
 

 

   

      

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

      

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 
      

2016 m. spalio 18 d.  Nr. TP-11 

 
Kaunas 

 

Posėdis vyko 2016-10-18 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 10.30 val.). 

 

 

Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras. 

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

sekretoriato vyriausioji specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas (18 p.). 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: T. Bagdonavičius, O. Balžekienė, R. Bičkauskienė,   

L. Mikalauskas, K. Pūkas. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas (19 p.). 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama 20 p.). 

S. Kairys. Vakar vykusioje frakcijų seniūnų sueigoje bendro sutarimo sulaukė Miesto ūkio 

ir paslaugų komiteto pasiūlymas įtraukti į Tarybos posėdžio darbotvarkę papildomą klausimą „Dėl 

pritarimo susitarimo dėl 2015 m. liepos 31 d. Kauno miesto viešojo transporto stotelių stoginių 

suprojektavimo, įrengimo (pastatymo), valdymo, naudojimo ir priežiūros koncesijos sutarties        

Nr. SR-1539 3 priedo pakeitimo projektui“ (svarstyti po 7 klausimo). Jeigu nėra kitų siūlymų dėl 

darbotvarkės pakeitimo, papildomą klausimą įtraukime į ją bendru sutarimu. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą „Dėl pritarimo susitarimo dėl 2015 m. liepos 

31 d. Kauno miesto viešojo transporto stotelių stoginių suprojektavimo, įrengimo (pastatymo), 

valdymo, naudojimo ir priežiūros koncesijos sutarties Nr. SR-1539 3 priedo pakeitimo projektui“ 

(Nr. TR-554) į darbotvarkę įtraukti ir svarstyti po 7 klausimo. 

 

Pateiktas D. Razmislevičiaus prašymas (pridedamas 24 p.) dėl nusišalinimo nuo                  

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

„Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto 

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

patvirtinimo“ pakeitimo“ (Nr. TR-518) svarstymo, taip pat P. Mačiulio prašymas (pridedamas 25 p.) 

dėl nusišalinimo nuo 1 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-530) svarstymo. 

 

S. Kairys. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, siūlau bendru sutarimu patvirtinti šios dienos 

darbotvarkę su pakeitimais. 
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Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 

 

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

Kauno miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 

2. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų mokesčio 

dydžių gyventojams nustatymo 

3. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos 

4. Dėl viešosios įstaigos „Technopolis“ dalininko teisių perėmimo, viešosios įstaigos Kauno 

turizmo informacijos centro ir konferencijų biuro pavadinimo pakeitimo, šių įstaigų 

reorganizavimo 

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 10 d. sprendimo Nr. T-626 „Dėl 

didžiausio leistino biudžetinės įstaigos „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ 

pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo 

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 m. priemonių 

finansavimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 

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

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto 

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

patvirtinimo“ pakeitimo 

8. Dėl pritarimo susitarimo dėl 2015 m. liepos 31 d. Kauno miesto viešojo transporto stotelių 

stoginių suprojektavimo, įrengimo (pastatymo), valdymo, naudojimo ir priežiūros koncesijos 

sutarties Nr. SR-1539 3 priedo pakeitimo projektui 

9. Dėl atskirų kuro rūšių kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms 

skaičiuoti, patvirtinimo 

10. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 

11. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. T-158 „Dėl 

Kauno miesto gatvių priežiūros 2016 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo 

12. Dėl maksimalaus perkamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos išlaidų finansavimo 

dydžio nustatymo 

13. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl Kauno 

miesto neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pripažinimo netekusiu galios 

14. Dėl pritarimo bendradarbiavimo įgyvendinant projektą „STROM II – savivaldybių vaidmens 

kovojant su prekyba žmonėmis stiprinimas“ sutarties projektui 

15. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-120 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 m. 

priemonių finansavimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 

16. Dėl Kauno miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir 

jos nuostatų patvirtinimo 

17. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo prieš terminą iš Kauno apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos ir turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

sutarties pratęsimo 

18. Dėl viešosios įstaigos Kauno miesto kamerinio teatro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo 

19. Dėl Ryšių istorijos muziejaus reorganizavimo 
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20. Dėl Kauno sporto mokyklos „Viltis“ ir Kauno Centro sporto mokyklos reorganizavimo 

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

didžiausio leistino Kauno sporto mokyklų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo 

22. Dėl Kauno futbolo mokyklos „Tauras“ pavadinimo pakeitimo 

23. Dėl turto perdavimo biudžetinei įstaigai Kauno plaukimo mokyklai 

24. Dėl įsipareigojimų 

25. Dėl Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo tarifo 

patvirtinimo ir sutarties su UAB Kauno butų ūkiu sudarymo 

26. Dėl Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų (statinių) ir jų priklausinių paprastojo 

remonto darbų sutarties su UAB Kauno butų ūkiu sudarymo 

27. Dėl turto perėmimo prieš terminą ir Savivaldybės turto patikėjimo sutarties su Kauno 

apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu pakeitimo 

28. Dėl Kauno lopšeliui-darželiui „Žara“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto nurašymo, 

išardymo ir likvidavimo 

29. Dėl leidimo Kauno Panemunės pradinei mokyklai statyti sporto aikštelę Kariūnų pl. 5, Kaune 

30. Dėl Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų negyvenamosios 

paskirties pastatų (patalpų) šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų, šilumos punktų 

įrenginių techninės priežiūros, vidaus ir išorės elektros tinklų, vandentiekio, nuotekų, 

vėdinimo sistemų priežiūros (eksploatavimo) paslaugų įkainių nustatymo 

31. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T-79 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomų žemės sklypų nuomos ne aukciono būdu 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

32. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. T-614 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T-402 „Dėl 

Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir 

Savivaldybės nekilnojamojo turto nuompinigių skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo 

33. Dėl Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos tvarkos aprašo ir Kauno miesto 

savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo 

34. Dėl nekilnojamojo turto Sporto g. 1, Kaune, panaudos sutarties su Kauno krepšinio klubu 

„Žalgiriečiai veteranai“ atnaujinimo 

35. Dėl nekilnojamojo turto P. Lukšio g. 58, Kaune, panaudos sutarties su sutrikusio intelekto 

žmonių globos bendrija „Kauno viltis“ atnaujinimo 

36. Dėl nekilnojamojo turto K. Donelaičio g. 70, Kaune, perėmimo iš Kauno savivaldybės įmonės 

„Kapinių priežiūra“ 

37. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-702 „Dėl 

Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento 

patvirtinimo“ pakeitimo 

38. Dėl nekilnojamojo turto Šiaurės pr. 55, Kaune, perdavimo Kauno Martyno Mažvydo 

pagrindinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 

39. Dėl nekilnojamojo turto S. Žukausko g. 31, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti 

juo patikėjimo teise Kauno lopšeliui-darželiui „Aviliukas“ 

40. Dėl nekilnojamojo turto Šiaurės pr. 41-32 ir Kalniečių g. 174, Kaune, perėmimo iš Kauno 

miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos 

41. Dėl negyvenamosios patalpos – palėpės Telšių g. 10, Kaune, dalies pardavimo 

42. Dėl Savivaldybės būsto Vytauto pr. 56-9, Kaune, pardavimo 

43. Dėl Savivaldybės būsto S. Žukausko g. 26-28, Kaune, pardavimo 
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44. Dėl Savivaldybės būsto Neries krantinėje 22-44, Kaune, pardavimo 

45. Dėl Savivaldybės būsto Jaunųjų Talkininkų g. 3A-1, Kaune, pardavimo 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-530 „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, 2 pritarė be pastabų, Ekonomikos ir finansų komitetas pasiūlė apsispręsti Taryboje 

dėl biudžeto asignavimų skyrimo Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjui ir Kauno neįgaliojo 

jaunimo užimtumo centrui. Pranešėjas paprašė pataisyti sprendimo projekto 1 ir 2 prieduose 

įsivėlusias korektūros klaidas (pridedama 26 p.). 

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

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys (P. Mačiulio pareiškimas dėl balsavimo pridedamas 27 p.). 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Rengėjo pateiktoms pataisoms (pridedama 26 p.) pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-495 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-533 „Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi 

turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių gyventojams nustatymo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Ar nesvarstėte galimybės, kaip ir pernai siūlėme, numatyti simbolinį 1 euro 

mokestį veikloms, susijusioms su namų ūkiu, neįgaliųjų, vaikų priežiūra ir kt.? 

A. Laucius. Dėl 1 euro mokesčio įvedimo nesvarstėme. Toks mokestis paliktas veikloms, 

kurioms verslo liudijimai praktiškai neįsigyjami arba jų įsigyjama mažai. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Nesutikčiau su pranešėju. Keliamas turi būti prioritetų klausimas. 

Nemanau, kad prioritetinė yra kompiuterinių žaidimų salonų veikla. TS–LKD frakcija siūlo 

nustatyti simbolinį 1 euro mokestį veikloms, susijusioms su namų ūkiu, neįgaliųjų, vaikų priežiūra 

ir kt. (siūlymas pridedamas 28 p.). 

S. Kairys. TS–LKD frakcija kodų 016, 025, 030, 038, 053, 092, 096, 099 ir 100 eilučių 

paskutinėse skiltyse vietoj esamų skaičių siūlo įrašyti skaičių „1“. Apsispręskime. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS–LKD frakcijos siūlymo (pridedamas 28 p.). 

Balsavo: už – 13, prieš – 13, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 22, prieš – 0, susilaikė – 12. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-496 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-532 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 

lengvatos“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 
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KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Kalbame apie 266 eurus. Ar negalėtų lengvatų klausimų išspręsti 

Administracija? 

A. Laucius. Pagal įstatymus tokie mokesčiai yra Tarybos valioje. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-497 pridedamas    

31 p.). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-553 „Dėl viešosios įstaigos „Technopolis“ 

dalininko teisių perėmimo, viešosios įstaigos Kauno turizmo informacijos centro ir konferencijų 

biuro pavadinimo pakeitimo, šių įstaigų reorganizavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Skaistė. Kyla klausimų dėl prioritetų sudėliojimo. Mūsų frakcija buvo siūliusi įkurti 

investicijų pritraukimo agentūrą. Šiuo atveju atrodo, kad į vieną vietą sudėta ir turistų pritraukimas, 

ir investicijos. Beje, nemanau, jog ambicinga sukurti 100 darbo vietų. 

T. Metelionis. Vertinimo kriterijai ilgai derinti su „Investuok Lietuvoje“. Gerokai 

ambicingesni buvo pirminiai planai – sukurti 300 darbo vietų, tačiau mums patarta neišsikelti tokių 

didelių tikslų. Jeigu pasieksime suplanuotus rodiklius, bus geras rezultatas. 

J. Koryzna. Koks vis dėlto prioritetas – turizmas ar investicijų pritraukimas? 

T. Metelionis. Visi, bet gal investicijų pritraukimas yra svarbiausias. Beje, bus pasitelktos 

„Investuok Lietuvoje“ pajėgos: pagal bendradarbiavimo sutartį vienas darbuotojas koordinuos 

„Investuok Lietuvoje“ veiklą su „Kaunas IN“ veikla. 

KALBĖJO: 

G. Skaistė. Tokie tikslai man neatrodo ambicingi. Visų prioritetų sujungimas į vieną įstaigą 

nėra tikslingas. Turistų pritraukimas – ne tas pat, kas investicijų medžioklė. Norint pritraukti 

investicijas reikėtų tam ir teikti prioritetą nesiblaškant tarp skirtingų veiklų. 

A. Kupčinskas. 100 darbuotojų pritraukimas nėra jokia ambicija. Pavyzdžiui, „Intermedix 

Lietuva“, kurioje dirba 700 žmonių, pritrauks dar 800 darbuotojų. Apmaudu, kad dabartinėje 

valdžioje nėra ambicijų. 

S. Kairys. O koks jūsų palikimas investicijų pritraukimo klausimais, žiūrint į 

Administracijos struktūrą ir panašiai? 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 21, prieš – 0, susilaikė – 14. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-498 pridedamas 32 p.). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-531 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. lapkričio 10 d. sprendimo Nr. T-626 „Dėl didžiausio leistino biudžetinės įstaigos 

„Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 21, prieš – 0, susilaikė – 12. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-499 pridedamas 34 p.). 
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6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-535 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios programos 2016 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-500 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-518 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Mikėnas. Kreipėsi gyventojai dėl 52-ojo maršruto. Kodėl skirtingai juo važiuojama? 

P. Keras. Apie maršruto kryptį informuojama švieslentėse. Taip, keli reisai yra trumpesni. 

S. Kairys. Klausimas su sprendimo projektu nesusijęs. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-501 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-554 „Dėl pritarimo susitarimo dėl 2015 m. 

liepos 31 d. Kauno miesto viešojo transporto stotelių stoginių suprojektavimo, įrengimo 

(pastatymo), valdymo, naudojimo ir priežiūros koncesijos sutarties Nr. SR-1539 3 priedo pakeitimo 

projektui“. 

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

svarstytas 2 komitetuose, pritarta be pastabų, Miesto ūkio ir paslaugų komitetas rekomendavo 

Savivaldybės tarybai įtraukti šį klausimą papildomu į 2016 m. spalio 18 d. Tarybos posėdžio 

darbotvarkę. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Ar, jūsų nuomone, darbams pasirinkta tinkama įmonė? Žmonės pasipiktinę dėl 

stotelių įrengimo. 

P. Keras. Įmonė parinkta koncesijos konkurso būdu, kaip nustato procedūros. Kitos 

pasirinkti mes negalėjome. Taip, yra sutarties vykdymo problemų, skaičiuojami delspinigiai ir 

baudos. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 30, prieš – 0, susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-502 pridedamas 35 p.). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-514 „Dėl atskirų kuro rūšių kainų, taikomų 

būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo“. 
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Pranešėjas – R. Mačikėnas, Energetikos skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas                  

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 24, prieš – 0, susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-503 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-534 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2016–2018 metų 

strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-504 pridedamas 45 p.). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-552 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. T-158 „Dėl Kauno miesto gatvių priežiūros         

2016 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – A. Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas           

3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Miesto ūkio ir paslaugų komitetas siūlo pakeisti Kauno miesto 

gatvių priežiūros 2016 metų programos 4.21 papunktį taip: 3 skiltyje vietoj žodžių „Nuo Kuosų g. 

iki Volungių g.“ įrašyti žodžius „Nuo Jotvingių g. iki Kuršių g.“, 4 skiltyje vietoj skaičiaus „170“ 

įrašyti skaičių „770“, o 5 skiltyje vietoj skaičiaus „2.040“ įrašyti skaičių „5.390“, taip pat papildyti 

Programą 4.23 papunkčiu: „4.23. Tiltas per Jiesios upę Marijampolės pl. Marijampolės pl. 211 1000 

700.000,00 Rekonstravimas“. Pranešėjas su komiteto pastabomis sutinka. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Kodėl iki galo nesutvarkomos remontuojamos gatvės? Tirkiliškių gatvėje 

medžiai ir žolės auga važiuojamojoje dalyje. Reikėtų ją nugreideriuoti, papilti žvyro. Julijanavos – 

nesutvarkomi kelkraščiai. 

A. Pakalniškis. Darbai iki metų galo bus padaryti. Kelininkai nesuspėja. Koncentruojamasi 

į važiuojamųjų dalių tvarkymo darbus. Jūsų pastaba teisinga, dėl to įspėjo ir miesto vadovai. 

L. Kudarienė. Kada bus baigta Savanorių prospekto rekonstrukcija? Be to, Savanorių ir 

Taikos pr. sankryžoje buvo keičiami stulpai, bet plytelės atgal sudėtos kreivai. Ar ten numatoma 

keisti šaligatvį? 

A. Pakalniškis. Savanorių prospekte vykdoma šiluminės trasos rekonstrukcija. Čia bus 

atstatinėjamos tik prieduobės, pažeisti šaligatviai. Kitiems metams bus siūlymas Gatvių priežiūros 

programoje numatyti lėšas Savanorių prospekto tvarkybai nuo rekonstruotos įkalnės iki Taikos 

prospekto. Aplinkos apsaugos skyrius rengia dviračių tako ir šaligatvio atnaujinimo techninį 

projektą. Darbai bus vykdomi kompleksiškai. 

A. Kupčinskas. Noriu pasiteirauti dėl nacionalinės reikšmės objektų. Kokia situacija su 

Kleboniškio tiltu? Ar kalbėtasi su Susisiekimo ministerija, Automobilių kelių direkcija dėl jo 

platinimo? Savivaldybė detalųjį planą turi. 

A. Pakalniškis. Projektavimo darbai nėra sustabdyti, bet čia svarbiausias finansavimo 

klausimas. „Kelprojektas“ vykdo tiek aplinkinių sklypų paėmimo procedūras, tiek detalizuoja 

techninį projektą. Tai ateities klausimas, bet jis nėra užmirštas. 
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G. Skaistė. Į mane kreipėsi Lygybės g. gyventojai. Skundžiasi dėl duobėtos gatvės ir prašo 

ją įtraukti į programą. 

A. Pakalniškis. Atkreipsime dėmesį į jos būklę. 

G. Žukauskas. Kada bus atidarytas eismas per HES‘ą? Galbūt galima būtų išjungti 

šviesoforą prie „Maximos“ Petrašiūnuose? Juk intensyvaus automobilių srauto dabar nėra. 

A. Pakalniškis. Dėl šviesoforo pasikalbėsime su Transporto ir eismo organizavimo 

skyriumi. O eismas ten vyksta. Tiltas per HES‘ą turėtų būti baigtas remontuoti kitų metų gegužę. 

Norėjome darbus įvykdyti iki šių metų pabaigos, bet sukliudė teismų procesas. 

KALBĖJO: 

P. Jakštas. Noriu atkreipti Miesto tvarkymo skyriaus dėmesį į tai, kad projektuojant 

Birštono, Savanorių, Vytauto gatves šaligatviams naudojamos paprastos plytelės, o turėtų būti su 

kompensatoriais, kad atlaikytų mechanizuoto valymo krūvį. Tos plytelės nedaug brangesnės. Kitas 

dalykas – žmonės nesupranta, kodėl pusė Pramonės ir V. Krėvės pr. žiedo su naujais bordiūrais, o 

kita pusė – su senais aptrupėjusiais. 

V. Gudėnas. Atkreipiu dėmesį į Vilijampolės Panerių gatvės duobes. Nepamirškime ir šio 

mikrorajono. Ar planuojamas S. Žukausko g. tęsinys iki autostrados? 

A. Pakalniškis. Automobilių kelių direkcija neturi tam finansinių galimybių, todėl mums 

perdavė priešprojektinius pasiūlymus. Dabar atliekame skaičiavimus, kiek galėtų atsieiti                 

S. Žukausko g. žiedo įrengimas. Kitais metais būtų galima įgyvendinti šį projektą. 

E. Gudišauskienė. Puiku, kad tvarkome gatves, tik prašau su rangovais pašnekėti dėl 

tinkamų prieigų neįgaliesiems. 

S. Kairys. Ar galime pritarti Miesto ūkio ir paslaugų komiteto siūlymui? Gal galėtų kas 

nors trumpai jį pakomentuoti? 

R. Mikaitis. Vakar komitete rengėjų prašymu svarstėme pateiktus pasiūlymus ir jiems 

pritarėme, nes bus pilnai finansuojama tilto per Jiesią statyba. Šiemet darbai bus pabaigti, atsieis   

1,5 mln. eurų. Viskas suderinta su Automobilių kelių direkcija. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Miesto ūkio ir paslaugų komiteto siūlymui pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-505 

pridedamas 47 p.). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-484 „Dėl maksimalaus perkamos 

ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo“. 

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

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

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-506 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-519 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl Kauno miesto neįgaliųjų aprūpinimo 

techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

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

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

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-507 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 
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14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-550 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo 

įgyvendinant projektą „STROM II – savivaldybių vaidmens kovojant su prekyba žmonėmis 

stiprinimas“ sutarties projektui“. 

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

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

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-508 pridedamas   

51 p.). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-517 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-120 „Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

Pranešėja – A. Garmienė, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas          

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

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Skaistė. Ką reiškia savižudybių prevencijos modelio sukūrimas? Kas bus padaryta už   

20 tūkstančių? 

A. Garmienė. Į savižudybių prevenciją bus pažvelgta kompleksiškai. Bus atlikta situacijos 

analizė, kaip ši problema sprendžiama įvairiuose sektoriuose Kauno mieste, gerosios patirties 

analizė užsienio šalyse. Bus parengtas memorandumo projektas, savižudybių prevencijos programa 

ir priemonių įgyvendinimo planas. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-509 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-525 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – A. Garmienė, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas          

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-510 pridedamas   

55 p.). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-516 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto 

perėmimo prieš terminą iš Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ir turto perdavimo 

patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo sutarties pratęsimo“. 

Pranešėjas – G. Jankus, Miesto civilinės saugos skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas       

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-511 pridedamas   

61 p.). 
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18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-515 „Dėl viešosios įstaigos Kauno miesto 

kamerinio teatro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“. 

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-512 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-551 „Dėl Ryšių istorijos muziejaus 

reorganizavimo“. 

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-513 pridedamas   

65 p.). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-545 „Dėl Kauno sporto mokyklos „Viltis“ 

ir Kauno Centro sporto mokyklos reorganizavimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-514 pridedamas 67 p.). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-546 „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-515 pridedamas   

91 p.). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-547 „Dėl Kauno futbolo mokyklos 

„Tauras“ pavadinimo 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-516 pridedamas   

92 p.). 
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23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-549 „Dėl turto perdavimo biudžetinei 

įstaigai Kauno plaukimo mokyklai“. 

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-517 pridedamas 

105 p.). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-512 „Dėl įsipareigojimų“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Skaistė. Reikėtų sukonkretinti pavadinimus, kad būtų aišku, apie ką kalbama. 

L. Stankevičienė. Buvo parengtas standartinis projektas visoms savivaldybėms. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-518 pridedamas 

106 p.). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-513 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo tarifo patvirtinimo ir sutarties su UAB Kauno butų 

ūkiu sudarymo“. 

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

3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Ekonomikos ir finansų komitetas atidėjo, pasiūlė šio klausimo 

netraukti į 2016-10-18 Tarybos posėdžio darbotvarkę dėl informacijos trūkumo ir prašo 

Administraciją kitame Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje pateikti sutarties projektą, 

įtraukiant papildomas sąlygas (saugiklius), pagrįsti tarifus, detalizuoti UAB Kauno butų ūkio 

planuojamus kaštus ir investicijas. Pranešėja prašo palikti esamą Kauno miesto savivaldybės 

gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo tarifą – 0,07 euro su PVM už 1 kv. metrą bendrojo 

(naudingojo) ploto per mėnesį, nekeičiant sutarties sąlygų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Pakomentuokite šiuos skaičius: netinkamos nuomai 555 patalpos, be teisinio 

pagrindo gyvenama 122, Savivaldybės laikinai išlaikomos 83. 

L. Stankevičienė. Turima galvoj visos – ir tos, kurios perduotos privatizavimui, kurios 

laukia sprendimo pripažinti netinkamomis, ir tos, kurios pripažintos netinkamomis, bet neperduotos 

privatizavimui, taip pat laukiančios remonto ir remontuojamos. Be teisinio pagrindo gyvenama 

reiškia, kad žmonės nesusitvarkę sutarčių. Savivaldybės laikinai išlaikomos: rezervuoti bendrabučių 

kambariai, tremtiniams rezervuotos, našlaičiams atiduotos patalpos. Skaičiai kasdien kintantys. 

S. Kairys. Ar galime bendru sutarimu pritarti rengėjo pastabai? 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Rengėjo siūlymui sprendimo projekto 1 punkte vietoj 

skaičiaus „0,25“ įrašyti „0,07“ pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-519 

pridedamas 107 p.). 
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26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-544 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

gyvenamųjų patalpų (statinių) ir jų priklausinių paprastojo remonto darbų sutarties su UAB Kauno 

butų ūkiu sudarymo“. 

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

3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Ekonomikos ir finansų komitetas atidėjo, pasiūlė šio klausimo 

netraukti į 2016-10-18 Tarybos posėdžio darbotvarkę dėl informacijos trūkumo ir prašo 

Administraciją kitame Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje pateikti sutarties projektą. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Kodėl nesilaikote 2015 m. vasario 18 d. Vyriausybės patvirtintos pavyzdinės 

socialinio būsto nuomos sutarties sąlygų? 4.8 punkte teigiama, kad palikdamas butą nuomininkas 

turi jį suremontuoti, palikti ne blogesnės būklės nei buvo. Komitete teigėte, kad nėra teisinių svertų. 

L. Stankevičienė. Tai darome nuo 2013 m., bet, deja, nustatyti sąmatos skirtumo negalime, 

nes būstai išnuomoti 1998, 1990 metais. Naujai išnuomojamiems surašomas aktas, pateikiama 

fotofiksacija, taigi ateityje matysime rezultatą. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-520 pridedamas 

108 p.). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-520 „Dėl turto perėmimo prieš terminą ir 

Savivaldybės turto patikėjimo sutarties su Kauno apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu 

pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-521 pridedamas 

109 p.). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-521 „Dėl Kauno lopšeliui-darželiui „Žara“ 

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

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-522 pridedamas 

112 p.). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-522 „Dėl leidimo Kauno Panemunės 

pradinei mokyklai statyti sporto aikštelę Kariūnų pl. 5, Kaune“. 

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

4 komitetuose, 3 pritarė be pastabų, Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas siūlo, kad, 

pastačius sporto aikštelę, ja būtų leidžiama naudotis Kauno „Šilo“ pradinei mokyklai ir Panemunės 

bendruomenei. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Žukauskas. Kiek lėšų bus skiriama? Kada bus pradėti darbai Šv. Mato gimnazijos 

sporto aikštyne? Ar tai nedaroma jo sąskaita? 

A. Jarušauskas. Panemunės pradinės mokyklos sporto aikštelės statybai lėšos skirtos iš 

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo, Kauno miesto savivaldybės biudžeto. Tai nedaroma          
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Šv. Mato mokyklos lėšų sąskaita. Šios mokyklos aikštyno įrengimo projektas yra derinimo 

stadijoje. Kitų metų biudžete numačius lėšas, būtų pradėti darbai. 

P. Mačiulis. Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto siūlymas geras, tik siūlau jį 

praplėsti, kad visi stadionai ir aikštelės tarnautų vietos bendruomenėms. 

S. Kairys. Administracija turėtų atkreipti dėmesį į tai. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-523 pridedamas 

113 p.). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-524 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų negyvenamosios paskirties pastatų (patalpų) šildymo ir 

karšto vandens tiekimo sistemų, šilumos punktų įrenginių techninės priežiūros, vidaus ir išorės 

elektros tinklų, vandentiekio, nuotekų, vėdinimo sistemų priežiūros (eksploatavimo) paslaugų 

įkainių nustatymo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-524 pridedamas 

114 p.). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-523 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2007 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T-79 „Dėl Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise 

valdomų žemės sklypų nuomos ne aukciono būdu 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 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-525 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-527 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. T-614 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos     

2005 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T-402 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Savivaldybės nekilnojamojo turto nuompinigių skaičiavimo 

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 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-526 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 
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33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-528 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

nekilnojamojo turto nuomos tvarkos aprašo ir Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų 

organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-527 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-510 „Dėl nekilnojamojo turto Sporto g. 1, 

Kaune, panaudos sutarties su Kauno krepšinio klubu „Žalgiriečiai veteranai“ atnaujinimo“. 

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

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

pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Noriu paklausti Tarybos sekretorės, kokiais kriterijais remiantis turto 

panaudos ar nuomos sutarčių atnaujinimo arba keitimo projektai paskirstomi į komitetus? 

Ž. Širvienė. Pagal mano vidinį įsitikinimą ir žinias. 

G. Budnikas. Klubas į turtą investavo apie 40 tūkst. litų. Kas jeigu po dvejų metų sutartis 

nebus atnaujinta? Patirsime moralinę ir materialinę žalą. 

D. Valiukas. Bet kokiu atveju bus atliekama rekonstrukcija, todėl tikėtis ilgesnio termino 

neverta. Esant galimybei sutartis bus pratęsta. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-528 pridedamas 

116 p.). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-511 „Dėl nekilnojamojo turto P. Lukšio     

g. 58, Kaune, panaudos sutarties su sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kauno viltis“ 

atnaujinimo“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-529 pridedamas 

117 p.). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-526 „Dėl nekilnojamojo turto                      

K. Donelaičio g. 70, Kaune, perėmimo iš Kauno savivaldybės įmonės „Kapinių priežiūra“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-530 pridedamas 

118 p.). 
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37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-529 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-702 „Dėl Savivaldybės turto nuomos konkurso 

komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

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

pastabų, Darnios plėtros ir investicijų komitetas atidėjo dėl neišsamiai pristatyto klausimo. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 24, prieš – 0, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-531 pridedamas 119 p.). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-536 „Dėl nekilnojamojo turto Šiaurės       

pr. 55, Kaune, perdavimo Kauno Martyno Mažvydo pagrindinei mokyklai valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise“. 

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

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

pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Ką planuojama daryti su buvusios Vydūno mokyklos pastatu? 

D. Valiukas. Jeigu neatsiras kitų idėjų – parduoti. 

A. Kupčinskas. Galbūt planuojama steigti Suaugusiųjų mokymo centrą ar pritaikyti kitai 

veiklai? 

D. Valiukas. Tokių žinių neturiu. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-532 pridedamas 

121 p.). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-537 „Dėl nekilnojamojo turto                    

S. Žukausko g. 31, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno 

lopšeliui-darželiui „Aviliukas“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-533 pridedamas 

122 p.). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-538 „Dėl nekilnojamojo turto Šiaurės      

pr. 41-32 ir Kalniečių g. 174, Kaune, perėmimo iš Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos 

viešosios bibliotekos“. 

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 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-534 pridedamas 

123 p.). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-539 „Dėl negyvenamosios patalpos – 

palėpės Telšių g. 10, Kaune, dalies pardavimo“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-535 pridedamas 

124 p.). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-540 „Dėl Savivaldybės būsto Vytauto       

pr. 56-9, 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 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-536 pridedamas 

126 p.). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-541 „Dėl Savivaldybės būsto S. Žukausko 

g. 26-28, 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 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-537 pridedamas 

128 p.). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-542 „Dėl Savivaldybės būsto Neries 

krantinėje 22-44, 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 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-538 pridedamas 

130 p.). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-543 „Dėl Savivaldybės būsto Jaunųjų 

Talkininkų g. 3A-1, 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 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-539 pridedamas 

132 p.). 

 

 

Tarybos frakcijoms pateiktos LR Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje 2016 m. rugsėjo   

28 d. reikalavimo Nr. 8-17 „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533           

103 straipsnio 6 dalies ir 16 straipsnio 2 dalies 40 punkto nuostatų įgyvendinimo“ kopijos 

(pridedama 29 p.). 

 

 

Posėdis baigėsi 10.30 val. 

 

 

Savivaldybės meras                     Visvaldas Matijošaitis 

Tarybos sekretorė                                Živilė Širvienė 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 

Virginija Nevulė 

 

 

                   

 


