

yra konkretūs statinių valdytojai, neatsižvelgiama. K. Donelaičio g. 19 – Kauno miesto 

modernistinės tarpukario architektūros simbolis. 

J. Kupčinskienė. Ar gerai supratau, kad pinigai skiriami fasadui, išskyrus langus, duris ir 

stogą? 

S. Rimas. Teisingai, bet tai nereiškia, kad valdytojas savo lėšomis tos dalies negali 

remontuoti. Atsižvelgiame į tai, ar savininkas apskritai rengiasi kiaurą stogą taisyti, antraip pinigai 

neskiriami. 

S. Kairys. Priminsiu, jog tai dalinio finansavimo programa, iš kurios lėšos skiriamos 

privatiems objektams. Savivaldybė negali finansuoti visumos. 

K. Mikėnas. Mano nuomone, tai pinigų švaistymas, jei esant kiauram stogui 

remontuojamos sienos. 

S. Rimas. Skiriame dalinę paramą, bet tai nereiškia, kad tų darbų neskatiname. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 20, prieš – 0, susilaikė – 11. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-311 pridedamas 44 p.). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-355 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-739 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti 

mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą nustatymo“ 

pakeitimo“. 

Pranešėja – S. Šėlienė, Klientų aptarnavimo skyriaus Licencijų ir leidimų poskyrio vedėja. 

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, Darnios plėtros ir investicijų komitetas siūlo Nuostatų 5 punkte 

po žodžio „saugumo“ įrašyti žodžius „ir viešosios tvarkos“, Nuostatų 7 punktą išdėstyti taip: 

„Asmenims, aptarnaujantiems fizinius ir juridinius asmenis valstybės saugomose teritorijose, 

leidžiama įvažiuoti į valstybės saugomas teritorijas nuo 7.00 val. iki 11.00 valandos.“, taip pat prašo 

sprendimo projekto rengėjų Tarybos posėdžio metu pateikti Nuostatų 2 skyriuje nustatytų rinkliavos 

dydžių pagrindimus, Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas rekomenduoja Vietinės 
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rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas 

teritorijas išdavimą nuostatų 7 punktą išdėstyti taip: „7. Asmenims, aptarnaujantiems fizinius ir 

juridinius asmenis valstybės saugomose teritorijose, leidžiama įvažiuoti į valstybės saugomas 

teritorijas nuo 7.00 val. iki 11.00 valandos.“ (tai yra jo nekeisti ir palikti tokį, koks buvo iki šiol), 

Miesto ūkio ir paslaugų komitetas siūlo pakeisti Nuostatų 15.1 punktą ir jį išdėstyti taip:          

„15.1. asmenims, turintiems nuosavybės, nuomos, patikėjimo teise ar kitu teisiniu pagrindu 

valdomas patalpas (statinius, išskyrus garažus ir sandėliukus) valstybės saugomose teritorijose, arba 

jų deklaruota gyvenamoji vieta yra valstybės saugomose teritorijose. Šiems asmenims išduodami ne 

daugiau kaip 2 leidimai vienai patalpai (statiniui). Ši nuostata taikoma įvažiuoti tik transporto 

priemonėmis, kurių bendroji masė yra ne didesnė kaip 3,5 t;“. Pranešėja informuoja, kad rengėjas, 

apibendrinęs komitetų siūlymus, prašo sprendimo projekte padaryti pakeitimus (pridedama 36 p.). 

KALBĖJO: 

V. Varžinskas. Taip, komitetų siūlymai atsispindi rengėjo parengtuose pakeitimuose, todėl 

siūlau juos palaikyti. 

K. Mikėnas. Ar tikrai komiteto siūlymai pateikti? Negi nebus kalbos dėl įkainių, kurie turi 

būti pagrįsti? Mes prašėme pakomentuoti Tarybos posėdyje. 

S. Kairys. Teisinga pastaba. Darnios plėtros ir investicijų komitetas prašė rengėjų Tarybos 

posėdžio metu pateikti Nuostatų 2 skyriuje nustatytų rinkliavos dydžių pagrindimus. 

S. Šėlienė. Dėl euro įvedimo rinkliavos dydžiai suapvalinti. Metiniai ir mėnesiniai tarifai, 

kurių anksčiau nebuvo, sudaryti dauginant dienos tarifą ir taikant 25 proc. nuolaidą. Taip 

skatinamas leidimų įsigijimas kuo ilgesniam terminui. 

S. Kairys. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, rengėjo pateiktiems siūlymams pritarkime bendru 

sutarimu. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Rengėjo pateiktiems siūlymams (pridedama 36 p.) 

pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-312 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-335 „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 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-313 pridedamas       

45 p.). 

 

 

J. Kupčinskienė. Nusišalinu nuo 8 klausimo „Dėl pritarimo Kauno miesto socialinių 

paslaugų biudžetinių įstaigų vadovų 2015 metų ataskaitoms“ svarstymo. 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-315 „Dėl pritarimo Kauno miesto socialinių 

paslaugų biudžetinių įstaigų vadovų 2015 metų ataskaitoms“. 

Pranešėja – M. Vyšniauskienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Kauno miesto 

socialinių paslaugų centro ir Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro vadovų ataskaitos 

išklausytos 2016 m. birželio 7 d. įvykusiame bendrame Savivaldybės tarybos komitetų posėdyje. 

Pranešėja informuoja, jog prireikus į klausimus atsakys posėdyje dalyvaujantys Kauno miesto 

socialinių paslaugų biudžetinių įstaigų vadovai. 
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 28, prieš – 0, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-314 pridedamas 46 p.). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-356 „Dėl sutikimo reorganizuoti Nakvynės 

namus, prijungiant juos prie Kauno miesto socialinių paslaugų centro“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Kada mieste bus įrengta ir pradės veikti blaivykla? 

M. Vyšniauskienė. Pagal grafiką rugsėjį turi būti pabaigti darbai ir įsteigta 15 vietų. 

K. Mazurkevičius. Per reorganizaciją 20 etatų mažinama. Tačiau, kaip nurodyta 

aiškinamajame rašte, paslaugos bus perkamos. Ar tikite, kad bus sutaupyta? 

M. Vyšniauskienė. Tai prognozė. Reorganizacija vyks iki 2017 m. kovo 31 dienos. 

Apjungiant visas administravimo išlaidas pirmieji metai gali būti šiek tiek nuostolingi. 

E. Gudišauskienė. Ar bus jau šiemet teikiama saugios nakvynės paslauga? 

M. Vyšniauskienė. Tokio termino kaip ir nėra, bet saugia nakvyne šią paslaugą būtų galima 

pavadinti. 

KALBĖJO: 

K. Mazurkevičius. Nebus taupymo. Aiškinamajame rašte nurodoma, kad atvežtus žmones 

prižiūrės sveikatos priežiūros specialistai. Teikiant paslaugą visą parą turi būti mažiausiai 7 etatai, ir 

tai tik aukštojo išsilavinimo. 

L. Kudarienė. Turime mažinti socialinę atskirtį ir teikti kuo daugiau socialinių paslaugų, o 

Kaunas čia siekia sutaupyti. Taip neturėtų būti. 

M. Vyšniauskienė. Tai ne lėšų taupymas. Galvojama apie paslaugų kompleksiškumą ir 

kokybę. Turime pereiti prie išorinių paslaugų, kad būtų įvairių jų teikėjų. Nevyriausybinis ir 

privatus sektorius gali būti lygiaverčiai partneriai. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 20, prieš – 0, susilaikė – 11. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-315 pridedamas 47 p.). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-327 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovų 2015 metų ataskaitoms“. 

Pranešėja – G. Juškaitė, Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė. Viešųjų 

įstaigų Kauno Centro poliklinikos ir Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės 

vadovų ataskaitos išklausytos 2016 m. birželio 7 d. įvykusiame bendrame Savivaldybės tarybos 

komitetų posėdyje. Pranešėja informuoja, jog prireikus į klausimus atsakys posėdyje dalyvaujantys 

Kauno miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovai. 

KALBĖJO: 

K. Pūkas. Nesiūlykite ataskaitoms pritarti bendru sutarimu, nes Administracijos direktorius 

nepateikė informacijos apie valdybų sudėtis, jų narius. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 26, prieš – 2, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-316 pridedamas 49 p.). 
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11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-334 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos 

„Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai“ vadovo 2015 metų ataskaitai“. 

Pranešėja – I. Bendokienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, 

pavaduojanti skyriaus vedėją. Ataskaita išklausyta 2016 m. birželio 7 d. įvykusiame bendrame 

Savivaldybės tarybos komitetų posėdyje. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 31, prieš – 1, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-317 pridedamas 50 p.). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-317 „Dėl miesto želdinių, miškų               

ir miško parkų priežiūros ir tvarkymo paslaugų įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti sutartį su 

UAB „Kauno gatvių apšvietimas“. 

Pranešėja – I. Bendokienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, 

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

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Mikaitis. Aiškinamajame rašte nurodoma, kad Viešųjų pirkimų tarnyba sutinka su 

vidaus sandorio sudarymu su UAB „Kauno gatvių apšvietimas“. Teigiama, jog įkainiai bus mažesni 

nei UAB „Irgita“. Gal turite apibendrintus skaičius? 

I. Bendokienė. UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ paslaugas teiks 20 proc. pigiau. 

P. Jakštas. Kodėl darbams atlikti nerengiami konkursai? Galbūt kaina galėjo būti dar 

mažesnė? 

I. Bendokienė. UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ pasiūlė mažesnes kainas, ir Viešųjų 

pirkimų tarnyba pritarė sutarties sudarymui. 

E. Gudišauskienė. Kaip bendrovė pasirengusi teikti paslaugas, nes anksčiau to nedarė? Ar 

turi reikiamą personalą ir įrangą? Kokia investicija padaryta? 

I. Bendokienė. Tai galėtų pakomentuoti posėdyje dalyvaujantis direktorius. 

S. Kairys. Prašome į klausimus atsakyti UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ generalinį 

direktorių Petrą Švažą. 

P. Švažas. Mūsų bendrovė turi penkias mobiliąsias pakėlimo platformas, aptarnaujame 

viso miesto gatvių apšvietimo sistemą, taigi sugebėsime teikti paslaugas ir 20 proc. pigiau. Mes 

išplėsime personalą, kitą savaitę turėtume gauti gręžimo mašiną, sunkvežimį su manipuliatoriumi, o 

mažąją techniką, prireikus, galima įsigyti bet kuriuo metu. 

G. Žukauskas. „Kauno gatvių apšvietimas“ gerai atlieka funkcijas. Kodėl nekalbama apie 

kokybę, specialistus, bendrąsias nuostatas? Ar pasirengta darbams? 

I. Bendokienė. Bendrovė darbus turės vykdyti vadovaudamasi aplinkos ministro 

patvirtintomis taisyklėmis. 

K. Mazurkevičius. Ar nebus įsteigta papildomų etatų ir deklaruojama mažesnė kaina 

subliūkš? Direktorius pasakė, kad šiai dienai jie dar nepasiruošę. Taip ignoruojamos kitos 

kompanijos. 

I. Bendokienė. Sutartis su UAB „Irgita“ galioja iki kitų metų kovo mėnesio. Per tą laiką 

„Kauno gatvių apšvietimas“ pasiruoš. 

L. Kudarienė. Kelia abejonių, ar bus išlaikoma kokybė, ar dirbs kvalifikuoti specialistai. 

Negalima dirbtinai perkelti funkcijų. 

I. Bendokienė. Manau, kokybė nenukentės. 

KALBĖJO: 

J. Koryzna. Savo bendroves vis apkrauname naujomis funkcijomis. Ar einame geru keliu? 

Vis dėlto geriausia specializuotos įmonės. Manau, valdantieji turėtų pagalvoti apie tai. 
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E. Gudišauskienė. Iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo gražu, kai įkainiai, teigiama, sumažės 

20 proc. Bendrovei suteikiant papildomas funkcijas, turėjo būti pristatytas visas planas, informacija 

apie investicijas. Ar nepritrūks darbuotojams kompetencijos prižiūrint želdynus, parkus? 

P. Jakštas. Pritariu pasisakiusiesiems. Darbą dirbti turi jį išmanantys. Matome „Kauno 

švaros“ pavyzdį: bendrovė prisipirko technikos ir teigė lopysianti gatvių duobes, tačiau užsakymų 

neturi. Be to, „Kauno planui“ rengiamasi perduoti Savivaldybės įmonių projektavimą. Gal dar savo 

statybų bendrovę sukursime? 

G. Žukauskas. Man ne tas pat, kaip tvarkomas Kaunas. Direktorius, kuriam pavestos 

naujos funkcijos, turės vykdyti darbus, bet ar nenukentės efektyvumas? Kaip anksčiau liberalai 

sakydavo, konkurencija turėtų išspręsti visus klausimus. Deja, šiandien tuo nekvepia. 

A. Kupčinskas. Administracija akcentuoja mažinamus įkainius, bet, pavyzdžiui, Kaunas 

šiemet dar nematė „Remix Plus“ mašinos. Giriamasi įkainių kritimu, tačiau technika dirba kitose 

savivaldybėse dėl didesnių tarifų. Kenčia ir miestas, ir darbų kokybė, prarandamas laikas. 

P. Mačiulis. Kaip suprantu, siūlote viską branginti. 

A. Kupčinskas. Neinterpretuokite. 

P. Mačiulis. Šiuo metu „Remix Plus“ mašinos Kaune nėra, bet ji tuoj pasirodys V. Krėvės 

prospekte. 

S. Kairys. Apsispręskime dėl sprendimo priėmimo. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 21, prieš – 12, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-318 pridedamas 51 p.). 

 

Replika po balsavimo: 

R. Mikaitis. Turime pasitvirtinę gatvių remonto programą. Viskas vyksta pagal planą. Kai 

tik bus pasirengta V. Krėvės pr. – sudėti bordiūrai, suremontuoti šuliniai, mašina per kelias dienas 

išlies asfaltą. 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-319 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės sporto įstaigų vadovų 2015 metų ataskaitoms“. 

Pranešėjas – M. Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Kauno futbolo mokyklos „Tauras“ ir 

Kauno plaukimo mokyklos vadovų ataskaitos išklausytos 2016 m. birželio 7 d. įvykusiame 

bendrame Savivaldybės tarybos komitetų posėdyje. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-319 pridedamas       

56 p.). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-316 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos 

„Automobilių stovėjimo aikštelės“, uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“, uždarosios 

akcinės bendrovės „Kauno aikštelė“ vadovų 2015 metų ataskaitoms“. 

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

akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ vadovo ataskaita išklausyta 2016 m. birželio 7 d. įvykusiame 

bendrame Savivaldybės tarybos komitetų posėdyje. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Mazurkevičius. Kokiais kriterijais remiantis parinktos atsiskaityti įstaigos? 

„Automobilių stovėjimo aikštelės“ pernai išvis neatsiskaitė. 

P. Keras. Vadovas dalyvauja posėdyje, taigi galėtų į kilusius klausimus atsakyti. Bendrame 

Savivaldybės tarybos komitetų posėdyje prisistatė didžiausia įmonė. 
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P. Jakštas. Ar tiesa, kad automatų aptarnavimas perduotas kitai bendrovei? Ar normalu, 

kad kontrolieriai savo darbo drabužius skalbia namuose? 

P. Keras. Dėl skalbimo neturiu informacijos. Automobilių stovėjimo aikštelių įrenginius 

turi prižiūrėti sertifikuoti specialistai, todėl tokia sutartis yra sudaryta. Viskas vyksta skaidriai. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 22, prieš – 2, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-320 pridedamas 57 p.). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-360 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-256 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi 

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

kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. Pranešėjas informuoja, kad rengėjas, atsižvelgęs į 

valdančiosios koalicijos pateiktas pastabas, prašo sprendimo projekte padaryti pakeitimus 

(pridedama 37 p.). 

S. Kairys. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, pateiktiems siūlymams, kuriems pritarė rengėjas, 

pritarkime bendru sutarimu. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Valdančiosios koalicijos pateiktiems siūlymams 

(pridedama 37 p.), kuriems pritarė rengėjas, pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-321 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-332 „Dėl pritarimo VšĮ Kauno turizmo 

informacijos centro ir konferencijų biuro vadovo 2015 metų ataskaitai“. 

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

išklausyta 2016 m. birželio 7 d. įvykusiame bendrame Savivaldybės tarybos komitetų posėdyje. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Mano klausimas susijęs su programa „Iniciatyvos Kaunui“. Ar iki liepos   

1 d. bus pasirašytos sutartys su visais nevyriausybininkais, viešosiomis įstaigomis? 

T. Metelionis. Tai abipusis reikalas. Mes padarysime viską, kas nuo mūsų priklauso. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 28, prieš – 1, susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-322 pridedamas 58 p.). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-328 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės kultūros įstaigų vadovų 2015 metų ataskaitoms“. 

Pranešėja – N. Prevelienė, Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja. Koncertinės įstaigos 

„Kauno santaka“ ir Kauno miesto muziejaus vadovų ataskaitos išklausytos 2016 m. birželio 7 d. 

įvykusiame bendrame Savivaldybės tarybos komitetų posėdyje. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 
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Balsavo: už – 29, prieš – 0, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-323 pridedamas 59 p.). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-349 „Dėl Kauno Jono Jablonskio 

gimnazijos direktoriaus“. 

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

2 pritarė be pastabų, Švietimo ir kultūros komitetas siūlo sprendimo projekto 4 punkte vietoj žodžių 

„vedėją Virginijų Mažeiką“ įrašyti žodžius „vedėjo pavaduotoją Oną Visockienę“. Pranešėjas 

paprašė pritarti Švietimo ir kultūros komiteto pastabai. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

D. Matijošaitis. Kiek metų direktorius vadovavo mokyklai? 

V. Mažeika. Paskirtas buvo 1990 metais. Vadybinio darbo stažas 26 metai, pedagoginio – 

42-eji. 

S. Kairys. Pirmiausia apsispręskime dėl Švietimo ir kultūros komiteto siūlymo. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Švietimo ir kultūros komiteto siūlymo. 

Balsavo: už – 29, prieš – 0, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-324 

pridedamas 60 p.). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-329 „Dėl Kauno Stepono Dariaus ir Stasio 

Girėno gimnazijos direktoriaus“. 

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

2 pritarė be pastabų, Švietimo ir kultūros komitetas siūlo sprendimo projekto 4 punkte vietoj žodžių 

„vedėją Virginijų Mažeiką“ įrašyti žodžius „vedėjo pavaduotoją Oną Visockienę“. Pranešėjas 

paprašė pritarti Švietimo ir kultūros komiteto pastabai. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Mano žiniomis, buvo daromas akivaizdus spaudimas dėl šalių susitarimo. 

V. Mažeika. Manau, spaudimo nebuvo. Švietimo ir kultūros komitetas buvo sulaukęs rašto 

iš profesinės sąjungos. Pati direktorė pareiškė norą išeiti iš darbo dėl įvairių priežasčių, iš kurių 

paminėtina vyro liga. 

G. Budnikas. Dėl direktorės kalbėjome jungtinio komiteto posėdyje. Buvo kalba apie 

anoniminį laišką dėl prasto jos darbo. Tai bandėme paneigti. 

V. Mažeika. Gimnazijos direktorės vadybinis stažas 24 metai, pedagoginis stažas 46 metai. 

Manau, pagrindinė priežastis yra amžius, todėl direktorė apsisprendė išeiti šalių susitarimu. 

S. Kairys. Apsispręskime dėl Švietimo ir kultūros komiteto siūlymo. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Švietimo ir kultūros komiteto siūlymo. 

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

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Balsavo: už – 22, prieš – 7, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-325 pridedamas 61 p.). 
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20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-348 „Dėl Kauno Bernardo Brazdžionio 

mokyklos-daugiafunkcio centro pavadinimo pakeitimo ir Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos 

nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-326 pridedamas      

63 p.). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-324 „Dėl Kauno Prano Daunio aklųjų ir 

silpnaregių ugdymo centro pavadinimo pakeitimo ir Kauno Prano Daunio ugdymo centro nuostatų 

patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-327 pridedamas      

80 p.). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-323 „Dėl Kauno Vinco Kudirkos 

progimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-328 pridedamas      

95 p.). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-325 „Dėl Kauno Panemunės pradinės 

mokyklos nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-329 pridedamas      

111 p.). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-336 „Dėl Kauno vaikų darželio 

„Nykštukas“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-330 pridedamas      

125 p.). 
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25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-326 „Dėl 2016–2017 mokslo metų 

didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse 

ikimokyklinėse įstaigose nustatymo ir pritarimo viešosios įstaigos Kauno vaikų darželio 

„Rytmetys“ didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) skaičiui“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-331 pridedamas      

135 p.). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-350 „Dėl mokyklinio autobuso perėmimo 

Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjui“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-332 pridedamas      

141 p.). 

 

 

G. Vasiliauskas. Nusišalinu nuo 27 klausimo „Dėl pritarimo AB „Kauno energija“ ir     

UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ vadovų 2015 metų ataskaitoms“ svarstymo. 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-331 „Dėl pritarimo AB „Kauno energija“ 

ir UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ vadovų 2015 metų ataskaitoms“. 

Pranešėjas – R. Mačikėnas, Energetikos skyriaus vedėjas. Akcinės bendrovės „Kauno 

energija“ vadovo ataskaita išklausyta 2016 m. birželio 7 d. įvykusiame bendrame Savivaldybės 

tarybos komitetų posėdyje. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 29, prieš – 0, susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-333 pridedamas 142 p.). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-340 „Dėl UAB „Fortum Heat Lietuva“ 

Palemono gyvenvietės vartotojams centralizuotai tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų 

nustatymo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 23, prieš – 0, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-334 pridedamas 143 p.). 
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29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-344 „Dėl UAB „Šilumininkas“ Kauno 

moksleivių aplinkotyros centrui tiekiamos bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 29, prieš – 0, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-335 pridedamas 144 p.). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-330 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovų 2015 metų ataskaitoms“. 

Pranešėjas – A. Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas. Uždarosios akcinės 

bendrovės „Kauno švara“ vadovo ataskaita išklausyta 2016 m. birželio 7 d. įvykusiame bendrame 

Savivaldybės tarybos komitetų posėdyje. Prašau pritarti ataskaitoms šių puikių Savivaldybės 

įmonių: UAB „Kauno vandenys“, UAB „Stoties turgus“, Kauno savivaldybės įmonės „Kapinių 

priežiūra“, UAB Laboratorinių bandymų centro, UAB „Kauno švara“ ir VšĮ S. Dariaus ir S. Girėno 

aerodromo. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Jungtiniame tarybos komitetų posėdyje paklausiau UAB „Kauno švara“ 

vadovo apie „Darom“ akciją. Kiek jai išleista pinigų pernai ir šiemet? 

V. Popovas. Prašom UAB „Kauno švara“ direktorių Darių Tumyną atsakyti. 

D. Tumynas. 2014 m. – 2896 eurai, 2015 m. – 0, 2016 m. – 6870 eurų. 

P. Jakštas. Kodėl iki šiol nepriduota Technikumo gatvė? Ar Stoties turgus, kurio 

techniniam projektui pagal Investicijų programą šiemet numatyta 52 tūkst. eurų, kitąmet skiriama 

dar 1,5 mln. eurų, bus parduodamas ar rekonstruojamas? 

A. Pakalniškis. Galbūt konkrečiau galėtų atsakyti įstaigos vadovas. Kalbama apie galimybę 

parduoti pastatą, ieškoma pirkėjų. O projektas skirtas esamai turgavietei. 

G. Budnikas. Ar aš gerai išgirdau, kad pranešėjas įstaigas pavadino puikiomis? Negi 

tobulėjimui kelio nėra? 

A. Pakalniškis. Tai mano asmeninė nuomonė. Kai bus tobulos, tada taip ir pavadinsiu. 

L. Kudarienė. Per jungtinį tarybos komitetų posėdį klausiau „Kauno švaros“ direktoriaus 

dėl „varveklių“ požeminėje perėjoje Savanorių ir Taikos pr. sankryžoje. Iki šiol atsakymo 

nesulaukiau, į telefono skambučius taip pat nereaguojama. 

A. Pakalniškis. „Kauno švarai“ pateikėme užsakymą dėl siūlių sutvarkymo darbų. 

Bendrovė tai įtraukė į darbų sąrašą. Per mėnesį siūlės turėtų būti hermetizuotos. 

L. Kudarienė. Nemanau, kad tai neprioritetinis darbas. Juk žmonėms smala krenta ant 

galvų. 

A. Pakalniškis. Sprendimai dėl siūlių hermetizavimo priimti. 

A. Kupčinskas. Iki įmonių tobulybės turbūt netoli. Ar, jūsų nuomone, normalu mokėti 

tantjemas ir atlyginimus valdybų nariams, nors įmonės nėra privačios? 

A. Pakalniškis. Tokiems sprendimams aš įtakos neturiu, bet už nuveiktus darbus, mano 

nuomone, turi būti sumokėta. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Ačiū pranešėjui už gražius žodžius. Per posėdį pasigedau padėkos 

įvairių įstaigų vadovams. Taip, tobulėjimui ribų nėra, bet gerų rezultatų 2015 m. jos pasiekė. Aš taip 

pat dėkoju už įmonių rezultatus. 

J. Koryzna. Pageidautina būtų, kad ataskaitas ateityje vis dėlto pristatytų įstaigų vadovai. 

V. Popovas. Jeigu dauguma bus taip manančių, galbūt grįšime prie buvusios tvarkos. 

Apsvarstysime. Dabar apsispręskime dėl sprendimo priėmimo. 
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 29, prieš – 0, susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-336 pridedamas 145 p.). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-322 „Dėl mikroautobuso perėmimo iš 

viešosios įstaigos Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-337 pridedamas      

146 p.). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-357 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

ypatingų statinių projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugų įkainių nustatymo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Skaistė. Ar šis sprendimo projektas tiesiogiai liečia S. Dariaus ir S. Girėno stadiono 

kompleksą? Ar, jūsų nuomone, priėmus sprendimą, skaidrumo padaugės ar sumažės? 

V. Abramavičius. Tai liečia visus objektus, bet kiek konkrečiai stadioną, nežinau. Kaip 

žinia, projektuotojų bendruomenės nesutarimai dėl objektų strigdo darbus, todėl greituoju būdu 

neatliksime nė vieno projekto. Dėl kito klausimo: jeigu priešprojektiniai ir projektiniai sprendiniai 

viešai svarstomi, manau, tai pakankamai skaidru. Nebent jūs klausiate dėl konkurencijos. 

P. Jakštas. Kur dirbs projektų, ypatingų statinių projektų vadovai ir kiti? Patalpos dar 

neįrengtos, kai kurios užterštos cheminėmis medžiagomis. Ar vėl dirbs namuose? Tai nenormalu. 

V. Abramavičius. Direktorius atkreips dėmesį į jūsų pastabas ir, manau, imsis priemonių 

dėl darbo sąlygų. Taip, žinau, kad pirmojo aukšto patalpos dar nesutvarkytos. 

A. Kupčinskas. Kodėl sprendimo projektas nebuvo įvertintas antikorupciniu požiūriu? 

V. Abramavičius. Tai Savivaldybės įmonė, todėl nemanau, kad to reikėjo. Juk, kaip sako 

A. Pakalniškis, mūsų įmonės puikios. 

A. Kupčinskas. Suprantu, kad puikios, bet ar skaidrios? 

V. Abramavičius. Tai jau filosofinis klausimas. 

Ž. Garšva. Jūs siekiate projektavimo greituoju būdu. Tai bus pakankamai „drumstumo“? 

V. Abramavičius. Problema – projektuotojų parinkimas. Dėl drumstumo – susitarimo 

klausimas. 

V. Popovas. Nesusiję klausimai. 

KALBĖJO: 

G. Skaistė. Skaidrumas Savivaldybėje tampa filosofiniu objektu. Tokie ir rezultatai. 

Atrodo, kad sprendimus priima ne Taryba, o grupė draugų, kuriai atrodo, jog tartis su visuomene 

nebemadinga. Nesvarbu, ar tai susiję su gyventojų kiemų apmokestinimu, ar mokyklų uždarymu, ar 

didelių objektų statyba. Taip skaidrumo nepadaugės. 

A. Kupčinskas. Reikės kreiptis į Vyriausybės atstovę. Sprendimo projektas privalomai 

turėjo būti vertinamas antikorupciniu požiūriu. Giriamasi puikumu, bet skaidrumo valdančiojoje 

daugumoje vis mažėja. Nuo miesto projektavimo nušalintas KAUET‘as, „stumiami“ pateptieji 

architektai, o šis sprendimas sudaro tam dar didesnes prielaidas. Apmaudu, kad einama tokiu 

brutaliu keliu, todėl mūsų frakcija sprendimo nepalaikys. 

V. Popovas. Apsispręskime dėl sprendimo priėmimo. 
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 20, prieš – 9, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-338 pridedamas 150 p.). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-346 „Dėl nekilnojamojo turto                   

V. Čepinskio g. 7, Kaune, perdavimo Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijai valdyti, naudoti    

ir disponuoti juo patikėjimo teise“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausiasis 

specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-339 pridedamas      

152 p.). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-354 „Dėl negyvenamųjų patalpų              

A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kauno Šančių 

poliklinikai“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausiasis 

specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-340 pridedamas      

153 p.). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-318 „Dėl nekilnojamojo turto Vilniaus g. 

pėsčiųjų tunelyje, Kaune, nuomos“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausiasis 

specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarė be 

pastabų, Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas siūlo sprendimo projekto 1 punktą papildyti 

žodžiais „kurios susiję su Kauno miesto reprezentavimu“. 

V. Popovas. Pirmiausia apsispręskime dėl Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto 

siūlymo sprendimo projekto 1 punktą papildyti žodžiais „kurios susiję su Kauno miesto 

reprezentavimu“. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto siūlymo. 

Balsavo: už – 8, prieš – 2, susilaikė – 21. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-341 pridedamas      

155 p.). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-351 „Dėl dalies patalpos pastate                      

S. Lozoraičio g. 13, Kaune, nuomos“. 
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Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausiasis 

specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-342 pridedamas      

156 p.). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-337 „Dėl Savivaldybės būsto Pašilės         

g. 30-31, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausiasis 

specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-343 pridedamas     

158 p.). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-338 „Dėl Savivaldybės būsto Partizanų    

g. 74-48, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausiasis 

specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-344 pridedamas     

160 p.). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-339 „Dėl Savivaldybės būsto Partizanų     

g. 32-18, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausiasis 

specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-345 pridedamas     

162 p.). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-341 „Dėl Savivaldybės būsto Baltijos       

g. 53-34, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausiasis 

specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-346 pridedamas     

164 p.). 
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41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-342 „Dėl Savivaldybės būsto A. Fromo-

Gužučio g. 24-12, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausiasis 

specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-347 pridedamas  

166 p.). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-343 „Dėl Savivaldybės būsto Drobės        

g. 56-1, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausiasis 

specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-348 pridedamas     

168 p.). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-345 „Dėl Savivaldybės būsto Dubysos     

g. 20-6, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausiasis 

specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-349 pridedamas     

170 p.). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-320 „Dėl Gintaro Petrausko įgaliojimo 

pasirašyti valstybinės žemės sklypų, skirtų Kauno miesto savivaldybės valdomiems statiniams 

naudoti, panaudos sutartis“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausiasis 

specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-350 pridedamas     

172 p.). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-321 „Dėl įgaliojimų suteikimo Gintarui 

Petrauskui“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausiasis 

specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be 

pastabų. 
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 23, prieš – 0, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-351 pridedamas 173 p.). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-362 „Dėl turto A. Stulginskio g. 61,         

V. Krėvės pr. 50, Geležinio Vilko g. 28, Šarkuvos g. 28, Kaune, nuomos moksleivių maitinimui 

organizuoti“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausiasis 

specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 2 komitetuose, pritarta be 

pastabų, Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetas rekomendavo Savivaldybės tarybai įtraukti šį 

klausimą papildomu į 2016 m. birželio 14 d. Tarybos posėdžio darbotvarkę. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Skaistė. Kodėl konkursas skelbiamas dėl tik 1 metų nuomos? Koks tiekėjas norės ateiti? 

Kodėl taip daroma ir kas toliau bus? Ar tai principinis Savivaldybės nutarimas? 

D. Valiukas. Negaliu pakomentuoti. Trūksta kompetencijos. 

P. Mačiulis. Atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas specialistas, manau, galėtų atsakyti raštu. 

V. Popovas. Ko gero, visos sutartys bus peržiūrėtos, todėl ir šis konkursas tik 1 metams. 

KALBĖJO: 

G. Skaistė. Tarybos posėdyje turėtų būti pateikta informacija. Ar reikalingas atsakymas 

raštu, kai sprendimas jau priimtas? Akivaizdu, kad po metų sutartys bus centralizuojamos, bet 

Tarybos nariai nori žinoti, o ne tik mygtukus spausti. 

P. Mačiulis. Kol kas jokių sprendimų nepriimta. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 25, prieš – 4, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-352 pridedamas 174 p.). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-361 „Dėl nekilnojamojo turto Bitininkų    

g. 21, Kaune, perėmimo ir perdavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausiasis 

specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 2 komitetuose, pritarta be 

pastabų, Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetas rekomendavo Savivaldybės tarybai įtraukti šį 

klausimą papildomu į 2016 m. birželio 14 d. Tarybos posėdžio darbotvarkę. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 19, prieš – 0, susilaikė – 10. 

 

V. Popovas. Prašome pakartoti balsavimą. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama pakartotinai dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 23, prieš – 0, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-353 pridedamas 179 p.). 
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48. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

L. Kudarienė. Kreipiuosi į Savivaldybės administracijos direktorių su tokiais paklausimais 

(pridedami 38, 39 p.): ar numatoma pakeisti metalinius suoliukus viešojo transporto stotelėse į 

medinius ir ar šiemet bus suremontuotos Partizanų g. 204, 206, 208, 208A, 210 kiemų ir įvažų 

dangos? 

G. Budnikas. Noriu paprašyti, kad atleistiems iš darbo ilgamečiams gimnazijų 

direktoriams, iš jų paminėtini „Aušros“ gimnazijos direktorė B. Volungevičienė, J. Jablonskio 

gimnazijos direktorius V. Gylys, S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos direktorė I. Kašienė, būtų 

padėkota. Liepos 12 d. numatomas Tarybos posėdis, taigi pagalvokime apie jų pagerbimą. 

V. Popovas. Prašome šiandien Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienas paminėti 

ir dalyvauti renginiuose Ramybės parke ir Petrašiūnų kapinėse. 

 

 

Posėdis baigėsi 11.00 val. 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,         Simonas Kairys 

pavaduojantis Savivaldybės merą 

Tarybos sekretorė                                Živilė Širvienė 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 

Virginija Nevulė 

 

 

                   

 


