
 

 

   

      

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

      

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 
      

2016 m. lapkričio 29 d.  Nr. TP-13 

 
Kaunas 

 

Posėdis vyko 2016-11-29 (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 (16 p.). 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: P. Mačiulis, A. Palionis, M. Panceris. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas (17 p.). 

 

 

A. Papirtienę, K. Pūką, G. Skaistę ir G. Vasiliauską išrinkus Lietuvos Respublikos Seimo 

nariais, Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovė Ligita Klapavščiuk priima naujųjų Kauno miesto 

savivaldybės tarybos narių S. V. Bartaškos, L. Pūkienės, R. Skilandžio ir K. Stirbio priesaiką. 

Įteikiami Tarybos nario pažymėjimai. 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama 19 p.). 

S. Kairys. Vakar vykusioje frakcijų seniūnų sueigoje bendro sutarimo sulaukė Sporto, 

turizmo ir laisvalaikio komiteto pasiūlymas įtraukti į Tarybos posėdžio darbotvarkę šiuos 

papildomus klausimus: „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. 

sprendimo Nr. T-190 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“ 

(svarstyti po 1 klausimo), „Dėl Vasilijaus Popovo atleidimo iš Kauno miesto savivaldybės mero 

pavaduotojo pareigų“ ir „Dėl Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“ (svarstyti po 

43 klausimo). Be to, pritarta Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto siūlymui išbraukti iš 

posėdžio darbotvarkės 7 klausimą, taip pat rengėjai atsiima 18 ir 19 klausimus. Dėl darbotvarkės 

pakeitimų prieštaraujančiųjų nematyti. Siūlau ją patvirtinti bendru sutarimu. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

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

2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos komitetų 

sudarymo“ pakeitimo“ (Nr. TR-652) į darbotvarkę įtraukti ir svarstyti po 1 klausimo. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą „Dėl Vasilijaus Popovo atleidimo iš Kauno 

miesto savivaldybės mero pavaduotojo pareigų“ (Nr. TR-653) į darbotvarkę įtraukti ir svarstyti po 

43 klausimo. 

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

pavaduotojo skyrimo“ (Nr. TR-654) į darbotvarkę įtraukti ir svarstyti po 43 klausimo. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą „Dėl Dobilios gatvės geografinių 
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charakteristikų pakeitimo“ (Nr. TR-624) iš darbotvarkės išbraukti. 

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

visuomenės sveikatos biuro struktūrai“ (Nr. TR-649) iš darbotvarkės išbraukti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą „Dėl didžiausio leistino biudžetinės įstaigos 

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ 

(Nr. TR-651) iš darbotvarkės išbraukti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 

 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl 

dalyvavimo Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimuose“ pakeitimo 

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo 

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

Kauno miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 

4. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Ramunė“ 

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių kultūros, socialinių paslaugų ir sveikatos 

priežiūros įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo 

6. Dėl Europos jaunimo parlamento sesijos dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo 

autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo 

7. Dėl pritarimo formuoti žemės sklypą prie Taikos pr. 175, Kaune 

8. Dėl Kauno buriavimo mokyklos „Bangpūtys“ pavadinimo pakeitimo 

9. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos Strateginio planavimo komisijos sudarymo ir jos 

nuostatų patvirtinimo 

10. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano 

įgyvendinimo 2015 metų ataskaitai 

11. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl 

pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Darnios eismo saugos diegimas remiantis 

Norvegijos patirtimi“ pakeitimo 

12. Dėl Kauno miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo 

13. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-240 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plano patvirtinimo“ pakeitimo 

14. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Aplinkos oro kokybės gerinimas Kauno mieste“ 

15. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas 

Kauno mieste“ 

16. Dėl inžinerinių statinių (kolektorių) – tunelių priežiūros tarifų tvirtinimo 

17. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. T-441 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės sanitarinės kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 

18. Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo 

19. Dėl viešosios įstaigos Kauno Centro poliklinikos naudojamo valstybės turto nurašymo, 

išardymo ir likvidavimo 

20. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-161 

„Dėl didžiausio leistino Kauno miesto socialinių paslaugų centro pareigybių skaičiaus 

patvirtinimo“ pakeitimo 

21. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl 

didžiausio leistino Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro pareigybių skaičiaus 

patvirtinimo“ pakeitimo 

22. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse 
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socialinių paslaugų įstaigose nustatymo 

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

kultūros įstaigose nustatymo 

24. Dėl Ryšių istorijos muziejaus reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno miesto muziejaus 

25. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-422 „Dėl 

Savivaldybės atstovo skyrimo, Kauno miesto muziejaus tarybos sudėties ir darbo reglamento 

tvirtinimo“ pakeitimo 

26. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-474 „Dėl 

Kauno miesto kapinių tvarkymo ir žmonių palaikų laidojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 

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

Kauno miesto gatvių priežiūros 2016 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo 

28. Dėl Kauno miesto susisiekimo komunikacijų ir kitų statinių išplėtimo ir (ar) įrengimo, kai 

šiuos darbus savo lėšomis atlieka fiziniai ir juridiniai asmenys, tvarkos aprašo pakeitimo 

29. Dėl Savivaldybės būsto S. Daukanto g. 1-56, Kaune, pardavimo 

30. Dėl Savivaldybės būsto Jotvingių g. 2-53, Kaune, pardavimo 

31. Dėl Savivaldybės būsto Žemaičių g. 42-4, Kaune, pardavimo 

32. Dėl Savivaldybės būsto Nemuno g. 10-2, Kaune, pardavimo 

33. Dėl Savivaldybės būsto Partizanų g. 84-9, Kaune, pardavimo 

34. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato S. Dariaus ir S. Girėno g. 78, Kaune, dalies pardavimo 

35. Dėl negyvenamosios patalpos – neįrengtos pastogės Šv. Gertrūdos g. 14-29, Kaune, dalies 

pardavimo 

36. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Šviesos g. 23, Kaune, pardavimo 

37. Dėl žemės sklypo dalies, esančios Kauno rajono savivaldybėje, Rokų seniūnijoje, Vainatrakio 

kaime, išnuomojimo aukciono būdu 

38. Dėl nekilnojamojo turto Medekšinės g. 17, 28A, Kaune, panaudos sutarties su viešąja įstaiga 

„Gerumo namai“ atnaujinimo 

39. Dėl nekilnojamojo turto Europos pr., Kaune 

40. Dėl nekilnojamojo turto Suomių g. 7B ir Rūko g. 11, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F, 11G, 11H, 

11K, 11L, Kaune 

41. Dėl nekilnojamojo ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn 

42. Dėl Vasilijaus Popovo atleidimo iš Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo pareigų 

43. Dėl Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo 

 

 

S. Kairys. „Vieningo Kauno“ frakcija informuoja (pareiškimas pridedamas 22 p.), kad 

vietoj A. Papirtienės ir G. Vasiliausko frakcijos nariais tampa S. V. Bartaška ir K. Stirbys. 

Ž. Garšva. Vadovaudamasis 2015 m. balandžio 15 d. sudaryta koalicijos sutartimi, 

Lietuvos socialdemokratų partijos Kauno miesto skyrius vietoj atsistatydinusio V. Popovo į 

Savivaldybės mero pavaduotojo pareigas siūlo D. Razmislevičių (pareiškimas pridedamas 23 p.). 

A. Kupčinskas. Informuoju apie pasikeitusią Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių 

demokratų frakcijos sudėtį ir tai, kad frakcijos seniūnu išrinktas R. Skilandis (TS–LKD frakcijos 

2016 m. lapkričio 29 d. posėdžio protokolas pridedamas 24 p.). 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-613 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl dalyvavimo Lietuvos savivaldybių 

asociacijos suvažiavimuose“ pakeitimo“. 
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Pranešėja – A. Petkienė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėjo pavaduotoja, 

atliekanti vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-591 pridedamas  

30 p.). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-652 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

komitetų sudarymo“ pakeitimo“. 

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

atliekanti vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 2 komitetuose, pritarta be pastabų, Sporto,   

turizmo ir laisvalaikio komitetas rekomendavo Savivaldybės tarybai įtraukti šį klausimą papildomu 

į 2016 m. lapkričio 29 d. Tarybos posėdžio darbotvarkę. 

S. Kairys. „Vieningo Kauno“ frakcija siūlo (siūlymas pridedamas 25 p.) į Sporto, turizmo 

ir laisvalaikio komitetą įtraukti K. Stirbį ir į Švietimo ir kultūros komiteto sudėtį – S. V. Bartašką, 

taip pat TS–LKD frakcija siūlo (siūlymas pridedamas 26 p.) deleguoti R. Skilandį į Miesto ūkio ir 

paslaugų komitetą. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, šiems siūlymams pritarkime bendru sutarimu. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). „Vieningo Kauno“ ir TS–LKD frakcijų siūlymams 

(pridedami 25, 26 p.) pritarti. 

 

L. Pūkienė. Prašau įtraukti mane į Ekonomikos ir finansų komiteto sudėtį (siūlymas 

pridedamas 27 p.). 

S. Kairys. Apsispręskime dėl L. Pūkienės siūlymo. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo į Ekonomikos ir finansų komiteto sudėtį įtraukti L. Pūkienę. 

Balsavo: už – 25, prieš – 1, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-592 

pridedamas 31 p.). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-631 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Ar sutaupyta socialinių pašalpų 5 mln. suma jau visa iki metų galo, ar dar 

bus papildomai? Ar nenumatoma tokių lėšų panaudoti daugiau socialinei sričiai? 

A. Laucius. Įvertinta perspektyva iki metų galo. Jokiu būdu dirbtinai poreikis 

nemažinamas. Parama socialinių pašalpų pavidalu teikiama. Prireikus paskutiniame metų posėdyje 

dar galima daryti korekcijas. Šiemet asignavimai buvo skirti socialinio būsto plėtrai, priemonės 

vykdomos per kitus projektus. Administracija ieško įvairių būdų, kaip lėšas panaudoti socialinei 

sričiai. 
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-593 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-625 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 

lengvatos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Ramunė“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-594 pridedamas   

33 p.). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-616 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinių kultūros, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigų buhalterinės apskaitos 

tvarkymo“. 

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

4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 23, prieš – 0, susilaikė – 14. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-595 pridedamas 34 p.). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-614 „Dėl Europos jaunimo parlamento 

sesijos dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos 

dydžio nustatymo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-596 pridedamas   

35 p.). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-618 „Dėl pritarimo formuoti žemės sklypą 

prie Taikos pr. 175, Kaune“. 

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

Klausimas svarstytas 4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 29, prieš – 0, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-597 pridedamas 36 p.). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-548 „Dėl Kauno buriavimo mokyklos 

„Bangpūtys“ pavadinimo pakeitimo“. 
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Pranešėjas – M. Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 2 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-598 pridedamas  

37 p.). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-648 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos Strateginio planavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

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

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

mano, kad būtų tikslinga į Kauno miesto savivaldybės tarybos Strateginio planavimo komisijos 

sudėtį įtraukti Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto narį. 

S. Kairys. Atkreipkime dėmesį į Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto nuomonę. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 31, prieš – 0, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-599 pridedamas 50 p.). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-647 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2015 metų ataskaitai“. 

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

svarstytas 4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 30, prieš – 0, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-600 pridedamas 55 p.). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-638 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektą 

„Darnios eismo saugos diegimas remiantis Norvegijos patirtimi“ pakeitimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-601 pridedamas  

117 p.). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-629 „Dėl Kauno miesto želdynų ir želdinių 

apsaugos taisyklių patvirtinimo“. 

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

4 komitetuose, pritarta be pastabų. Pranešėja, atsižvelgdama į LR Vyriausybės atstovo Kauno 

apskrityje pastabas, prašo papildyti Kauno miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisykles tokiu      

28.4 punktu: „28.4. želdynų ir želdinių savininku ar valdytoju, kai prašymą pateikė ne jis (išskyrus 

Savivaldybę).“, taip pat Taisyklėse pataisyti korektūros klaidas (pataisos pridedamos 28 p.). 

S. Kairys. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, pritarkime rengėjo pateiktoms pataisoms. 
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Rengėjo pateiktoms pataisoms (pridedama 28 p.) pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-602 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-633 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-240 „Dėl Kauno miesto savivaldybės atliekų 

tvarkymo 2014–2020 m. plano patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-603 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-642 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą 

„Aplinkos oro kokybės gerinimas Kauno mieste“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Žukauskas. Kas tikrina biokuro kokybę? Juk žmonės kūrena durpių briketus. Kas atsako 

už taršalus? 

R. Savickienė. Tokios institucijos, tikrinančios privačiose valdose, nėra. Gavus skundą, 

regiono aplinkos apsaugos ir mūsų specialistai važiuoja patikrinti. Aišku, savininkui neįsileidus, 

patikra neįmanoma. 

J. Koryzna. Gal imamasi kokių nors naujų priemonių dėl neteisėto kuro deginimo? Nes iki 

šiol bandytos neveikia. 

R. Savickienė. Reaguojame į kiekvieną nusiskundimą. Gyventojams net buvo išdalyti 

informaciniai lapeliai, ką galima kūrenti, o ko ne. Šiuo metu rengiamas naujas planas, taigi 

matysime, kokias naujas priemones bus galima taikyti. Siūlysime komitetui, Savivaldybių 

asociacijai, Aplinkos ministerijai, kad teisinę bazę šiais klausimais reikia keisti. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-604 pridedamas  

118 p.). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-643 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą 

„Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas Kauno mieste“. 

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

4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 32, prieš – 0, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-605 pridedamas 119 p.). 
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16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-640 „Dėl inžinerinių statinių (kolektorių) – 

tunelių priežiūros tarifų tvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Ar tikrai 90 tūkst. eurų nuostoliai negalėtų būti dengiami iš „Kauno 

energijos“ vidinių resursų, užuot didinus tarifus? 

R. Mačikėnas. Tuneliais naudojasi ne tik „Kauno energija“. 

V. Matijošaitis. Stengiamės, kad kiekvienos įmonės veikla būtų kuo skaidresnė ir jų pinigai 

nenueitų bendriems miesto reikalams. 

R. Mačikėnas. Ieškota įvairių priemonių, bet resursai išnaudoti. Tačiau nemanau, kad bus 

didelis kainų pokytis. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 22, prieš – 4, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-606 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-628 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2009 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. T-441 „Dėl Kauno miesto savivaldybės sanitarinės 

kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-607 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-650 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo“. 

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

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

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Kada vyks konkursas į Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigas? 

A. Garmienė. Klausimas svarstomas. Greičiausiai konkursas vyks po Naujųjų metų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 25, prieš – 0, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-608 pridedamas 120 p.). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-623 „Dėl viešosios įstaigos Kauno Centro 

poliklinikos naudojamo valstybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-609 pridedamas  

128 p.). 
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20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-615 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl didžiausio leistino Kauno miesto socialinių 

paslaugų centro pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-610 pridedamas  

129 p.). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-641 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2011 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl didžiausio leistino Kauno neįgaliojo 

jaunimo užimtumo centro pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-611 pridedamas  

130 p.). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-646 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

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

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

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

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-612 pridedamas  

131 p.). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-632 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

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

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

pritarta be pastabų. Pranešėjas prašo pakeisti sprendimo projekto 1.8 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„1.8. Kauno kino centras „Romuva“ – 9 pareigybės (etatai).“ (pataisa pridedama 29 p.). 

S. Kairys. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, pritarkime rengėjo pateiktai pataisai. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Rengėjo pateiktai pataisai (pridedama 29 p.) pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-613 

pridedamas 133 p.). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-644 „Dėl Ryšių istorijos muziejaus 

reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno miesto muziejaus“. 

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

pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-614 pridedamas    

135 p.). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-645 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-422 „Dėl Savivaldybės atstovo skyrimo, Kauno 

miesto muziejaus tarybos sudėties ir darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-615 pridedamas  

149 p.). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-626 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2010 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-474 „Dėl Kauno miesto kapinių tvarkymo ir žmonių 

palaikų laidojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Miesto ūkio ir paslaugų komitetas siūlo papildyti sprendimo 

projektą 7 punktu ir jį išdėstyti taip: „7. Pakeisti 62 punktą ir jį išdėstyti taip: „62. Kapines 

rekomenduojama lankyti tik šviesiu paros metu. Neveikiančios kapinės lankomos visais metų 

laikais nuo 8 val. iki 22 val. Visų Šventųjų dieną, Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) dieną, Motinos 

dieną ir Tėvo dieną lankymo laikas neribojamas.“, toliau atitinkamai 7 punktą laikyti 8 punktu, taip 

pat siūlo Taisyklių 88 punkte išbraukti sakinį „Statomų (rekonstruojamų) kapo statinių Kauno 

miesto Petrašiūnų kapinių panteone schema taip pat turi būti suderinta su Kauno miesto 

savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriumi.“ ir vietoj jo įrašyti sakinį 

„Norint statyti, rekonstruoti ar remontuoti kapo paminklus, antkapius ir kitus kapavietės statinius į 

Kultūros vertybių registrą įrašytose kapavietėse ar kapinėse, reikia Kultūros paveldo departamento 

teritorinio padalinio pritarimo.“ 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Kokiais kriterijais remdamasi veiks Savivaldybės administracijos direktoriaus 

sudaryta komisija? Kaip bus nustatoma, ar žmogus nusipelnęs, ar ne būti palaidotas Petrašiūnų 

kapinėse? Ar ten galės būti laidojami Petrašiūnų mikrorajono gyventojai? Kas daroma, kad Kauno 

kapinių žemės sklypai būtų suformuoti ir įregistruoti Registrų centre? Dabar iš 26 tik 3 kapinių 

dokumentai sutvarkyti. 

A. Pakalniškis. Komisija tik rekomenduoja, o sprendimą dėl laidojimo priima 

Administracijos direktorius. Išlygų Petrašiūnų ar kiti gyventojai neturi. Kažkokių kriterijų nėra, 

kiekvienas atvejis yra svarstomas individualiai. Dauguma kapinių yra suformuotos ir įregistruotos 

kaip statiniai. Sklypų formavimas – jau kitas etapas. Grėsmių čia nebus, nes kaip statinys kapinės 

uždengia sklypą visu perimetru. 

S. Kairys. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, pritarkime Miesto ūkio ir paslaugų komiteto 

siūlymams. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

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

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-616 

paskelbtas Teisės aktų registre). 
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27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-627 „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, Darnios plėtros ir investicijų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-617 pridedamas  

150 p.). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-639 „Dėl Kauno miesto susisiekimo 

komunikacijų ir kitų statinių išplėtimo ir (ar) įrengimo, kai šiuos darbus savo lėšomis atlieka fiziniai 

ir juridiniai asmenys, tvarkos aprašo pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-618 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-605 „Dėl Savivaldybės būsto S. Daukanto 

g. 1-56, 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-619 pridedamas  

151 p.). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-607 „Dėl Savivaldybės būsto Jotvingių    

g. 2-53, 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-620 pridedamas  

153 p.). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-608 „Dėl Savivaldybės būsto Žemaičių    

g. 42-4, 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 38 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-621 pridedamas  

155 p.). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-611 „Dėl Savivaldybės būsto Nemuno      

g. 10-2, Kaune, pardavimo“. 

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-622 pridedamas  

157 p.). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-612 „Dėl Savivaldybės būsto Partizanų     

g. 84-9, 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 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-623 pridedamas  

159 p.). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-610 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato S. Dariaus ir S. Girėno g. 78, 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 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-624 pridedamas  

161 p.). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-606 „Dėl negyvenamosios patalpos – 

neįrengtos pastogės Šv. Gertrūdos g. 14-29, 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 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-625 pridedamas  

164 p.). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-609 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Šviesos g. 23, 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-626 pridedamas  

166 p.). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-617 „Dėl žemės sklypo dalies, esančios 

Kauno rajono savivaldybėje, Rokų seniūnijoje, Vainatrakio kaime, išnuomojimo aukciono būdu“. 

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. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 23, prieš – 0, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-627 pridedamas 168 p.). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-630 „Dėl nekilnojamojo turto Medekšinės 

g. 17, 28A, Kaune, panaudos sutarties su viešąja įstaiga „Gerumo namai“ 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: 

L. Kudarienė. Kas planuojama daryti su šiais pastatais po metų? 

D. Valiukas. Konkretaus plano nėra, per metus bus nuspręsta. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-628 pridedamas  

169 p.). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-635 „Dėl nekilnojamojo turto Europos pr., 

Kaune“. 

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

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

pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Kokia bendra šios teritorijos Fredoje vizija? 

D. Valiukas. Dėl vizijos reikėtų kalbėti su Miesto planavimo ir architektūros skyriumi, o 

pastatų panaudojimo klausimai, manau, atviri pasiūlymams. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-629 pridedamas  

171 p.). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-636 „Dėl nekilnojamojo turto Suomių      

g. 7B ir Rūko g. 11, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F, 11G, 11H, 11K, 11L, Kaune“. 



14 

   

 

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. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 26, prieš – 0, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-630 pridedamas 174 p.). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-637 „Dėl nekilnojamojo ir trumpalaikio 

materialiojo turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn“. 

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-631 pridedamas  

176 p.). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-653 „Dėl Vasilijaus Popovo atleidimo iš 

Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo pareigų“. 

Pranešėjas – V. Matijošaitis, Savivaldybės meras. Klausimas svarstytas 2 komitetuose, 

pritarta be pastabų, Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetas rekomendavo Savivaldybės tarybai 

įtraukti šį klausimą papildomu į 2016 m. lapkričio 29 d. Tarybos posėdžio darbotvarkę. 

S. Kairys. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, siūlymui dėl sprendimo priėmimo balsuoti slaptai 

elektronine sistema pritarkime bendru sutarimu. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui dėl sprendimo „Dėl Vasilijaus Popovo 

atleidimo iš Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo pareigų“ priėmimo balsuoti slaptai 

elektronine sistema pritarti. 

 

Vyksta slaptas balsavimas elektronine sistema. 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 37, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-632 pridedamas 182 p.). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-654 „Dėl Kauno miesto savivaldybės mero 

pavaduotojo skyrimo“. 

Pranešėjas – V. Matijošaitis, Savivaldybės meras. Savivaldybės meras teikia Rasos 

Šnapštienės kandidatūrą į Savivaldybės mero pavaduotojus. Klausimas svarstytas 2 komitetuose, 

pritarta be pastabų, Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetas rekomendavo Savivaldybės tarybai 

įtraukti šį klausimą papildomu į 2016 m. lapkričio 29 d. Tarybos posėdžio darbotvarkę. 

A. Kupčinskas. Prašome prisistatyti kandidatę ir nubrėžti gaires dėl kuruojamų sričių. 

R. Šnapštienė. Dauguma kuruojamų sričių orientuotos į viešąsias paslaugas: sveikatos, 

socialinė apsauga, švietimas, aplinkosauga, sportas ir kt. Didelė dalis darbų yra pradėta, tad tokia 

pat linkme ir su dar didesne iniciatyva bei jėgomis žadu dirbti toliau, jeigu bus priimtas teigiamas 

sprendimas. 
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A. Kupčinskas. Būta daug nusiskundimų dėl švietimo reformos. Kaip toliau numatote 

bendrauti su mokyklų bendruomenėmis, sprendžiant restruktūrizavimo ir švietimo pertvarkos 

planą? 

R. Šnapštienė. Rengiant sprendimus būtinas bendravimas ir įsiklausymas, bendrų taškų 

ieškojimas, nepamirštant, kad dirbame visam Kauno miestui, miestiečiams. 

S. Kairys. Apsispręskime dėl siūlymo dėl sprendimo priėmimo balsuoti slaptai elektronine 

sistema. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo dėl sprendimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo 

skyrimo“ priėmimo balsuoti slaptai elektronine sistema. 

Balsavo: už – 25, prieš – 3, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Vyksta slaptas balsavimas elektronine sistema. 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 28, prieš – 4, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Skirti Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotoja R. Šnapštienę. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-633 pridedamas 183 p.). 

 

 

S. Kairys. Informuoju, kad gruodžio 29 d. vyks kalėdinis labdaros vakaras. Tarybos 

nariams išdalyti kvietimai. 

 

 

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 

 

 

                   

 


