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2016 m. rugsėjo 6 d.  Nr. TP-9 

 
Kaunas 

 

Posėdis vyko 2016-09-06 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 10.40 val.). 

 

 

Posėdžio pirmininkas – Povilas Mačiulis, 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 (21 p.). 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos narys V. Matijošaitis. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas (22 p.). 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama 23 p.). 

S. Kairys. Vakar vykusioje frakcijų seniūnų sueigoje bendro sutarimo sulaukė Valdymo ir 

bendruomenių plėtojimo komiteto pasiūlymas įtraukti į Tarybos posėdžio darbotvarkę papildomą 

klausimą „Dėl važiavimo reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos suteikimo“ 

(svarstyti po 11 klausimo). Be to, apsvarstytas šio komiteto siūlymas įtraukti į posėdžio darbotvarkę 

papildomą klausimą „Dėl nekilnojamojo turto Laisvės al. 102, Kaune, pirkimo“ ir frakcijos 

„Kaunas – kitokia Lietuva“ siūlymas (pridedamas 27 p.) išbraukti 9 ir 11 klausimus, dėl kurių 

apsispręsime balsuodami. Ar dar bus siūlymų dėl darbotvarkės pakeitimo? 

A. Kupčinskas. Socialdemokratų frakcija prieš atostogas žadėjo šiam posėdžiui parengti 

kitokį sprendimo projektą dėl Centrinio pašto įsigijimo, bet jo nėra. Taigi Valdymo ir bendruomenių 

plėtojimo komitetas siūlo įtraukti į darbotvarkę papildomą klausimą „Dėl nekilnojamojo turto 

Laisvės al. 102, Kaune, pirkimo“. Taip pat, atsižvelgdami į papildomą klausimą dėl Dienos be 

automobilio, parengėme pasiūlymą ir jį pateiksime Sekretoriatui. 

J. Kupčinskienė. Nusišalinu nuo 16, 18, 19 ir 20 klausimų svarstymo. 

A. Kupčinskas. Aš taip pat nusišalinu nuo minėtųjų klausimų svarstymo. 

Ž. Garšva. Žadėjome parengti sprendimo projektą, bet ne šiam posėdžiui. Klausimas 

rengiamas, tačiau tai nėra taip paprasta, kaip pirkti ar nepirkti. 

V. Varžinskas. Komiteto ir kolegų vardu siūlau nesvarstyti klausimo dėl Centrinio pašto. 

Pirmiausia apsvarstykime jį komitetuose, todėl šiandien atidėkime ir nepritarkime jo įtraukimui į 

darbotvarkę. 

R. Mikaitis. Nusišalinu nuo 43 klausimo svarstymo. 

P. Mačiulis. Nusišalinu nuo 25 ir 26 klausimų svarstymo. 

D. Razmislevičius. Nusišalinu nuo 12 klausimo svarstymo. 

A. Papirtienė. Nusišalinu nuo 46 klausimo svarstymo. 

S. Kairys. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, klausimą „Dėl važiavimo reguliaraus susisiekimo 

autobusais ir troleibusais lengvatos suteikimo“ į darbotvarkę įtraukime bendru sutarimu. 
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą „Dėl važiavimo reguliaraus susisiekimo 

autobusais ir troleibusais lengvatos suteikimo“ (Nr. TR-491) į darbotvarkę įtraukti ir svarstyti po     

11 klausimo. 

 

S. Kairys. Apsispręskime dėl papildomo klausimo „Dėl nekilnojamojo turto Laisvės         

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

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

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

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

Balsavo: už – 11, prieš – 17, susilaikė – 8 (balsavimo rezultatai pridedami 29 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimo į darbotvarkę neįtraukti. 

 

S. Kairys. Apsispręskime dėl frakcijos „Kaunas – kitokia Lietuva“ siūlymo išbraukti 9 ir   

11 klausimus. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl 9 klausimo „Dėl Marvelės krovininės prieplaukos akvatorijos ribų ir ploto 

patvirtinimo“ (Nr. TR-474) išbraukimo iš darbotvarkės. 

Balsavo: už – 3, prieš – 18, susilaikė – 12 (balsavimo rezultatai pridedami 30 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimo iš darbotvarkės neišbraukti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl 11 klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės strateginio planavimo 

dokumentų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Nr. TR-454) 

išbraukimo iš darbotvarkės. 

Balsavo: už – 3, prieš – 21, susilaikė – 12 (balsavimo rezultatai pridedami 31 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimo iš darbotvarkės neišbraukti. 

 

S. Kairys. Informuoju, kad R. Mikaitis nusišalina nuo 43 klausimo „Dėl nekilnojamojo 

turto V. Krėvės pr. 112A, Kaune, panaudos sutarties su Kauno sportinio šaudymo klubu 

atnaujinimo“ (Nr. TR-481) svarstymo, A. Kupčinskas ir J. Kupčinskienė – nuo 16-ojo „Dėl 

Nakvynės namų reorganizavimo, prijungiant juos prie Kauno miesto socialinių paslaugų centro“ 

(Nr. TR-463), 18-ojo „Dėl pritarimo Kauno miesto socialinių paslaugų centrui dalyvauti 

įgyvendinant projektą „Integrali pagalba senyvo amžiaus asmenims su negalia Kauno mieste“      

(Nr. TR-465), 19-ojo „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimo    

Nr. T-90 „Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Nr. TR-485) ir 20-ojo „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2011 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-91 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio 

nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Kauno mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

(Nr. TR-486), A. Papirtienė nusišalina nuo 46 klausimo „Dėl nekilnojamojo turto Kovo 11-osios     

g. 50, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Kovo 11-osios 

gimnazijai“ (Nr. TR-470) svarstymo, D. Večerskis – nuo 45-ojo „Dėl negyvenamųjų patalpų 

Savanorių pr. 56, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos automobilių sporto federacijai“ 

(Nr. TR-442) (prašymas pridedamas 32 p.), P. Mačiulis praneša nusišalinantis nuo 25 „Dėl Mokinio 

krepšelio lėšų skyrimo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Nr. TR-466) ir     

26 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse 

neformaliojo švietimo ir kitose įstaigose nustatymo“ (Nr. TR-453) klausimų svarstymo bei             

D. Razmislevičius – nuo 12-ojo „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 2 d. 
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sprendimo Nr. T-13 „Dėl transporto priemonių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už 

naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti mokėjimo“ 

pakeitimo“ (Nr. TR-457) svarstymo. 

M. Jurgutis. Nusišalinu nuo 29 klausimo „Dėl pritarimo bendradarbiavimo kuriant ir 

įveiklinant Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės 

veiklos atviros prieigos centrą Kauno apskrities teritorijoje sutarties projektui ir įgaliojimo ją 

pasirašyti“ (Nr. TR-490) svarstymo. 

S. Kairys. Siūlau bendru sutarimu patvirtinti šios dienos darbotvarkę su pakeitimais. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 

 

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

Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-739 „Dėl 

Laikinų nesudėtingų prekybos (paslaugų teikimo) statinių (įrenginių) Kauno miesto viešosiose 

vietose projektavimo ir statybos (įrengimo) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės valdomų įstaigų ir įmonių prieigų pritaikymo neįgaliesiems 

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio 

patvirtinimo 

5. Dėl 2014 m. balandžio 4 d. ilgalaikės paskolos sutarties Nr. 188764867-K3/SR-0614 

pakeitimo 

6. Dėl Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

7. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-652 „Dėl 

skverų statuso suteikimo“ pakeitimo 

8. Dėl A. Janulaičio gatvės pavadinimo suteikimo 

9. Dėl Marvelės krovininės prieplaukos akvatorijos ribų ir ploto patvirtinimo 

10. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-343 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės teritorijos kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo 

ir sprendinių įgyvendinimo stebėsenos, topografinių planų rengimo ir sklypų formavimo 

paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo 

11. Dėl Kauno miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo 

stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo 

12. Dėl važiavimo reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos suteikimo 

13. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl 

transporto priemonių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis 

Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti mokėjimo“ pakeitimo 

14. 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 

15. Dėl Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriaus ir labdaros ir paramos fondo „Maisto 

bankas“ atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto 

priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą 

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

palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką suteikimo 

17. Dėl Nakvynės namų reorganizavimo, prijungiant juos prie Kauno miesto socialinių paslaugų 

centro 

18. Dėl pritarimo Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centrui dalyvauti įgyvendinant projektą 
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„Integrali pagalba į namus neįgaliems asmenims Kauno mieste“ 

19. Dėl pritarimo Kauno miesto socialinių paslaugų centrui dalyvauti įgyvendinant projektą 

„Integrali pagalba senyvo amžiaus asmenims su negalia Kauno mieste“ 

20. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-90 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

21. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-91 „Dėl 

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo 

Kauno mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

22. Dėl 2020 m. pasaulio salės futbolo čempionato surengimo Kaune 

23. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės ir Tarptautinių vaikų žaidynių asociacijos sutarties 

projektui 

24. Dėl VšĮ „Ryšių istorijos muziejus“ pertvarkymo į biudžetinę įstaigą Ryšių istorijos muziejų 

25. Dėl Kauno suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 

26. Dėl Mokinio krepšelio lėšų skyrimo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo 

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

neformaliojo švietimo ir kitose įstaigose nustatymo 

28. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-731 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų teikimo ir premijų skyrimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

29. Dėl sutikimo perimti turtą ir jo perdavimo Kauno miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoms 

30. Dėl pritarimo bendradarbiavimo kuriant ir įveiklinant Gamtos mokslų, technologijų, 

inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrą Kauno 

apskrities teritorijoje sutarties projektui ir įgaliojimo ją pasirašyti 

31. Dėl socialinio būsto pirkimo 

32. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-714 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip 

Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 

33. Dėl sutikimo, kad Kauno Veršvų vidurinė mokykla rekonstruotų pastatą Romainių g. 28, 

Kaune 

34. Dėl Savivaldybės būsto Virvių g. 8-3, Kaune, pardavimo 

35. Dėl Savivaldybės būsto Varnių g. 39-64, Kaune, pardavimo 

36. Dėl Savivaldybės būsto Studentų g. 2A-8, Kaune, pardavimo 

37. Dėl Savivaldybės būsto Bajorų g. 5-10, Kaune, pardavimo 

38. Dėl Savivaldybės būsto Plento g. 7-25, Kaune, pardavimo 

39. Dėl Savivaldybės būsto Kovo 11-osios g. 36-41, Kaune, pardavimo 

40. Dėl nekilnojamojo turto Vaistinės skg. 13, Kaune, pirkimo 

41. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-241 „Dėl 

Savivaldybės nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo 

42. Dėl nekilnojamojo turto Trakų g. 25-2, Kaune, panaudos sutarties su asociacija klubu 

„Geležiniai sparnai“ nutraukimo 

43. Dėl nekilnojamojo turto Ašigalio g. 23, Kaune, panaudos sutarties su VšĮ „Būk savimi“ 

atnaujinimo 

44. Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės pr. 112A, Kaune, panaudos sutarties su Kauno sportinio 
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šaudymo klubu atnaujinimo 

45. Dėl negyvenamosios patalpos Vytauto pr. 44, Kaune, nuomos 

46. Dėl negyvenamųjų patalpų Savanorių pr. 56, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį 

Lietuvos automobilių sporto federacijai 

47. Dėl nekilnojamojo turto Kovo 11-osios g. 50, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti 

juo patikėjimo teise Kauno Kovo 11-osios gimnazijai 

48. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio materialiojo turto Šarkuvos g. 30, Kaune, nuomos Kauno 

Juozo Grušo meno gimnazijos moksleivių maitinimui organizuoti 

49. Dėl negyvenamųjų patalpų Žeimenos g. 66, Kaune, perėmimo iš Kauno Kazio Griniaus 

progimnazijos ir perdavimo pagal panaudos sutartį Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų 

licėjui 

50. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-456 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Budnikas. Kokių priemonių prireiks užtikrinant lankomumą? 

S. Kairys. Reglamente numatyta, kad, Tarybos nariui praleidus tam tikrą dalį posėdžių, 

mažinamos jam skiriamos išmokos. Papildžius Etikos komisijos funkcijas, ji svarstys lankomumą ir 

įvertins priežastis. 

L. Kudarienė. Kaip dėl komitetų lankomumo? 

S. Kairys. Kalbame apie visus posėdžius, neišskiriant komitetų, komisijų. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Kai kurie valdantieji į komitetų posėdžius užsuka kelis kartus per metus, 

tad jeigu būtų kaip Seime, jiems būtų taikomos sankcijos. Šiuo atveju vadovaujamės Vietos 

savivaldos įstatymu, kuris, manau, taisytinas. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-428 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-438 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-739 „Dėl Laikinų nesudėtingų prekybos (paslaugų 

teikimo) statinių (įrenginių) Kauno miesto viešosiose vietose projektavimo ir statybos (įrengimo) 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – P. Jakštas, Savivaldybės tarybos narys. Klausimas svarstytas 3 komitetuose,     

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

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-429 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-439 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

valdomų įstaigų ir įmonių prieigų pritaikymo neįgaliesiems“. 
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Pranešėjas – P. Jakštas, Savivaldybės tarybos narys. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas rekomenduoja papildyti sprendimo projekto             

1 punktą ir jį išdėstyti taip: „1. Pavesti Kauno miesto savivaldybės administracijai parengti 

rekomendacinį Kauno miesto savivaldybės administracijos, jos padalinių, jos valdomų įstaigų ir 

kontroliuojamų įmonių prieigų pritaikymo neįgaliesiems planą.“, Sveikatos ir socialinių reikalų 

komitetas siūlo pakeisti sprendimo projekto 1 punktą ir jį išdėstyti taip: „1. Pavesti Kauno miesto 

savivaldybės administracijai iki 2016 m. gruodžio 31 d. parengti rekomendacinį Kauno miesto 

savivaldybės kontroliuojamų įmonių prieigų pritaikymo neįgaliesiems planą ir kontroliuoti lėšų 

numatymą jam įgyvendinti.“, Miesto ūkio ir paslaugų komitetas išklausė. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Žukauskas. Ačiū už tokį pasiūlymą. Ar jums neatrodo, kad reikėtų pradėti nuo 

Savivaldybės pastato? Kaip visa tai turėtų būti organizuojama ir kaip greitai? 

P. Jakštas. Pagal sprendimo projektą tuo turėtų pasirūpinti Savivaldybės administracija. 

Mūsų laukia dideli darbai, nes nuo rugsėjo 1 d. įsigaliojo Neįgaliųjų socialinės integracijos 

įstatymas. 

L. Kudarienė. Kokia jūsų nuomonė dėl Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto siūlymo, 

kad reikėtų paspartinti procesą ir jau šiemet parengti planą? 

P. Jakštas. Pritariu jam. Sprendimą įgyvendinti reikėtų kuo greičiau. 

L. Mikalauskas. Kaip neįgaliajam patekti į posėdžių salę, jei taką užtvėręs didžiulis stalas? 

P. Jakštas. Manau, reikia pradėti nuo Savivaldybės pastato ir parodyti visiems pavyzdį. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Dėkoju už iniciatyvą ir sprendimo projekto parengimą. Gaila tik, kad šis 

klausimas nebuvo svarstomas Ekonomikos ir finansų komitete. Galėtume protokoliniu pavedimu 

įtvirtinti, kad planas būtų parengtas ir svarstant 2017 m. biudžeto projektą numatomos priemonės. 

S. Kairys. Apsispręskime dėl pateiktų siūlymų. Ar galime Sveikatos ir socialinių reikalų 

komiteto siūlymui pritarti bendru sutarimu? 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto siūlymui pakeisti 

sprendimo projekto 1 punktą ir jį išdėstyti taip: „1. Pavesti Kauno miesto savivaldybės 

administracijai iki 2016 m. gruodžio 31 d. parengti rekomendacinį Kauno miesto savivaldybės 

kontroliuojamų įmonių prieigų pritaikymo neįgaliesiems planą ir kontroliuoti lėšų numatymą jam 

įgyvendinti.“ pritarti. 

 

S. Kairys. Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas ir TS–LKD frakcija siūlo 

papildyti sprendimo projekto 1 punktą įterpiant ir Kauno miesto savivaldybės administracijos, jos 

padalinių, jos valdomų įstaigų prieigas (siūlymas pridedamas 33 p.). Siūlote balsuoti? 

A. Kupčinskas. Ar reikia balsuoti vien dėl principo, kad siūlymą pateikė mūsų frakcija? 

Turime įtraukti ir Savivaldybės administracijos, jos padalinių, jos valdomų įstaigų prieigų 

pritaikymą neįgaliesiems. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto ir TS–LKD frakcijos 

siūlymo (pridedamas 33 p.). 

Balsavo: už – 38, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-430 

pridedamas 40 p.). 
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4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-482 „Dėl Kauno miesto savivaldybės     

2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“. 

Pranešėja – J. Malcytė, Centrinio apskaitos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas                

7 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-431 pridedamas    

41 p.). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-467 „Dėl 2014 m. balandžio 4 d. ilgalaikės 

paskolos sutarties Nr. 188764867-K3/SR-0614 pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-432 pridedamas 

138 p.). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-468 „Dėl Mokinių važiavimo išlaidų 

kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-433 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-460 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-652 „Dėl skverų statuso suteikimo“ pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Kokio dydžio skveras, ar nustatytos jo ribos? 

R. Savickienė. Tai 0,8 ha teritorija. Paskelbus ją skveru, bus pradėtas žemės sklypo 

planavimas ir plotas patikslintas. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-434 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-455 „Dėl A. Janulaičio gatvės pavadinimo 

suteikimo“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Ar negalėjote aiškinamajame rašte pateikti, kurio laikotarpio veikėjas buvo 

Augustinas Janulaitis? 
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N. Valatkevičius. Priimu pastabą. Mums atrodė savaime aišku, kad kalbame apie veikėją 

iki 40-ųjų metų. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. A. Janulaitis buvo nepriklausomybininkas, bet jis aiškiai socialistinių 

pažiūrų, į lietuvių kalbą išvertė K. Markso „Manifestą“, F. Dostojevskio kūrybą ir kt. Gal 

socialdemokratai turėjo įtakos parenkant pavadinimą? 

N. Valatkevičius. Kalbų mokėjimas nėra nusikaltimas. Pavadinimų sumanymo ir atminimo 

įamžinimo darbo grupė pritarė tokiam pavadinimui. 

S. Kairys. Gal galėtų kas nors iš darbo grupės pakomentuoti situaciją? 

J. E. Norvaišienė. Keista, kad kvestionuojami pasaulinio klasiko F. Dostojevskio vertimai. 

O kodėl išsilavinusiam žmogui nesužinojus K. Markso idėjų? 

A. Kupčinskas. Kitą kartą suteikiant pavadinimus siūlau pasidomėti ir, kas išvertė Lenino 

raštus. Gal taip pakeltume erudiciją? 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-435 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-474 „Dėl Marvelės krovininės prieplaukos 

akvatorijos ribų ir ploto patvirtinimo“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Pūkas. Ar tikite, kad ten plauks krovininiai laivai? Ar tai nebus tik pinigų švaistymas? 

N. Valatkevičius. Tikiu. 

A. Garbaravičius. Kiek kainavo prieplauka? 

N. Valatkevičius. Tikrai nežinau. 

G. Žukauskas. Ar nebuvo galima panaudoti tokioms reikmėms Vilijampolės žiemos uosto? 

N. Valatkevičius. Tai buvo ne tik Kauno sprendimas, pritarė ministerija. Mano nuomone, 

šis variantas tinkamesnis, nes krovininė prieplauka bus miesto pakraštyje, prie aplinkkelio. 

P. Jakštas. Ar plotai, ribos neturėjo būti nustatyti svarstant techninį projektą? 

N. Valatkevičius. Norint pradėti eksploatuoti uostą, būtina nustatyti akvatoriją. Svarbu, kur 

yra laivybos trasa ir kur ji gilinama. 

P. Mačiulis. Ar galime pritarti bendru sutarimu? Garsiau sakykite, jei nepritariate. 

Balsuojame. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 35, prieš – 3, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-436 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

Replika po balsavimo: 

K. Pūkas. Tarybos veiklos reglamento ir procedūrų komisijos posėdyje buvo siūloma, kad 

pritariantieji klausimui patylėtų ir leistų būti išgirstiems tiems, kas nepritaria. 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-477 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-343 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos 

kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir sprendinių įgyvendinimo stebėsenos, 

topografinių planų rengimo ir sklypų formavimo paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo“. 
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Pranešėjas – N. Valatkevičius, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas. 

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-437 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-454 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

strateginio planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Pūkas. Kodėl nėra ataskaitų? Buvo pateiktos tik direktoriaus, kurios su tuo neturi nieko 

bendro. 

T. Metelionis. Jūs kalbate apie buvusių laikotarpių ataskaitas. 

K. Pūkas. Siūlau atlikti auditą. 

T. Metelionis. Rašte jums atsakėme, kad sektorinių studijų ataskaitų stebėseną vykdė 

skyriai. Naujoje tvarkoje surašyta, kad visos šakinės strategijos, plėtros planai bus koordinuojami 

mūsų skyriaus ir Strateginio planavimo komisijos. Anksčiau kaip strateginio veiklos plano ataskaita 

buvo rengiama Administracijos direktoriaus veiklos ataskaita. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 34, prieš – 3, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-438 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-491 „Dėl važiavimo reguliaraus 

susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos suteikimo“. 

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

svarstytas 2 komitetuose, pritarta be pastabų, Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas 

rekomendavo Savivaldybės tarybai įtraukti šį klausimą papildomu į 2016 m. rugsėjo 6 d. Tarybos 

posėdžio darbotvarkę. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-439 pridedamas 

139 p.). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-457 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl transporto priemonių valdytojų atleidimo 

nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms 

statyti mokėjimo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-440 pridedamas 

140 p.). 
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14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-461 „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 – R. Palevičienė, Klientų aptarnavimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas       

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-441 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-462 „Dėl Lietuvos samariečių bendrijos 

Kauno skyriaus ir labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ atleidimo nuo vietinės rinkliavos už 

leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą“. 

Pranešėja – R. Palevičienė, Klientų aptarnavimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas       

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-442 pridedamas 

141 p.). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-476 „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 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-443 pridedamas 

142 p.). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-463 „Dėl Nakvynės namų reorganizavimo, 

prijungiant juos prie Kauno miesto socialinių paslaugų centro“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

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

Kada Tarybos nariai bus pakviesti ten pasižiūrėti? 

M. Vyšniauskienė. Atidarymas numatomas spalio mėnesį. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-444 pridedamas 

143 p.). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-464 „Dėl pritarimo Kauno neįgaliojo 

jaunimo užimtumo centrui dalyvauti įgyvendinant projektą „Integrali pagalba į namus neįgaliems 

asmenims Kauno mieste“. 
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Pranešėja – M. Vyšniauskienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas   

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-445 pridedamas 

157 p.). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-465 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

socialinių paslaugų centrui dalyvauti įgyvendinant projektą „Integrali pagalba senyvo amžiaus 

asmenims su negalia Kauno mieste“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-446 pridedamas 

158 p.). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-485 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-90 „Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų 

mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-447 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-486 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-91 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų 

poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Kauno mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, kurie siūlo sprendimo projekte nurodyto 6.5 papunkčio trečiajame sakinyje po 

žodžio „asmenys“ įrašyti žodžius „apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų ir kitų toksinių medžiagų“. 

Pranešėja teigia sutinkanti su komitetų pastaba. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Komitetų siūlymui sprendimo projekte nurodyto          

6.5 papunkčio trečiajame sakinyje po žodžio „asmenys“ įrašyti žodžius „apsvaigę nuo alkoholio, 

narkotikų ir kitų toksinių medžiagų“ pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-448 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-487 „Dėl 2020 m. pasaulio salės futbolo 

čempionato surengimo Kaune“. 

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

pritarta be pastabų. 
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P. Mačiulis. TS–LKD frakcija siūlo sutartyje numatyti, kad 2020 m. pasaulio salės futbolo 

čempionato finalinės varžybos vyktų Kaune (siūlymas pridedamas 34 p.). Prašau situaciją 

pakomentuoti pranešėją. 

M. Šivickas. Mes negalime keisti sutarties, nes tai FIFA patvirtinta sutarties forma. 

Posėdyje dalyvauja federacijos atstovas, galėtų patikslinti. Pagal planą varžybos numatomos 

trijuose miestuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Atsižvelgiant į „Žalgirio“ arenos dydį, natūralu, 

jog finalinės varžybos vyktų Kaune. 

P. Mačiulis. Galėtume priimti protokolinį pavedimą su rekomendacija Administracijai 

derėtis, kad futbolo čempionato finalas vyktų Kaune. 

A. Kupčinskas. Siūlau priimti protokolinį pavedimą Administracijai. Prieš 2011 m. 

čempionatą taip pat buvo deramasi ir pasiekti susitarimai, kad Europos krepšinio čempionato 

finalinės varžybos vyktų Kaune. Suprantu, kad yra sutarties formos, bet derėtis galima. 

P. Mačiulis. Manau, tam niekas neprieštaraus. 

G. Budnikas. Tegul neužpyksta federacijos atstovas, bet reikėtų futbolininkams labai 

padirbėti, pasistengti, kad čempionate gerai pasirodytume. 

P. Mačiulis. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, sprendimą priimkime su protokoliniu pavedimu 

Administracijai siekti, kad pasaulio salės futbolo čempionato finalinės varžybos vyktų Kaune. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su protokoliniu pavedimu (sprendimas 

Nr. T-449 pridedamas 1* p.). 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pavesti Savivaldybės administracijai derėtis su Lietuvos 

futbolo federacija ir siekti, kad pasaulio salės futbolo čempionato finalinės varžybos vyktų Kaune. 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-488 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės ir Tarptautinių vaikų žaidynių asociacijos sutarties projektui“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-450 pridedamas 

24* p.). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-478 „Dėl VšĮ „Ryšių istorijos muziejus“ 

pertvarkymo į biudžetinę įstaigą Ryšių istorijos muziejų“. 

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

pritarta be pastabų. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Sprendimo projektas rodo, kad Miesto muziejui reikia turėti naujas 

patalpas. Perduodama 3000 eksponatų iš Ryšių istorijos muziejaus, kuris ateityje bus prijungtas prie 

biudžetinės įstaigos Miesto muziejaus. Dar kartą raginu spręsti klausimą dėl Centrinio pašto ar kitų 

patalpų, reikalingų muziejui, įsigijimo. 

S. Kairys. Atkreipiu dėmesį, kad žiniasklaidoje buvo pasirodžiusi informacija apie 

steigiamą naują biudžetinę įstaigą, bet taip nėra. VšĮ „Ryšių istorijos muziejus“ pertvarkoma į 

biudžetinę įstaigą, kad vėliau būtų sujungta su Miesto muziejumi. Numatyti etatai reikalingi pagal 

Muziejų įstatymą. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-451 pridedamas 

26* p.). 



13 

   

 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-452 „Dėl Kauno suaugusiųjų mokymo 

centro direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-452 pridedamas 

36* p.). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-466 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų skyrimo, 

naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-453 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-453 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse neformaliojo švietimo ir kitose įstaigose 

nustatymo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-454 pridedamas 

37* p.). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-472 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-731 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

apdovanojimų teikimo ir premijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Mikalauskas. Kokie konkrečiai apdovanojimai bus teikiami? Mano žiniomis, anksčiau 

būdavo teikiama statulėlė su užrašu „Metų mokytojas“. 

V. Mažeika. Tas apdovanojimas keičiamas pinigine premija. 

K. Mazurkevičius. Kada kitų profesijų atstovai gali tikėtis būti apdovanoti? 

V. Mažeika. Tai Tarybos valia. 

G. Budnikas. Suprantu, yra materialinė pusė, o kur moralinė? Juk gauta statulėle galėtų 

pasidžiaugti ne tik pats mokytojas, bet ir jo vaikai bei anūkai. 

V. Mažeika. Kitą Tarybos posėdį jau bus teikiamos kandidatūros. Jūsų pastabą būtų galima 

įvertinti perspektyvoje. Suvienodinant premijų teikimo tvarką, pateiktas toks sprendimo projektas, 

ir komitetų pastabų nesulaukta. 

KALBĖJO: 

K. Mazurkevičius. Pernai buvo sutaupyta milijonai socialinėms išmokoms skirtų pinigų, 

todėl būtų etiška, kad valdantieji rugsėjo 27 d. pasveikintų socialinės srities darbuotojus, įteiktų 
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jiems premijas. Kitąmet reikėtų pasveikinti ir medicinos darbuotojus. Taikomi skirtingi kriterijai 

prieš rinkimus. Tikimės, kad bus parengta bendra tvarka. 

G. Budnikas. Pritariu K. Mazurkevičiaus pastebėjimams. Ką tik buvo Bibliotekininkystės 

metai, tačiau šios srities darbuotojų nepastebime. Manau, dar ne per vėlu mokytojams statulėles 

pagaminti, o gal įteikti sertifikatus atminčiai. 

V. Mažeika. Gerai, tai bus padaryta. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-455 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-471 „Dėl sutikimo perimti turtą ir jo 

perdavimo Kauno miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms“. 

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

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Supratau, kad perdavus konteinerius vaikai bus mokomi rūšiuoti. 

V. Mažeika. Taip. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-456 pridedamas 

39* p.). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-490 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo 

kuriant ir įveiklinant Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir 

eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrą Kauno apskrities teritorijoje sutarties projektui ir 

įgaliojimo ją pasirašyti“. 

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

pritarta be pastabų. Pranešėjas teigia gavęs informaciją iš Lietuvos sveikatos mokslų ir Kauno 

technologijos universitetų, kad jie prie sutarties prisijungs vėliau, ir atitinkamai Kauno technikos 

kolegijos, Kauno kolegijos ir Kauno rajono savivaldybės pageidaujama būti šios sutarties 

partneriais, todėl parengta sprendimo projekto pataisa (pridedama 35 p.). Prašoma vietoj Kauno 

technologijos ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetų sutarties partneriais įtraukti Kauno rajono 

savivaldybę, Kauno technikos kolegiją ir Kauno kolegiją. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Patikslinkite ir išvardykite visus sutarties dalyvius. 

V. Mažeika. Kauno miesto savivaldybė, Kauno moksleivių techninės kūrybos centras, 

Lietuvos sporto universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Kauno rajono savivaldybė, Kauno technikos kolegija ir 

Kauno kolegija. 

S. Kairys. Ar galime bendru sutarimu pritarti rengėjo pateiktoms pastaboms? 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Rengėjo pateiktoms pastaboms, susijusioms su sutarties 

partnerių pasikeitimu, t. y. vietoj Kauno technologijos ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetų 

sutarties partneriais įtraukti Kauno rajono savivaldybę, Kauno technikos kolegiją ir Kauno kolegiją, 

pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-457 

pridedamas 46* p.). 
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31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-458 „Dėl socialinio būsto pirkimo“. 

Pranešėja – A. Gustienė, Būsto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Koks nepabaigto įgyvendinti socialinio būsto projekto K. Veverskio g. likimas? 

Ar neplanuojama tęsti statybų? Pamatai yra. 

A. Gustienė. Dėl pamatų nieko negaliu pasakyti. Pagal įstatymą pardavę Savivaldybės 

būstą dalį lėšų turime skirti socialinio būsto plėtrai. Turime įgyvendinti Valstybės kontrolės 

rekomendacijas. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-458 pridedamas 

47* p.). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-483 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-714 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto fondo 

ir Savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

Pranešėja – A. Gustienė, Būsto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-459 pridedamas 

48* p.). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-473 „Dėl sutikimo, kad Kauno Veršvų 

vidurinė mokykla rekonstruotų pastatą Romainių g. 28, Kaune“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Mikaitis. Kiek truktų projektavimas, rekonstravimas? 

A. Jarušauskas. Pasirašius sutartį, projektavimas truktų iki trijų mėnesių. Jeigu būtų 

numatytos lėšos 2017 m. biudžete, rekonstrukcija prasidėtų kitų metų pavasarį ir įgyvendinta tais 

pačiais metais. 

KALBĖJO: 

R. Mikaitis. Ilgai diskutuota, kokios mokyklos reikėtų Romainiuose. Manau, priimtas 

racionalus sprendimas. Tai, kad atsiras priešmokyklinės ir papildomos pradinės klasės, didelis 

palengvinimas ne tik Romainių, bet ir Šilainių gyventojams. Siūlau pritarti sprendimo projektui. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-460 pridedamas 

147* p.). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-444 „Dėl Savivaldybės būsto Virvių g. 8-3, 

Kaune, pardavimo“. 

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. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-461 pridedamas 

148* p.). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-445 „Dėl Savivaldybės būsto Varnių         

g. 39-64, 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-462 pridedamas 

150* p.). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-446 „Dėl Savivaldybės būsto Studentų     

g. 2A-8, 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-463 pridedamas 

152* p.). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-447 „Dėl Savivaldybės būsto Bajorų           

g. 5-10, 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-464 pridedamas 

154* p.). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-448 „Dėl Savivaldybės būsto Plento          

g. 7-25, 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-465 pridedamas 

156* p.). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-449 „Dėl Savivaldybės būsto Kovo         

11-osios g. 36-41, Kaune, 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 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-466 pridedamas 

158* p.). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-469 „Dėl nekilnojamojo turto Vaistinės 

skg. 13, Kaune, pirkimo“. 

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-467 pridedamas 

160* p.). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-450 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2006 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-241 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto 

trumpalaikės nuomos 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 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-468 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-451 „Dėl nekilnojamojo turto Trakų         

g. 25-2, Kaune, panaudos sutarties su asociacija klubu „Geležiniai sparnai“ nutraukimo“. 

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-469 pridedamas 

161* p.). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-475 „Dėl nekilnojamojo turto Ašigalio     

g. 23, Kaune, panaudos sutarties su VšĮ „Būk savimi“ atnaujinimo“. 

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-470 pridedamas 

163* p.). 
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44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-481 „Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės   

pr. 112A, Kaune, panaudos sutarties su Kauno sportinio šaudymo klubu atnaujinimo“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-471 pridedamas 

164* p.). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-480 „Dėl negyvenamosios patalpos 

Vytauto pr. 44, Kaune, nuomos“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-472 pridedamas 

165* p.). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-442 „Dėl negyvenamųjų patalpų Savanorių 

pr. 56, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos automobilių sporto federacijai“. 

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. Kodėl išskirtinėmis sąlygomis patalpos perduodamos 10 metų? Anksčiau pritarta 

tam, kad niekas neturėtų viršyti 5 metų. 

D. Valiukas. Tikslas – suremontuoti patalpas. Toks terminas nustatomas, kad pasiteisintų 

investicijos. 

J. Koryzna. Patalpos nėra tokios prastos būklės, kaip pristatėte komitete. Juolab šis pastatas 

renovuojamas. Gal galėtų Lietuvos automobilių sporto federacija prisidėti prie renovacijos? 

D. Valiukas. Dalis lėšų už renovaciją sumokėta iš Savivaldybės. Reikėtų svarstyti, kokiu 

būdu Lietuvos automobilių sporto federacija galėtų kompensuoti. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Taikomi dvigubi standartai. Kitoms organizacijoms siūlomi vos metai, o 

čia dešimt. Mūsų frakcija siūlo numatyti trumpesnį panaudos laikotarpį – 5 metus. 

D. Valiukas. Manau, pastovi federacijos būstinės vieta yra svarbus faktorius. 

V. Popovas. Apsispręskime dėl TS–LKD frakcijos siūlymo sprendimo projekto 1 punkte 

vietoj skaičiaus „10“ įrašyti skaičių „5“. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS–LKD frakcijos siūlymo nustatyti 5 metų panaudos laikotarpį. 

Balsavo: už – 18, prieš – 10, susilaikė – 3. 

 

V. Popovas. „Vieningo Kauno“ frakcija prašo perbalsuoti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 
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Balsuojama pakartotinai dėl TS–LKD frakcijos siūlymo nustatyti 5 metų panaudos 

laikotarpį. 

Balsavo: už – 16, prieš – 11, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 20, prieš – 12, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-473 pridedamas 167* p.). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-470 „Dėl nekilnojamojo turto Kovo        

11-osios g. 50, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Kovo 

11-osios gimnazijai“. 

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-474 pridedamas 

168* p.). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-479 „Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio 

materialiojo turto Šarkuvos g. 30, Kaune, nuomos Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos moksleivių 

maitinimui organizuoti“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-475 pridedamas 

169* p.). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-489 „Dėl negyvenamųjų patalpų Žeimenos 

g. 66, Kaune, perėmimo iš Kauno Kazio Griniaus progimnazijos ir perdavimo pagal panaudos 

sutartį Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjui“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-476 pridedamas 

172* p.). 

 

 

50. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

L. Kudarienė. Kreipiuosi į Savivaldybės administracijos direktorių su tokiu paklausimu 

(pridedamas 37 p.): kodėl neatsakyta į 151-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos gyventojų 

2015-06-16 ir 2016-01-20 kreipimusis su 116 parašų ir kada bus suremontuotas šaligatvis Kovo   

11-osios g. tarp Partizanų g. ir V. Krėvės pr.? 
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G. Budnikas. Prašome pateikti informaciją apie saugos priemonių įdiegimą ikimokyklinėse 

įstaigose (Tarybos narių G. Budniko, J. Kupčinskienės, L. Mikalausko ir P. Bingelio pareiškimas 

pridedamas 38 p.). 

A. Kupčinskas. Savivaldybės mero noriu paklausti, kodėl nuolaidžiaujama architektui       

Š. Kiaunei dėl Laisvės al. rekonstrukcijos (paklausimas pridedamas 39 p.)? Vicemeras P. Mačiulis 

spaudos konferencijoje pažadėjo rekonstrukciją pabaigti 9 mėnesiais anksčiau, nei numatyta 

sutartyje. Deja, tai tik pažadas. Reikalaujame imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių dėl Laisvės 

al. rekonstrukcijos tinkamos priežiūros ir užtikrinti medžiagų ilgaamžiškumą. 

P. Mačiulis. Ačiū už pastabas. Darbai vyksta ir yra kontroliuojami. Klaida buvo padaryta 

jūsų vadovavimo miestui metu, rengiant konkursą. 

 

 

Posėdis baigėsi 10.40 val. 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,        Povilas Mačiulis 

pavaduojantis Savivaldybės merą 

Tarybos sekretorė                                Živilė Širvienė 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 

Virginija Nevulė 

 

 

                   

 


