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Posėdis vyko 2016-07-12 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 11.15 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 (30 p.). 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: T. Bagdonavičius, L. Mikalauskas, A. Palionis. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas (31 p.). 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama 32 p.). 

S. Kairys. Vakar vykusioje frakcijų seniūnų sueigoje sutarta išbraukti iš Tarybos posėdžio 

darbotvarkės, rengėjams atsiėmus, 16 ir 18 klausimus. Bendro sutarimo sulaukė Miesto ūkio ir 

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

pritarimo projekto „Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio 

draustinio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas“ įgyvendinimui“ (svarstyti po 5 klausimo), 

„Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 5, Kaune, perėmimo iš Kauno miesto socialinių paslaugų 

centro“ ir „Dėl nekilnojamojo turto Pramonės pr. 31, Kaune“ (svarstyti po 73 klausimo). Taip pat 

buvo aptartas sprendimo projektas Nr. TR-442 „Dėl negyvenamųjų patalpų Savanorių pr. 56, 

Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos automobilių sporto federacijai“, tačiau jį atsiėmė 

rengėjai. Be to, apsvarstyti Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos siūlymai 

įtraukti į darbotvarkę papildomą klausimą „Dėl nekilnojamojo turto Laisvės al. 102, Kaune, 

pirkimo“ ir išbraukti 21 klausimą, dėl kurių apsispręsime balsuodami. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

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

planavimo dokumentų rengimo tvarkos aprašo ir Kauno miesto savivaldybės strateginių planų 

įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Nr. TR-429) iš darbotvarkės išbraukti. 

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

2015 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-675 „Dėl viešosios įstaigos „Nacionalinis žiedas“ steigimo“ 

pakeitimo“ (Nr. TR-428) iš darbotvarkės išbraukti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą „Dėl pritarimo projekto „Kauno miesto 

savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio formavimas ir ekologinės 

būklės gerinimas“ įgyvendinimui“ (Nr. TR-443) į darbotvarkę įtraukti ir svarstyti po 5 klausimo. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą „Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 5, 

Kaune, perėmimo iš Kauno miesto socialinių paslaugų centro“ (Nr. TR-441) į darbotvarkę įtraukti ir 

svarstyti po 73 klausimo. 
  

 

 



2 

   

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą „Dėl nekilnojamojo turto Pramonės pr. 31, 

Kaune“ (Nr. TR-440) į darbotvarkę įtraukti ir svarstyti po 73 klausimo. 

 

S. Kairys. Ar dar bus siūlymų dėl darbotvarkės pakeitimo? 

A. Kupčinskas. Klausimas dėl nekilnojamojo turto Laisvės al. 102 yra aktualus. Jau antri 

metai šios pašto patalpos tuščios. Tik sprendimo projekte žodis „pirkimas“ keistinas į žodį 

„įsigijimas“. Yra galimybių su Vyriausybės pagalba šį klausimą spręsti kitu būdu. Ir jį reikia spręsti 

vien jau, kad prarastas Ryšių muziejus. Taip pat mūsų frakcija siūlo išbraukti iš darbotvarkės 

klausimą dėl sporto mokyklų sujungimo. 

Ž. Garšva. Kad tai netaptų vien deklaracijomis, kaip buvo su Ryšių muziejumi praėjusią 

kadenciją, siūlome svarstyti ne šį, o mūsų rengiamą kitam posėdžiui sprendimo projektą. 

P. Mačiulis. Skamba deklaratyviai. Mano žiniomis, šiuo klausimu socialdemokratų frakcija 

dirba su Susisiekimo ministerija, taigi rudenį lauktume konkrečių sprendimų. 

S. Kairys. Dėl Centrinio pašto buvo kreiptasi ir į Šimtmečio komisiją. Mums svarbu 

sutvarkyti vieną reprezentatyvių miesto pastatų. Kalbėtasi ir su Vyriausybe, Susisiekimo ministerija. 

Deklaracija nieko nekeičia. Apsispręskime dėl papildomo klausimo „Dėl nekilnojamojo turto 

Laisvės al. 102, Kaune, pirkimo“ įtraukimo į darbotvarkę. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl papildomo klausimo „Dėl nekilnojamojo turto Laisvės al. 102, Kaune, 

pirkimo“ (Nr. TR-437) įtraukimo į darbotvarkę. 

Balsavo: už – 16, prieš – 18, susilaikė – 4 (balsavimo rezultatai pridedami 37 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimo į darbotvarkę neįtraukti. 

 

S. Kairys. Apsispręskime dėl 21 klausimo išbraukimo. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl 21 klausimo „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno sporto mokyklą „Viltis“ ir 

Kauno Centro sporto mokyklą“ (Nr. TR-408) išbraukimo iš darbotvarkės. 

Balsavo: už – 15, prieš – 20, susilaikė – 2 (balsavimo rezultatai pridedami 38 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimo iš darbotvarkės neišbraukti. 

 

S. Kairys. Informuoju, kad A. Papirtienė pateikė prašymą dėl nusišalinimo nuo                  

33 klausimo „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinėse švietimo įstaigose nustatymo“ (Nr. TR-402) ir 40 klausimo „Dėl priešmokyklinio 

ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo 

ugdymo mokyklose 2016–2017 mokslo metais patikslinimo ir pritarimo patikslintam 

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

Savivaldybė yra dalininkė, 2016–2017 mokslo metais“ (Nr. TR-413) svarstymo (prašymas 

pridedamas 39 p.). G. Vasiliauskas ir R. Mikaitis nusišalina nuo 21 klausimo „Dėl sutikimo 

reorganizuoti Kauno sporto mokyklą „Viltis“ ir Kauno Centro sporto mokyklą“ (Nr. TR-408) 

svarstymo (prašymai pridedami 40, 41 p.). Taip pat R. Bičkauskienė praneša nusišalinanti nuo          

1 klausimo „Dėl neprieštaravimo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ teikiamai garantijai“ 

(Nr. TR-430) svarstymo. 

P. Mačiulis. Nusišalinu nuo klausimų dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių 

komplektų skaičiaus svarstymo. 

K. Pūkas. Siūlau išbraukti iš Tarybos posėdžio darbotvarkės 1, 2, 4, 12, 13, 14, 16, 38, 40, 

41, 48, 53 ir 57 klausimus (siūlymas pridedamas 42 p.). 

S. Kairys. Primenu, jog tokiems siūlymams yra frakcijų seniūnų sueiga. Apsispręskime dėl 

Tarybos nario K. Pūko siūlymų išbraukti minėtuosius klausimus. 
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl 1 klausimo „Dėl neprieštaravimo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno 

švara“ teikiamai garantijai“ (Nr. TR-430) išbraukimo iš darbotvarkės. 

Balsavo: už – 12, prieš – 22, susilaikė – 1 (balsavimo rezultatai pridedami 44 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimo iš darbotvarkės neišbraukti. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl 2 klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. 

sprendimo Nr. T-55 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ 

(Nr. TR-411) išbraukimo iš darbotvarkės. 

Balsavo: už – 3, prieš – 22, susilaikė – 6 (balsavimo rezultatai pridedami 45 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimo iš darbotvarkės neišbraukti. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl 4 klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinio tvirtinimo“ (Nr. TR-409) išbraukimo iš darbotvarkės. 

Balsavo: už – 5, prieš – 23, susilaikė – 3 (balsavimo rezultatai pridedami 46 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimo iš darbotvarkės neišbraukti. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl 12 klausimo „Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant Kauno miesto ir rajono 

savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtros 

bendrą investicijų projektą“ (Nr. TR-393) išbraukimo iš darbotvarkės. 

Balsavo: už – 4, prieš – 23, susilaikė – 2 (balsavimo rezultatai pridedami 47 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimo iš darbotvarkės neišbraukti. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl 13 klausimo „Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektus „Tarptautinio 

senjorų turizmo skatinimo Hanzos miestuose ne sezono metu“ ir „Hanzos iniciatyvos turizmo 

skatinimui kuriant naujus turizmo paketus ir produktų pasiūlymus“ (Nr. TR-394) išbraukimo iš 

darbotvarkės. 

Balsavo: už – 2, prieš – 23, susilaikė – 3 (balsavimo rezultatai pridedami 48 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimo iš darbotvarkės neišbraukti. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl 14 klausimo „Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Šiaurės ir 

Baltijos jūrų regionų jungtis“ (Nr. TR-414) išbraukimo iš darbotvarkės. 

Balsavo: už – 1, prieš – 24, susilaikė – 4 (balsavimo rezultatai pridedami 49 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimo iš darbotvarkės neišbraukti. 

 

S. Kairys. 16 klausimas jau išbrauktas iš darbotvarkės, todėl dėl jo balsuoti nereikės. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl 38 klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių neformaliojo 

švietimo įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo“ (Nr. TR-407) išbraukimo iš darbotvarkės. 

Balsavo: už – 14, prieš – 22, susilaikė – 0 (balsavimo rezultatai pridedami 50 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimo iš darbotvarkės neišbraukti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl 40 klausimo „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų 

skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2016–2017 mokslo 

metais patikslinimo ir pritarimo patikslintam priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų 
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skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Savivaldybė yra dalininkė, 2016–2017 mokslo 

metais“ (Nr. TR-413) išbraukimo iš darbotvarkės. 

Balsavo: už – 13, prieš – 21, susilaikė – 0 (balsavimo rezultatai pridedami 51 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimo iš darbotvarkės neišbraukti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl 41 klausimo „Dėl pritarimo UAB Kauno butų ūkio vadovo 2015 metų 

ataskaitai“ (Nr. TR-379) išbraukimo iš darbotvarkės. 

Balsavo: už – 5, prieš – 23, susilaikė – 3 (balsavimo rezultatai pridedami 52 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimo iš darbotvarkės neišbraukti. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl 48 klausimo „Dėl Žemės sklypų pirkimo Kauno miesto savivaldybės 

nuosavybėn komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Nr. TR-372) išbraukimo iš 

darbotvarkės. 

Balsavo: už – 13, prieš – 23, susilaikė – 0 (balsavimo rezultatai pridedami 53 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimo iš darbotvarkės neišbraukti. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl 53 klausimo „Dėl nekilnojamojo turto Veiverių g. 132, Kaune“               

(Nr. TR-386) išbraukimo iš darbotvarkės. 

Balsavo: už – 1, prieš – 22, susilaikė – 10 (balsavimo rezultatai pridedami 54 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimo iš darbotvarkės neišbraukti. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl 57 klausimo „Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą valstybės turto 

panaudos sutartį su Lietuvos kariuomene“ (Nr. TR-387) išbraukimo iš darbotvarkės. 

Balsavo: už – 1, prieš – 23, susilaikė – 8 (balsavimo rezultatai pridedami 55 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimo iš darbotvarkės neišbraukti. 

 

S. Kairys. Daugiau pasiūlymų nėra, taigi apsispręskime dėl šios dienos posėdžio 

darbotvarkės su pakeitimais. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl pakeistos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo. 

Balsavo: už – 30, prieš – 0, susilaikė – 3 (balsavimo rezultatai pridedami 56 p.). 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 

 

1. Dėl neprieštaravimo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ teikiamai garantijai 

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

Kauno miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo 

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo 

5. Dėl Kauno miesto kaštonų apsaugos 2016–2020 metų programos patvirtinimo 

6. Dėl pritarimo projekto „Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos 

kraštovaizdžio draustinio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas“ įgyvendinimui 

7. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2014–2015 m. sprendinių 

įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai 

8. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl 

Turizmo paviljonų išdėstymo schemos patvirtinimo“ pakeitimo 
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9. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-740 „Dėl 

gatvės pavadinimo suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios 

10. Dėl Žiogų tako geografinių charakteristikų pakeitimo 

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

palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką suteikimo 

12. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2016 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo 

13. Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant Kauno miesto ir rajono savivaldybes jungiančių turizmo 

trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtros bendrą investicijų projektą 

14. Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektus „Tarptautinio senjorų turizmo skatinimo 

Hanzos miestuose ne sezono metu“ ir „Hanzos iniciatyvos turizmo skatinimui kuriant naujus 

turizmo paketus ir produktų pasiūlymus“ 

15. Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Šiaurės ir Baltijos jūrų regionų jungtis“ 

16. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-541 „Dėl 

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kauno miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio 

infrastruktūra nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

17. Dėl pritarimo Lietuvos olimpinio fondo ir Kauno miesto savivaldybės administracijos 

bendradarbiavimo sutarties projektui ir įgaliojimo ją pasirašyti 

18. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės sporto mokyklų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo 

19. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 10 d. sprendimo Nr. T-625 „Dėl 

didžiausio leistino Kauno sporto mokyklų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo 

20. Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno sporto mokyklą „Viltis“ ir Kauno Centro sporto mokyklą 

21. Dėl turto perdavimo biudžetinėms įstaigoms – Kauno sporto mokykloms 

22. Dėl pritarimo, kad būtų pertvarkoma VšĮ „Ryšių istorijos muziejus“ 

23. Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai Kauno miesto kameriniam teatrui 

24. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi vietomis transporto priemonėms statyti 

kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje 

25. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-582 „Dėl 

keleivių vežimo vietinio susisiekimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi tarifų 

Kauno mieste nustatymo“ pakeitimo 

26. Dėl Europos jaunių (iki 18 metų) rankinio čempionato dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus 

susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo 

27. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Želmenėlis“ nuostatų patvirtinimo 

28. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Pasaka“ nuostatų patvirtinimo 

29. Dėl Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo 

30. Dėl Kauno Senamiesčio progimnazijos nuostatų patvirtinimo 

31. Dėl Kauno specialiosios mokyklos nuostatų patvirtinimo 

32. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse 

švietimo įstaigose nustatymo 

33. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-379 „Dėl 

didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo kai kuriose Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose“ pakeitimo 

34. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-417 „Dėl 

didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse 

švietimo įstaigose – mokyklose-darželiuose nustatymo“ pakeitimo 

35. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-553 „Dėl 
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Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse 

švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

36. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl 

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo 

programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

37. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių neformaliojo švietimo įstaigų buhalterinės 

apskaitos tvarkymo 

38. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo 

programoms 

39. Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2016–2017 mokslo metais patikslinimo ir pritarimo 

patikslintam priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo 

įstaigose, kuriose Savivaldybė yra dalininkė, 2016–2017 mokslo metais 

40. Dėl pritarimo UAB Kauno butų ūkio vadovo 2015 metų ataskaitai 

41. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. T-175 „Dėl 

sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn nekilnojamąjį turtą Apuolės g. 44, Kaune“ 

pakeitimo 

42. Dėl Savivaldybės turto, perduoto Šv. Mato gimnazijai, nurašymo 

43. Dėl turto perėmimo ir perdavimo Kauno Šančių pagrindinei mokyklai 

44. Dėl automobilių perdavimo valdyti ir naudoti panaudos pagrindais viešajai įstaigai „Kauno 

tvirtovės projektai“ 

45. Dėl leidimo Kauno Tirkiliškių mokyklai-darželiui statyti tvorą su vartais ir varteliais žemės 

sklype M. Yčo g. 2, Kaune 

46. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarnybinių automobilių naudojimo taisyklių patvirtinimo 

47. Dėl Žemės sklypų pirkimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn komisijos sudarymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo 

48. Dėl žemės sklypų (jų dalių) Kauno mieste pirkimo 

49. Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis 

50. Dėl miško žemės teritorijoje prie Marių g. ir Palemono g., Kaune, pavertimo kitomis 

naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis 

51. Dėl negyvenamųjų patalpų Marių g. 37, Kaune, perėmimo iš Kauno Palemono gimnazijos ir 

perdavimo Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai 

52. Dėl nekilnojamojo turto Veiverių g. 132, Kaune 

53. Dėl nekilnojamojo turto Savanorių pr. 241A, Kaune, panaudos sutarties su asociacija „Žaliasis 

Ąžuolynas“ nutraukimo 

54. Dėl nekilnojamojo turto Šiaurės pr. 11, Kaune, panaudos sutarties su viešąja įstaiga Kauno 

Valdorfo mokykla atnaujinimo 

55. Dėl nekilnojamojo turto J. Gruodžio g. 25, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise Kauno 1-ajai muzikos mokyklai 

56. Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą valstybės turto panaudos sutartį su Lietuvos kariuomene 

57. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto Verkių g. 30, Kaune, 

nuomos Kauno „Žiburio“ pagrindinės mokyklos moksleivių maitinimui organizuoti 

58. Dėl nekilnojamojo turto Šv. Gertrūdos g. 58, Kaune, panaudos sutarties su VšĮ Kauno įvairių 

tautų kultūrų centru atnaujinimo 

59. Dėl nekilnojamojo turto P. Lukšio g. 40, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Vytauto 

Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijai 
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60. Dėl nekilnojamojo turto Gedimino g. 36, Kaune, perėmimo ir nuomos 

61. Dėl panaudos sutarties su viešąja įstaiga „Girstučio“ kultūros ir sporto centru pakeitimo 

62. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T-421 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

63. Dėl Savivaldybės būsto Kovo 11-osios g. 52-14, Kaune, įkeitimo 

64. Dėl Savivaldybės būsto Kranto al. 47-2, Kaune, pardavimo 

65. Dėl Savivaldybės būsto Marių g. 8-36, Kaune, pardavimo 

66. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato A. Smetonos al. 25, Kaune, dalies pardavimo 

67. Dėl Savivaldybės būsto Prancūzų g. 6-118, Kaune, pardavimo 

68. Dėl Savivaldybės būsto Taikos pr. 42-13, Kaune, pardavimo 

69. Dėl Savivaldybės būsto Pramonės pr. 81-48, Kaune, pardavimo 

70. Dėl Savivaldybės būsto M. Riomerio g. 2-39, Kaune, pardavimo 

71. Dėl Savivaldybės būsto A. Juozapavičiaus pr. 7-28, Kaune, pardavimo 

72. Dėl Savivaldybės būsto Julijanavos g. 40-4, Kaune, pardavimo 

73. Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 5, Kaune, perėmimo iš Kauno miesto socialinių paslaugų 

centro 

74. Dėl nekilnojamojo turto Pramonės pr. 31, Kaune 

75. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-430 „Dėl neprieštaravimo uždarosios 

akcinės bendrovės „Kauno švara“ teikiamai garantijai“. 

Pranešėjas – G. Petrauskas, Savivaldybės administracijos direktorius. Klausimas svarstytas 

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Kuo čia dėta Savivaldybė? Kodėl paskolos negali imti VšĮ „Kauno „Žalgirio“ 

rėmėjas“, kuriai priklauso „Kauno arenos“ akcijos? 

G. Petrauskas. Savivaldybė – svarbi Kauno „Žalgirio“ rėmėja. 

A. Kupčinskas. Iš aiškinamojo rašto sunku suprasti šį sprendimo projektą. Kaip tai atsilieps 

pačiai įmonei, ar turės įtakos tarifui? 

G. Petrauskas. Rizikos yra, bet miestas moka „Kauno arenai“ koncesijos mokestį. Visada 

galimi trišaliai susitarimai skoloms dengti. Šios dienos „Kauno arenos“ finansinė padėtis leidžia 

manyti, kad iš Šiaulių banko imama paskola bus grąžinta laiku ir „Kauno švaros“ garantija nebus 

panaudota. 

E. Gudišauskienė. Informacijos šiuo klausimu neturėjome. Kokio dydžio paskola bus 

imama? 

G. Petrauskas. Paskola – 3 mln. eurų. Sprendimas nėra privalomas, bet pristatau, kad 

visiems būtų aiški situacija. Po dviejų savaičių, jei susitarimai bus patvirtinti, P. Motiejūnas viešai 

pristatys, kam „Kauno arena“ panaudos pinigus. Galiu tik patvirtinti, kad įvykdžius susitarimus,   

VšĮ „Kauno „Žalgirio“ rėmėjas“ skolos sumažės 4,7 mln. eurų, t. y. daugelis kreditorių    

įsipareigoja nurašyti iki 75 proc. sumų. Be to, šiuo sandoriu ištrinami visi sąryšiai su Romanovu ir 

Ūkio banku. 

Ž. Garšva. Pakomentuokite skolos grąžinimo grafiką. Kokio dydžio skola bus grąžinta, 

pasiskolinus 3 mln. eurų? 

G. Petrauskas. „Kauno arena“ – privati įmonė, todėl, manau, P. Motiejūnas turėtų 

pristatyti, kas kam bus grąžinta. Tik noriu pasakyti, kad yra susitarimai su žaidėjais, kurie 
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įsipareigoja sumažinti skolas 766 tūkst. eurų, „Snoro“ bankas – 617 tūkst. eurų, Šiaulių bankas –      

3 mln. 330 tūkst. eurų. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Ačiū už suteiktą bent minimalią informaciją. Reikėjo į komitetus pakviesti 

„Žalgirio“ vadovą, kuris pakomentuotų situaciją, tada visiems būtų aišku, už ką balsuojama. Mūsų 

frakcija, atsižvelgdama į tai, kaip pateiktas šis klausimas, nutarė susilaikyti. 

G. Petrauskas. Jūsų frakcijos narė G. Skaistė ir kiti dalyvavo komitetų posėdžiuose, 

kuriuose išsamiai pristačiau šį klausimą. 

P. Jakštas. „Kauno arenos“ įstatinis kapitalas yra 1,3 milijono (suma litais). Pernai rugpjūtį 

teismo sprendimu areštuota 990 tūkst. akcijų, kurias valdo viešoji įstaiga. Ar neatsitiks taip, kad 

„Kauno arena“ bankrutuos ir pinigai pradings? Juolab sprendimo projektas nevertintas 

antikorupciniu požiūriu. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-354 pridedamas 62 p.). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-411 „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      

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-355 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-410 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-356 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-409 „Dėl Kauno miesto savivaldybės     

2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Prašau atsiųsti man šio klausimo prezentaciją. 

K. Pūkas. Mums buvo pateikta prašyta informacija, todėl norėčiau paviešinti Tarybos 

nariams. Reprezentacinės išlaidos ir viešinimo paslaugos: 2015 m. – 233,2 ir 227 tūkst. eurų,      

2016 m. iki gegužės 31 d. – 133,7 ir 153,1 tūkst. eurų. 
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-357 pridedamas    

63 p.). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-391 „Dėl Kauno miesto kaštonų apsaugos 

2016–2020 metų programos patvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Ar 2020 m. mieste jau nebebus kaštonų? 

R. Savickienė. Sodiname rausvažiedžius kaštonus, kurių kenkėjai nepuola. 

G. Žukauskas. Paraginkime visuomenę sugrėbti rudenį lapus. 

R. Savickienė. Ačiū už pasiūlymą. Mes kviečiame gyventojus švarintis. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-358 pridedamas    

80 p.). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-443 „Dėl pritarimo projekto „Kauno miesto 

savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio formavimas ir ekologinės 

būklės gerinimas“ įgyvendinimui“. 

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

Miesto ūkio ir paslaugų komitete, kuris pritarė be pastabų ir rekomendavo Savivaldybės tarybai 

įtraukti šį klausimą papildomu į 2016 m. liepos 12 d. Tarybos posėdžio darbotvarkę. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-359 pridedamas    

90 p.). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-369 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2014–2015 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 

ataskaitai“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-360 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-376 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl Turizmo paviljonų išdėstymo schemos 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas 4 komitetuose, 3 pritarė be pastabų, Ekonomikos ir finansų komitetas išklausė. 

Pranešėjas paprašė pakeisti prie sprendimo projekto pridėtą schemą ir sprendimą priimti su naujos 

redakcijos schema, kurioje siūlomas išbraukti geltonai pažymėtas taškas. 
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KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Skaistė. Kurioms vietoms bus skelbiamas konkursas? 

N. Valatkevičius. Viena vieta Panemunėje, taip pat prie Geležinkelio tilto, kur numatomi 

baidarių punktai, bei Kalniečių parke. 

P. Mačiulis. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, pritarkime sprendimui su rengėjo pateikta 

pastaba. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su naujos redakcijos schema 

(sprendimas Nr. T-361 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-396 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-740 „Dėl gatvės pavadinimo suteikimo“ 

pripažinimo netekusiu galios“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-362 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-397 „Dėl Žiogų tako geografinių 

charakteristikų pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-363 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-392 „Dėl valstybės finansinės paramos 

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

suteikimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-364 pridedamas    

91 p.). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-431 „Dėl Kauno miesto savivaldybės   

2016 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo“. 

Pranešėja – J. Putnienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Kada konkrečiai bus teikiama išblaivinimo paslauga Nakvynės namuose? 

J. Putnienė. Kaip numatyta, nuo spalio 1 dienos. 
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-365 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-393 „Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant 

Kauno miesto ir rajono savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės 

infrastruktūros plėtros bendrą investicijų projektą“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Kreipiasi daug gyventojų, kurie pageidauja, kad jungtųsi ne tik turizmo, 

bet ir viešojo transporto trasos. Siūlau Administracijos direktoriui atsižvelgti į Ramučių, Garliavos 

gyventojų prašymus ir parengti analogišką sprendimo projektą. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-366 pridedamas 92 p.). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-394 „Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant 

projektus „Tarptautinio senjorų turizmo skatinimo Hanzos miestuose ne sezono metu“ ir „Hanzos 

iniciatyvos turizmo skatinimui kuriant naujus turizmo paketus ir produktų pasiūlymus“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-367 pridedamas 98 p.). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-414 „Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant 

projektą „Šiaurės ir Baltijos jūrų regionų jungtis“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 26, prieš – 0, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-368 pridedamas 99 p.). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-377 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-541 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kauno 

miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-369 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-436 „Dėl pritarimo Lietuvos olimpinio 

fondo ir Kauno miesto savivaldybės administracijos bendradarbiavimo sutarties projektui ir 

įgaliojimo ją pasirašyti“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-370 pridedamas   

100 p.). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-370 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl Kauno miesto savivaldybės sporto 

mokyklų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-371 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-371 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. lapkričio 10 d. sprendimo Nr. T-625 „Dėl didžiausio leistino Kauno sporto 

mokyklų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-372 pridedamas  

104 p.). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-408 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno 

sporto mokyklą „Viltis“ ir Kauno Centro sporto mokyklą“. 

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

Miesto ūkio ir paslaugų komitetas pritarė be pastabų, Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetas 

išklausė, Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas siūlo rengiant mokyklų reorganizavimo 

sąlygas sudaryti darbo grupę, į kurią būtų įtraukti suinteresuotų pusių ir Sporto, turizmo ir 

laisvalaikio bei Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetų atstovai. Pranešėjas teigia 

atsižvelgsiantis į komiteto pastabą. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 21, prieš – 9, susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-373 pridedamas 105 p.). 
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21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-417 „Dėl turto perdavimo biudžetinėms 

įstaigoms – Kauno sporto mokykloms“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-374 pridedamas  

107 p.). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-395 „Dėl pritarimo, kad būtų pertvarkoma 

VšĮ „Ryšių istorijos muziejus“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 20, prieš – 2, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-375 pridedamas 110 p.). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-375 „Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai 

Kauno miesto kameriniam teatrui“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-376 pridedamas   

1* p.). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-399 „Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos 

už naudojimąsi vietomis transporto priemonėms statyti kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ 

galiojimo zonoje“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-377 pridedamas     

6* p.). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-427 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-582 „Dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo 

autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi tarifų Kauno mieste nustatymo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-378 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 
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26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-412 „Dėl Europos jaunių (iki 18 metų) 

rankinio čempionato 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 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-379 pridedamas    

7* p.). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-363 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Želmenėlis“ nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas     

3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Ekonomikos ir finansų komitetas rekomenduoja 

Administracijai visų švietimo ir ugdymo įstaigų nuostatus teikti tvirtinti Tarybai iki šių metų 

rugsėjo mėnesio. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Mano klausimas greičiausiai būtų adresuotas Tarybos sekretorei. Kuo 

remiantis vieni nuostatai buvo nukreipti svarstyti Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetui, o 

kiti – ne? 

S. Kairys. Kiekvienas komitetas turi teisę svarstyti pageidaujamus klausimus, juos 

įtraukdamas į savo posėdžių darbotvarkes. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-380 pridedamas    

8* p.). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-364 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Pasaka“ nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas     

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-381 pridedamas  

18* p.). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-405 „Dėl Kauno Vaišvydavos pagrindinės 

mokyklos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas     

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-382 pridedamas  

28* p.). 
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30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-365 „Dėl Kauno Senamiesčio 

progimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas     

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-383 pridedamas     

45* p.). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-366 „Dėl Kauno specialiosios mokyklos 

nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas     

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-384 pridedamas     

61* p.). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-402 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose nustatymo“. 

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas     

3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Švietimo ir kultūros komitetas rekomenduoja sprendimo 

projekto 1.51 punkte vietoj skaičiaus „77,3“ įrašyti skaičių „80,6“ ir vietoj skaičiaus „35,55“ įrašyti 

skaičių „37,85“. Rengėjai su komiteto siūlymais sutinka. 

S. Kairys. Ar galime Švietimo ir kultūros komiteto siūlymui pritarti bendru sutarimu? 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Švietimo ir kultūros komiteto siūlymui sprendimo 

projekto 1.51 punkte vietoj skaičiaus „77,3“ įrašyti skaičių „80,6“ ir vietoj skaičiaus „35,55“ įrašyti 

skaičių „37,85“ pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-385 

pridedamas 77* p.). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-367 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-379 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus nustatymo kai kuriose Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose“ 

pakeitimo“. 

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas     

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-386 pridedamas     

81* p.). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-368 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-417 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) 
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skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose – mokyklose-darželiuose 

nustatymo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas     

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-387 pridedamas  

82* p.). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-390 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-553 „Dėl Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio 

ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas     

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-388 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-404 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal 

ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas     

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-389 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-407 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinių neformaliojo švietimo įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo“. 

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas     

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Ar, priėmus sprendimą, biudžetinių įstaigų vadovai ir toliau bus atsakingi už 

jų finansinę veiklą? 

O. Visockienė. Visų švietimo įstaigų vadovai atsako už finansų valdymą. 

K. Pūkas. Kodėl nepateikiama informacija apie personalą? Kokie bus buhalterijos vedimo 

kaštai? 

O. Visockienė. Planuojama sutaupyti 6 etatus. Dėl pareigų kalbama su mokyklų 

buhalteriais. 

Ž. Garšva. Ar atleisti neformaliojo švietimo įstaigų buhalteriai turės galimybę ar net 

pirmumą įsidarbinti naujoje apskaitos tvarkymo įmonėje? 

O. Visockienė. Manau, turės, nes dabar diskutuojama su darbuotojais ir sprendžiami jų 

atleidimo ir priėmimo klausimai. 
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KALBĖJO: 

A. Papirtienė. Kalbama apie informacijos trūkumą, bet, mano žiniomis, aš vienintelė 

dalyvavau diskusijose dėl buhalterijos centralizavimo, susirinkime su neformaliojo švietimo įstaigų 

vadovais, teikiau pasiūlymus. Domintis visada galima rasti informacijos iki Tarybos posėdžio. 

L. Kudarienė. Ar galite pakomentuoti profesinės sąjungos „Sandrauga“ raštą dėl 

buhalterinės apskaitos centralizavimo, kurį Tarybos nariai rado savo dėžutėse? 

O. Visockienė. Su juo nesu susipažinusi. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 22, prieš – 6, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-390 pridedamas 83* p.). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-403 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms“. 

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas     

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-391 pridedamas  

84* p.). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-413 „Dėl priešmokyklinio ugdymo   

grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo 

mokyklose 2016–2017 mokslo metais patikslinimo ir pritarimo patikslintam priešmokyklinio 

ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Savivaldybė yra 

dalininkė, 2016–2017 mokslo metais“. 

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas     

3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Švietimo ir kultūros komitetas rekomenduoja sprendimo 

projekto 1 punkte numatytų patikslinti priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičių 

Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2016–2017 mokslo metais 

pagal 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 priedus, 4 ir 6 priedus patikslinti taip: 4 priedas: 2 punkto „Kauno Simono 

Daukanto progimnazija“ 12 skiltyje vietoj skaičiaus „2“ įrašyti skaičių „3“, 15 skiltyje vietoj 

skaičiaus „10“ įrašyti skaičių „11“ ir 17 skiltyje vietoj skaičiaus „22“ įrašyti skaičių „23“; 6 priedas: 

9 punkto „Kauno Vandos Tumėnienės ugdymo centras“ eilutėje „Ligoninės klasės“ 3 skiltyje vietoj 

ženklo „–“ įrašyti skaičių „1“ ir 4 skiltyje vietoj ženklo „–“ įrašyti skaičių „6“. 

S. Kairys. Sekretoriate yra užsiregistravę pasisakyti mokyklų bendruomenių atstovai. 

Pirmoji kviečiama „Žiburio“ pagrindinės mokyklos tarybos pirmininkė Ilona Komratovienė. 

I. Komratovienė. Bendruomenė prašo „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje komplektuoti       

9 klasę ir dirbtinai nemažinti mokinių skaičiaus. Skubotai 2016 m. kovo 15 d. priimto Kauno miesto 

savivaldybės tarybos sprendimo dėl klasių nekomplektavimo galiojimas buvo sustabdytas teismo. 

Sprendimo dalis dėl 9 klasės nekomplektavimo negali būti perkelta į kitą teisės aktą. Tokiuose 

veiksmuose galima įžvelgti teismo sprendimo nevykdymo ir piktnaudžiavimo valdžia apraiškų. 

Tėvų ir vaikų lūkesčiai prieš mokslo metų pradžią neturėtų būti pažeidžiami. Prašome Tarybos narių 

išlikti nepriklausomais ir balsuoti objektyviai. 

S. Kairys. Pasisako „Žiburio“ pagrindinės mokyklos direktorė Asta Daugirdė. 

A. Daugirdė. Pateiksiu daugiau argumentų. Atsižvelgdami į mokinių skaičius kitose Kauno 

mokyklose, pavyzdžiui, Martyno Mažvydo, Milikonių, Pilėnų pagrindinėse mokyklose, teigiame, 

kad devintokų skaičius „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje nebūtų mažesnis. Tarp būsimų devintokų 

yra trys mokiniai, kurie bus mokomi namuose, tačiau šie vaikai negali būti ignoruojami. Atskaitos 



18 

   

 

taškas turi būti vaiko interesai. Būdama darbdavė, atsakinga už žmogiškuosius išteklius, nustatytais 

terminais įspėti darbuotojų dėl mažėjančio krūvio nespėsiu. 

S. Kairys. Kviečiu pasisakyti „Ryto“ pradinės mokyklos bendruomenės atstovę Jolantą 

Mizeikytę. 

J. Mizeikytė. Kalbu būsimųjų „Ryto“ pradinės priešmokyklinukų tėvų vardu. Sausio 11 d. 

pateikėme dokumentus į pasirinktą ugdymo įstaigą, tačiau kovo pabaigoje sužinojome, kad ši 

mokykla pagal Savivaldybės tarybos priimtą sprendimą nebeformuoja priešmokyklinės klasės. 

Faktas, kad norima pagerinti pirmokų padėtį, neatitinka tikrovės, nes šiemet nenumatyta formuoti 

papildomos klasės. Du trečdaliai pretendentų priešmokyklinukų gyvena mokyklos aptarnaujamoje 

teritorijoje, todėl jie sieks baigti šią ugdymo įstaigą. Negi taip norima panaikinti naktines eiles prie 

šios mokyklos? Prašome suteikti galimybę šiemet 20 vaikų baigti „Ryto“ pradinės mokyklos 

priešmokyklinę grupę. 

S. Kairys. Kviečiama S. Lozoraičio pagrindinės mokyklos tarybos pirmininkė Diana 

Bučinskienė. 

D. Bučinskienė. Kaip žinia, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. 

sprendimas reorganizuoti S. Lozoraičio pagrindinę mokyklą yra sustabdytas. Ar turite teisę mus 

naikinti, kai vyksta teisminis ginčas? Nesitariama su bendruomene. Kaip ją informuoti per 

atostogas? Pasirašomos ugdymo sutartys turėtų galioti, kol vaikas baigs mokyklą. Klasių komplektų 

koregavimas panaikina 9, 10 klases, pažeidžia viešąjį interesą, mokyklos bendruomenės teises ir 

teisinius interesus. Valdantieji, kai prašote jus išrinkti, mes išgirstame, todėl prašome ir jūsų išgirsti. 

Siūlome pakoreguoti sprendimo projektą suformuojant S. Lozoraičio pagrindinės mokyklos            

9, 10 klases ir užtikrinant mokyklos ir mokinių santykių tęstinumą. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Pūkas. Kodėl tėvams neatsakoma į klausimus, nereaguojama į pastabas? Negi mokyklų 

reikalus geriausiai žino valdantieji? Kur sąžinė? 

O. Visockienė. Į visus gautus raštus atsakymai parengti teisės aktų nustatyta tvarka. 

G. Žukauskas. Ar pertvarka nesusijusi su tuo, kad į S. Lozoraičio mokyklą planuojama 

perkelti muzikos mokyklas? 

O. Visockienė. Tokios informacijos neturiu. 

A. Kupčinskas. Ar jums žinomas liberalo G. Steponavičiaus įsakymas, kad mokyklų klasių 

komplektai turi būti nustatyti iki sausio 15 dienos? Juk tėvai iki tos dienos jau būna pateikę 

prašymus. Savivaldybė pavėlavo. 

O. Visockienė. Vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro įsakymu, iki kovo 31 d. 

nustatomi mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektai, o iki rugsėjo 1 d. skaičiai 

tikslinami. Šiandien pateiktas sprendimo projektas dėl patikslinimo. 

KALBĖJO: 

K. Pūkas. Tarybos nariams ir merui primenu, jog turime rūpintis demografine padėtimi ir 

emigracija. Į tėvų paklausimus tik atsirašinėjama. O kur apklausos? Gaila, kad negirdima žmonių 

prašymų. Balsuodami gerai pagalvokite, ar vykdote savo programą ir įsipareigojimus. 

A. Kupčinskas. Tarybos dauguma nesiekia kompromiso, neatstovauja bendruomenių 

interesams. Teismai priėmė sprendimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių kelių mokyklų atžvilgiu, 

kiti teismo posėdžiai dėl atostogų vyks tik rugsėjo pabaigoje. Mokyklos prašo bent minimalių 

komplektų skaičių, siūlo taikos susitarimą, tačiau valdančioji dauguma užsimerkia. Galbūt jiems 

rūpi vicemero privati mokykla. 

E. Gudišauskienė. Kai neturi ką pasakyti, teigi, kad viskas vykdoma teisės aktų nustatyta 

tvarka. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės dėl mokyklų reorganizavimo, tad tvirtinkime 

klasių komplektus teisės aktų nustatyta tvarka. Išklausykime ir išgirskime bendruomenės lūkesčius. 

Jeigu prie mokyklų tėvai stovi naktinėse eilėse, kodėl negalime formuoti klasių? 

K. Mazurkevičius. Dirbtinai politiniu metodu žlugdomos kai kurios įstaigos. Nebūtų 

emocijų, jei Švietimo skyrius ar švietimo sritį kuruojantys politikai aiškiai atsakytų į klausimus. 

Mokyklų reorganizacija šiai dienai yra įklimpusi į teisminius ginčus, bendruomenės nepatenkintos. 

Vaikai liepos vidury nežino, ar tęs mokslus toje pat mokykloje. 
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I. Pukelytė. Patikinu, jog labai atidžiai klausomės visų nuomonių. Nesame kalti dėl 

demografinės padėties Lietuvoje prastėjimo. Turime optimizuoti veiklas mokyklose. Gera 

problema, kad į „Žiburio“ ir P. Mašioto mokyklas nori patekti priešmokyklinukai, bet tada netelpa 

pradinukai. Be to, kai kurių mokyklų administracijos nori pertvarkos, tad spręskime problemas. 

K. Pūkas. Meluojama į akis. Jūs negalite daryti tai, ką norite. Yra įstatymai ir žmonių 

nuomonė. Organizuokite apklausas, paviešinkite, tada bus aišku. 

A. Kupčinskas. Informuoju, kad TS–LKD frakcija yra pateikusi posėdžio protokolo išrašą 

(pridedamas 57 p.). Siūlomų pakeitimų esmė – leisti S. Lozoraičio pagrindinei mokyklai formuoti 

po vieną 9 ir 10 klases bei P. Mašioto pradinėje mokykloje steigti dvi priešmokyklines grupes po    

20 vaikų. Atkreipiu dėmesį, jog sakoma tik dalis tiesos. Kaip galima naują higieninį pasą turinčiai 

mokyklai pasakyti, kad joje netelpa vaikai? Tai panašu į kai kurias Rytų valstybes. 

Ž. Garšva. Diskusijos visais klausimais vyksta visuose lygiuose. Protingų žmonių 

neapgausi kalbomis prieš kameras. 

S. Kairys. Apsispręskime dėl TS–LKD frakcijos siūlymų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS–LKD frakcijos siūlymo sprendimo projekto 1 punktu numatomų 

patvirtinti priedų 5 priedą patikslinti taip: 2 punkto 3 skiltyje įrašyti skaičių „2“ ir 4 skiltyje įrašyti 

skaičių „20“. 

Balsavo: už – 14, prieš – 17, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS–LKD frakcijos siūlymo sprendimo projekto 1 punktu numatomų 

patvirtinti priedų 3 priedą patikslinti taip: 11 punkto 18 skiltyje įrašyti skaičių „1“ ir 19 skiltyje 

įrašyti skaičių „1“. 

Balsavo: už – 14, prieš – 17, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

S. Kairys. Apsispręskime dėl frakcijos „Kaunas – kitokia Lietuva“ siūlymo (pridedamas    

58 p.) „Žiburio“ pagrindinei mokyklai leisti formuoti 9 klasę. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl frakcijos „Kaunas – kitokia Lietuva“ siūlymo sprendimo projekto 3 priedo 

17 eilutėje įtraukti devyniolikos vaikų 9-os klasės komplektą Kauno „Žiburio“ pagrindinėje 

mokykloje. 

Balsavo: už – 14, prieš – 17, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

S. Kairys. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, pritarkime Švietimo ir kultūros komiteto 

siūlymams. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Švietimo ir kultūros komiteto siūlymui sprendimo 

projekto 4 priedo 2 punkto „Kauno Simono Daukanto progimnazija“ 12 skiltyje vietoj skaičiaus „2“ 

įrašyti skaičių „3“ pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Švietimo ir kultūros komiteto siūlymui sprendimo 

projekto 4 priedo 2 punkto „Kauno Simono Daukanto progimnazija“ 15 skiltyje vietoj skaičiaus 

„10“ įrašyti skaičių „11“ pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Švietimo ir kultūros komiteto siūlymui sprendimo 

projekto 4 priedo 2 punkto „Kauno Simono Daukanto progimnazija“ 17 skiltyje vietoj skaičiaus 

„22“ įrašyti skaičių „23“ pritarti. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Švietimo ir kultūros komiteto siūlymui sprendimo 

projekto 6 priedo 9 punkto „Kauno Vandos Tumėnienės ugdymo centras“ eilutėje „Ligoninės 

klasės“ 3 skiltyje vietoj ženklo „–“ įrašyti skaičių „1“ pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Švietimo ir kultūros komiteto siūlymui sprendimo 

projekto 6 priedo 9 punkto „Kauno Vandos Tumėnienės ugdymo centras“ eilutėje „Ligoninės 

klasės“ 4 skiltyje vietoj ženklo „–“ įrašyti skaičių „6“ pritarti. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimais. 

Balsavo: už – 20, prieš – 6, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-392 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

Replika po balsavimo: 

A. Kupčinskas. Tokia situacija primena nebrandžią demokratiją. Vienose mokyklose klasių 

komplektų skaičius padidinamas bendru sutarimu, bet mums pasiūlius analogiškus sprendimus vos 

dėl vieno komplekto siūlymai kategoriškai atmetami. Piktnaudžiaujama suteikta galia. 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-379 „Dėl pritarimo UAB Kauno butų ūkio 

vadovo 2015 metų ataskaitai“. 

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

7 komitetuose, 6 pritarė be pastabų, Ekonomikos ir finansų komitetas nepritarė ir siūlo 

Administracijai pasitvirtinti tipines Kauno miesto savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių 

savininkė yra Savivaldybė), Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitų 

formas pagal įmonių veiklos sritis. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Mikėnas. Kodėl pritariant ataskaitai nėra UAB Kauno butų ūkio vadovo? 

L. Stankevičienė. Ataskaitą parengęs vadovas šiuo metu nebedirba. Posėdyje dalyvauja 

naujas vadovas, taigi galite jam pateikti klausimų. 

K. Pūkas. Gyventojai skundžiasi dėl šios įmonės veiklos. Ar numatomas jos auditas? 

L. Stankevičienė. Įmonėje vyksta dideli pokyčiai. Atėjus naujam vadovui, turėtų daug kas 

pasikeisti. 

P. Jakštas. Kada atsiras įmonėje naujas vadovas? Senasis jau keli mėnesiai serga. 

L. Stankevičienė. Senasis vadovas yra nutraukęs darbo santykius. Dabar įmonei vadovauja 

Marius Zaborskas. 

KALBĖJO: 

K. Pūkas. Žmonės nuolat skundžiasi. Šiandien vedėja kalba apie problemas, bet anksčiau 

vyko tik atsirašinėjimas. Reikėtų aktyvumo, kad Būsto valdymo skyrius veiktų atsižvelgdamas į 

gyventojų lūkesčius. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 19, prieš – 6, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-393 pridedamas 85* p.). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-415 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. T-175 „Dėl sutikimo perimti savivaldybės 

nuosavybėn nekilnojamąjį turtą Apuolės g. 44, Kaune“ pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-394 pridedamas  

86* p.). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-378 „Dėl Savivaldybės turto, perduoto   

Šv. Mato gimnazijai, nurašymo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-395 pridedamas  

87* p.). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-380 „Dėl turto perėmimo ir perdavimo 

Kauno Šančių pagrindinei mokyklai“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-396 pridedamas     

94* p.). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-400 „Dėl automobilių perdavimo valdyti ir 

naudoti panaudos pagrindais viešajai įstaigai „Kauno tvirtovės projektai“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-397 pridedamas     

107* p.). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-401 „Dėl leidimo Kauno Tirkiliškių 

mokyklai-darželiui statyti tvorą su vartais ir varteliais žemės sklype M. Yčo g. 2, Kaune“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Ar ši mokykla turi suformuotą žemės sklypą? 

A. Jarušauskas. Taip, turi. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-398 pridedamas     

111* p.). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-381 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarnybinių automobilių naudojimo taisyklių patvirtinimo“. 
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Pranešėjas – A. Jarušauskas, Aprūpinimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas                 

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-399 pridedamas     

112* p.). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-372 „Dėl Žemės sklypų pirkimo Kauno 

miesto savivaldybės nuosavybėn komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

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

pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Pūkas. Kaip Tarybos nariams sužinoti, iš kokių žmonių sudaryta komisija? Kaip mums 

balsuoti? 

D. Valiukas. Komisiją sudarys Administracijos direktorius. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-400 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-383 „Dėl žemės sklypų (jų dalių) Kauno 

mieste pirkimo“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-401 pridedamas  

118* p.). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-373 „Dėl miško žemės pavertimo kitomis 

naudmenomis“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-402 pridedamas     

122* p.). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-374 „Dėl miško žemės teritorijoje prie 

Marių g. ir Palemono g., Kaune, pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško 

žemės pavertimą kitomis naudmenomis“. 

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 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-403 pridedamas  

123* p.). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-389 „Dėl negyvenamųjų patalpų Marių     

g. 37, Kaune, perėmimo iš Kauno Palemono gimnazijos ir perdavimo Kauno miesto savivaldybės 

Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-404 pridedamas  

125* p.). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-386 „Dėl nekilnojamojo turto Veiverių      

g. 132, Kaune“. 

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

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

pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Pūkas. Ar nebuvo pažeista aerodromo panaudos sutartis su Vyriausybe? 

D. Valiukas. Neturiu kompetencijos tokiu klausimu. Nemanau, kad pažeidėme. 

K. Pūkas. Ar nereikėtų atlikti audito? Mes pasiūlysime. 

K. Mikėnas. Tarybos nary, argi ne Antikorupcijos komisijai priklausote, kad tokius 

klausimus uždavinėjate? 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-405 pridedamas  

127* p.). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-382 „Dėl nekilnojamojo turto Savanorių 

pr. 241A, Kaune, panaudos sutarties su asociacija „Žaliasis Ąžuolynas“ nutraukimo“. 

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

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

pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Kas bus šiose patalpose? 

D. Valiukas. Mano žiniomis, ten veiks Žaliakalnio nevyriausybinių organizacijų centras. 

G. Žukauskas. Kur veiklą vykdys „Žaliasis Ąžuolynas“? 

D. Valiukas. Neturiu informacijos. Tačiau asociacija šiose patalpose veiklos nevykdė, jos 

buvo apleistos. Sutartis nutraukiama jos prašymu. 

P. Mačiulis. Žaliakalnio bendruomenės galės kurtis S. Dariaus ir S. Girėno stadiono 

potribūninėse erdvėse. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Prieš kelis mėnesius meras pažadėjo Petrašiūnų bendruomenės centrui 

suteikti kitas patalpas. Ar jos yra pasiūlytos? 
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Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 22, prieš – 0, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-406 pridedamas 129* p.). 

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-385 „Dėl nekilnojamojo turto Šiaurės      

pr. 11, Kaune, panaudos sutarties su viešąja įstaiga Kauno Valdorfo mokykla atnaujinimo“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-407 pridedamas  

131* p.). 

 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-388 „Dėl nekilnojamojo turto J. Gruodžio 

g. 25, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno 1-ajai muzikos 

mokyklai“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-408 pridedamas  

132* p.). 

 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-387 „Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą 

valstybės turto panaudos sutartį su Lietuvos kariuomene“. 

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

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

pastabų. 

KALBĖJO: 

K. Pūkas. Nepritarsiu aerodromo sunaikinimui. Norime žinoti, kas ten vyksta. Prašysiu 

audito. Reikia išsiaiškinti, ar galimai nepažeidžiama aerodromo panaudos sutartis. 

D. Valiukas. Patalpomis ir žemės sklypu Lietuvos kariuomenė nebesinaudoja. 

A. Kupčinskas. K. Pūkui noriu pasakyti, kad kalbama apie Fredos patalpas. Kariuomenė 

apleido patalpas, tęstinumas yra, todėl siūlau pritarti. Šį turtą galima panaudoti. 2014 m. 

nekilnojamojo turto parodoje tai įvardyta kaip viena perspektyvių teritorijų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 32, prieš – 2, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-409 pridedamas 133* p.). 

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-384 „Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir 

trumpalaikio materialiojo turto Verkių g. 30, Kaune, nuomos Kauno „Žiburio“ pagrindinės 

mokyklos moksleivių maitinimui organizuoti“. 
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Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausiasis 

specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 4 komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-410 pridedamas  

137* p.). 

 

 

58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-432 „Dėl nekilnojamojo turto                 

Šv. Gertrūdos g. 58, Kaune, panaudos sutarties su VšĮ Kauno įvairių tautų kultūrų centru 

atnaujinimo“. 

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

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

Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas pritarė be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-411 pridedamas  

140* p.). 

 

 

59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-433 „Dėl nekilnojamojo turto P. Lukšio     

g. 40, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijai“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-412 pridedamas  

141* p.). 

 

 

60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-434 „Dėl nekilnojamojo turto Gedimino   

g. 36, Kaune, perėmimo ir nuomos“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-413 pridedamas  

143* p.). 

 

 

61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-435 „Dėl panaudos sutarties su viešąja 

įstaiga „Girstučio“ kultūros ir sporto centru pakeitimo“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-414 pridedamas  

149* p.). 
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62. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-416 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T-421 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto ir 

pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 20, prieš – 0, susilaikė – 12. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-415 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

63. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-406 „Dėl Savivaldybės būsto Kovo         

11-osios g. 52-14, Kaune, įkeitimo“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-416 pridedamas  

151* p.). 

 

 

64. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-418 „Dėl Savivaldybės būsto Kranto        

al. 47-2, 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 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-417 pridedamas  

152* p.). 

 

 

65. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-419 „Dėl Savivaldybės būsto Marių         

g. 8-36, 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 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-418 pridedamas  

154* p.). 

 

 

66. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-420 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato A. Smetonos al. 25, Kaune, dalies pardavimo“. 
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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 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-419 pridedamas  

156* p.). 

 

 

67. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-421 „Dėl Savivaldybės būsto Prancūzų     

g. 6-118, 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 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-420 pridedamas  

158* p.). 

 

 

68. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-422 „Dėl Savivaldybės būsto Taikos        

pr. 42-13, 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 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-421 pridedamas  

160* p.). 

 

 

69. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-423 „Dėl Savivaldybės būsto Pramonės   

pr. 81-48, 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 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-422 pridedamas  

162* p.). 

 

 

70. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-424 „Dėl Savivaldybės būsto M. Riomerio 

g. 2-39, 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 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-423 pridedamas  

164* p.). 
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71. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-425 „Dėl Savivaldybės būsto                    

A. Juozapavičiaus pr. 7-28, 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 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-424 pridedamas  

166* p.). 

 

 

72. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-426 „Dėl Savivaldybės būsto Julijanavos 

g. 40-4, 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 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-425 pridedamas  

168* p.). 

 

 

73. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-441 „Dėl nekilnojamojo turto Partizanų   

g. 5, Kaune, perėmimo iš Kauno miesto socialinių paslaugų centro“. 

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

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

pastabų, Miesto ūkio ir paslaugų komitetas rekomendavo Savivaldybės tarybai įtraukti šį klausimą 

papildomu į 2016 m. liepos 12 d. Tarybos posėdžio darbotvarkę. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-426 pridedamas  

170* p.). 

 

 

74. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-440 „Dėl nekilnojamojo turto Pramonės   

pr. 31, Kaune“. 

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

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

pastabų, Miesto ūkio ir paslaugų komitetas rekomendavo Savivaldybės tarybai įtraukti šį klausimą 

papildomu į 2016 m. liepos 12 d. Tarybos posėdžio darbotvarkę. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-427 pridedamas  

171* p.). 

 

 

75. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

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

(pridedami 60, 61 p.): kada bus įrengta įvaža į Taikos pr. 6 bei kodėl Viešosios tvarkos skyrius 

nepaiso Savanorių pr. 196 gyventojų kreipimųsi ir nedrausmina pažeidėjų? 
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G. Budnikas. Kodėl Tarybos sekretorė ignoruoja Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetą, 

nenukreipdama jam svarstyti su sportu susijusių klausimų? 

S. Kairys. Į pastabas, manau, bus atsižvelgta. 

 

 

Posėdis baigėsi 11.15 val. 

 

 

Savivaldybės meras                     Visvaldas Matijošaitis 

Tarybos sekretorė                                Živilė Širvienė 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 

Virginija Nevulė 

 

 

                   

 


