
 

 

   

      

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

      

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 
      

2016 m. rugsėjo 27 d.  Nr. TP-10 

 
Kaunas 

 

Posėdis vyko 2016-09-27 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 9.35 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 (7 p.). 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: D. Matijošaitis, K. Pūkas. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas (8 p.). 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama 9 p.). 

P. Mačiulis. Vakar vykusioje frakcijų seniūnų sueigoje jokių siūlymų dėl Tarybos posėdžio 

darbotvarkės pakeitimo nesulaukta. Gal dabar turite ką nors pasiūlyti? 

A. Kupčinskas. Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų frakcija siūlo įtraukti į 

darbotvarkę papildomą klausimą „Dėl nekilnojamojo turto Laisvės al. 102, Kaune, pirkimo“. Jis po 

praėjusio posėdžio apsvarstytas dar dviejuose komitetuose. Mūsų nuomone, svarbu įsigyti Centrinį 

paštą visuomenės ir Savivaldybės reikmėms, tai vertas dėmesio objektas. Atkreipiu Administracijos 

dėmesį į tai, kad nepateisinama tokia posėdžio darbotvarkė, kai tiek mažai joje klausimų. 

Laikotarpiu prieš rinkimus Administracija naudoja resursus politikams pozicionuoti. Vyriausioji 

rinkimų komisija dėl to jau yra pradėjusi tyrimą. 

P. Mačiulis. Jau anksčiau diskutuota, ar verta per mėnesį rengti du posėdžius, taigi į tai 

ateityje turėsime atsižvelgti. Apsispręskime dėl papildomo klausimo „Dėl nekilnojamojo turto 

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

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

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

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

Balsavo: už – 13, prieš – 17, susilaikė – 4 (balsavimo rezultatai pridedami 11 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimo į darbotvarkę neįtraukti. 

 

P. Mačiulis. Informuoju, kad D. Razmislevičius pateikė prašymą dėl nusišalinimo nuo       

4 klausimo „Dėl VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ leidimų, suteikiančių teisę statyti 

automobilį ilgalaikio stovėjimo zonoje, dublikatų išdavimo įkainių nustatymo“ (Nr. TR-498) ir       

5 klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-679 

„Dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo 

nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti 

mokėjimo“ pakeitimo“ (Nr. TR-497) svarstymo (prašymas pridedamas 12 p.). Jeigu nėra 
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prieštaraujančiųjų, siūlau bendru sutarimu patvirtinti šios dienos darbotvarkę. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 

 

1. Dėl Metų mokytojo premijų skyrimo 

2. Dėl pritarimo susitarimo dėl bendradarbiavimo steigiant Mokslo ir technologijų populiarinimo 

centrą Kauno mieste projektui 

3. Dėl Kaniūkų 1-osios g. geografinių charakteristikų pakeitimo 

4. Dėl VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ leidimų, suteikiančių teisę statyti automobilį 

ilgalaikio stovėjimo zonoje, dublikatų išdavimo įkainių nustatymo 

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-679 „Dėl 

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo 

nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams 

statyti mokėjimo“ pakeitimo 

6. Dėl Kauno sporto mokyklos „Viltis“ direktoriaus 

7. Dėl leidimo registruoti VšĮ Kauno regbio klubo „Žalgiris“ buveinę Kauno miesto savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančiame pastate Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune 

8. Dėl koncertinės įstaigos Kauno miesto simfoninio orkestro teikiamų paslaugų įkainių 

nustatymo 

9. Dėl buto Varduvos g. 4-19, Kaune, išbraukimo iš Savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų 

sąrašo 

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

nurašymo, išardymo ir likvidavimo 

11. Dėl Savivaldybės būsto Šarkuvos g. 2-50, Kaune, pardavimo 

12. Dėl Savivaldybės būsto Savanorių pr. 246-16, Kaune, pardavimo 

13. Dėl Savivaldybės būsto Hipodromo g. 52-1, Kaune, pardavimo 

14. Dėl Savivaldybės būsto Jėgainės g. 25-4, Kaune, pardavimo 

15. Dėl Savivaldybės būsto Baltijos g. 4-31, Kaune, pardavimo 

16. Dėl Savivaldybės būsto M. Riomerio g. 19-6, Kaune, pardavimo 

17. Dėl Savivaldybės būsto Zanavykų g. 30-14, Kaune, pardavimo 

18. Dėl turto Geležinio Vilko g. 28, Kaune, nuomos moksleivių maitinimui organizuoti 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-494 „Dėl Metų mokytojo premijų 

skyrimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-477 pridedamas   

13 p.). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-509 „Dėl pritarimo susitarimo dėl 

bendradarbiavimo steigiant Mokslo ir technologijų populiarinimo centrą Kauno mieste projektui“. 
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Pranešėjas – T. Metelionis, Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjas. Klausimas 

komitetuose nebuvo apsvarstytas, nes susitarimo rengėja Švietimo ir mokslo ministerija jo projektą 

pateikė rugsėjo 20 dieną. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-478 pridedamas   

14 p.). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-493 „Dėl Kaniūkų 1-osios g. 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-479 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-498 „Dėl VšĮ „Automobilių stovėjimo 

aikštelės“ leidimų, suteikiančių teisę statyti automobilį ilgalaikio stovėjimo zonoje, dublikatų 

išdavimo įkainių 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-480 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-497 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-679 „Dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi 

nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“ 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-481 pridedamas   

18 p.). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-496 „Dėl Kauno sporto mokyklos „Viltis“ 

direktoriaus“. 

Pranešėja – V. Poderytė-Martinkienė, Sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-482 pridedamas   

19 p.). 
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7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-495 „Dėl leidimo registruoti VšĮ Kauno 

regbio klubo „Žalgiris“ buveinę Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame 

pastate Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune“. 

Pranešėja – V. Poderytė-Martinkienė, Sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-483 pridedamas   

21 p.). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-499 „Dėl koncertinės įstaigos Kauno miesto 

simfoninio orkestro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“. 

Pranešėjas – A. Vilčinskas, Kultūros skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 2 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-484 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-492 „Dėl buto Varduvos g. 4-19, Kaune, 

išbraukimo iš Savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų sąrašo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-485 pridedamas   

22 p.). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-500 „Dėl pripažintų nereikalingais, 

netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų nurašymo, išardymo ir likvidavimo“. 

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-486 pridedamas   

23 p.). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-501 „Dėl Savivaldybės būsto Šarkuvos     

g. 2-50, 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 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-487 pridedamas   

25 p.). 
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12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-502 „Dėl Savivaldybės būsto Savanorių   

pr. 246-16, 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 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-488 pridedamas   

27 p.). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-503 „Dėl Savivaldybės būsto Hipodromo 

g. 52-1, Kaune, pardavimo“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-489 pridedamas   

29 p.). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-504 „Dėl Savivaldybės būsto Jėgainės     

g. 25-4, 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 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-490 pridedamas   

31 p.). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-505 „Dėl Savivaldybės būsto Baltijos        

g. 4-31, Kaune, pardavimo“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-491 pridedamas   

33 p.). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-506 „Dėl Savivaldybės būsto M. Riomerio 

g. 19-6, Kaune, pardavimo“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-492 pridedamas   

35 p.). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-507 „Dėl Savivaldybės būsto Zanavykų     

g. 30-14, 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 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-493 pridedamas   

37 p.). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-508 „Dėl turto Geležinio Vilko g. 28, 

Kaune, nuomos moksleivių maitinimui organizuoti“. 

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

specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas Sveikatos ir socialinių 

reikalų komitete, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Ar moksleivių maitinimą organizuojančios įmonės parduodamos maistą 

pateikia kasos čekius? 

D. Valiukas. Neteko to tikrinti, bet būtinai pasidomėsiu. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-494 pridedamas   

39 p.). 

 

 

Posėdis baigėsi 9.35 val. 

 

 

Savivaldybės meras                     Visvaldas Matijošaitis 

Tarybos sekretorė                                Živilė Širvienė 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 

Virginija Nevulė 

 

 

                   

 


