
 

 

   

      

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

      

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 
      

2016 m. gruodžio 27 d.  Nr. TP-14 

 
Kaunas 

 

Posėdis vyko 2016-12-27 (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 (20 p.). 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: D. Matijošaitis, L. Mikalauskas. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas (21 p.). 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama 22 p.). 

P. Mačiulis. Frakcijų seniūnų sueigoje jokių siūlymų dėl Tarybos posėdžio darbotvarkės 

pakeitimo nesulaukta. Gal dabar turite ką nors pasiūlyti? Jeigu ne, informuoju apie Tarybos narių 

nusišalinimus: V. Matijošaitis, R. Bičkauskienė ir T. Bagdonavičius nusišalina nuo 44 klausimo 

„Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės pr. 57A, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise“ (Nr. TR-682) svarstymo, D. Razmislevičius (prašymas pridedamas 26 p.) 

nusišalina nuo 11 klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. 

sprendimo Nr. T-739 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto 

priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą nustatymo“ pakeitimo“ (Nr. TR-713),         

12 klausimo „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į 

valstybės saugomas teritorijas išdavimą rinkimo paslaugos įkainio nustatymo ir pritarimo sudaryti 

sutartį“ (Nr. TR-661), 13 klausimo „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tarnybų Kauno valdybos 

tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis 

Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“ (Nr. TR-701), 14 klausimo „Dėl Kauno 

apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės 

rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“ 

(Nr. TR-690), 15 klausimo „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministerijos Kauno apygardos valdybos tarnybos tarnybinių automobilių valdytojų 

atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis 

automobiliams statyti mokėjimo“ (Nr. TR-711) ir 16 klausimo „Dėl Lietuvos kriminalinės policijos 

biuro tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi 

nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“ (Nr. TR-712) svarstymo,     

O. Balžekienė, S. Kairys, D. Sirgedas ir R. Mikaitis (prašymai pridedami 27, 28, 29, 30 p.) 

nusišalina nuo 58 klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo 

Nr. T-87 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir 

kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Nr. TR-699), be to, R. Mikaitis 

nusišalina nuo 61 klausimo „Dėl nekilnojamojo turto M. Daukšos g. 34, Kaune“ (Nr. TR-634) 
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svarstymo, taip pat P. Mačiulis nusišalina nuo 4 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-710) svarstymo. 

R. Skilandis. Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų frakcija siūlo išbraukti iš 

posėdžio darbotvarkės 58 klausimą. 

P. Mačiulis. Apsispręskime dėl TS–LKD frakcijos siūlymo išbraukti 58 klausimą. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl 58 klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 d. 

sprendimo Nr. T-87 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo 

turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Nr. TR-699) išbraukimo iš 

darbotvarkės. 

Balsavo: už – 11, prieš – 16, susilaikė – 7 (balsavimo rezultatai pridedami 31 p.). 

NUSPRĘSTA. Klausimo iš darbotvarkės neišbraukti. 

 

P. Mačiulis. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, siūlau bendru sutarimu patvirtinti šios dienos 

darbotvarkę. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 

 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-290 „Dėl 

didžiausio leistino Kauno miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, 

pareigybių skaičiaus ir Kauno miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ 

pakeitimo 

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo 

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo 

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

Kauno miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-498 „Dėl 

viešosios įstaigos „Technopolis“ dalininko teisių perėmimo, viešosios įstaigos Kauno turizmo 

informacijos centro ir konferencijų biuro pavadinimo pakeitimo, šių įstaigų reorganizavimo“ 

pakeitimo 

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. T-11 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės herbo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

7. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties su Vytauto Didžiojo universitetu projektui 

8. Dėl pritarimo susitarimo dėl 2016 m. liepos 27 d. jungtinės veiklos sutarties                           

Nr. S-967/SR-1010 pakeitimo projektui 

9. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus 

bendradarbiavimo sutarties pratęsimui ir įgaliojimo pasirašyti susitarimą 

10. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl 

Kauno miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo 

11. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-739 „Dėl 

vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės 

saugomas teritorijas išdavimą nustatymo“ pakeitimo 

12. Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės 

saugomas teritorijas išdavimą rinkimo paslaugos įkainio nustatymo ir pritarimo sudaryti sutartį 
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13. Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tarnybų Kauno valdybos tarnybinių automobilių 

valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto 

vietomis automobiliams statyti mokėjimo 

14. Dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinių automobilių valdytojų 

atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis 

automobiliams statyti mokėjimo 

15. Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos Kauno apygardos valdybos tarnybos tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo 

nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams 

statyti mokėjimo 

16. Dėl Lietuvos kriminalinės policijos biuro tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo 

vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti 

mokėjimo 

17. Dėl Perlojos gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo 

18. Dėl Eidintų gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo 

19. Dėl Vandžiogalos gatvės pavadinimo pakeitimo 

20. Dėl Energijos gatvės pavadinimo suteikimo 

21. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo 

teise Kauno kultūros centrui „Tautos namai“ 

22. Dėl leidimo Kauno Montesori mokyklai-darželiui „Žiburėlis“ statyti sporto aikštelę           

Verkių g. 36, Kaune 

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

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

Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 

24. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro struktūrai 

25. Dėl didžiausio leistino biudžetinės įstaigos Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuro pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo 

26. Dėl Triukšmo prevencijos Kauno miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo 

27. Dėl automatinių išorinių defibriliatorių „LIFEPACK CR PLUS“ perdavimo viešajai įstaigai 

Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai 

28. Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno vaikų globos namus „Atžalynas“, prijungiant juos prie 

Kauno savivaldybės vaikų globos namų 

29. Dėl VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų steigimo ir Kauno miesto savivaldybės 

turto investavimo 

30. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kauno kartų namų (Sąjungos a. 13A) infrastruktūros 

modernizavimas ir pritaikymas senyvo amžiaus asmenims“ 

31. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo iš Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro 

32. Dėl Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktoriaus 

33. Dėl Kauno Jono Jablonskio gimnazijos direktoriaus 

34. Dėl Kauno Senamiesčio progimnazijos direktoriaus 

35. Dėl Kauno Veršvų vidurinės mokyklos direktoriaus 

36. Dėl Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos direktoriaus 

37. Dėl Kauno vaikų ir jaunimo teatro „Vilkolakis“ direktoriaus 

38. Dėl Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos 

aprašo patvirtinimo 

39. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 12 d. sprendimo Nr. T-385 „Dėl 
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didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse 

švietimo įstaigose nustatymo“ pakeitimo 

40. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ nuostatų patvirtinimo 

41. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatų patvirtinimo 

42. Dėl nekilnojamojo turto Betonuotojų g. 4, Kaune, perėmimo iš Kauno suaugusiųjų mokymo 

centro 

43. Dėl nekilnojamojo turto Seredžiaus g. 4, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos 

sveikatos mokslų universitetui 

44. Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės pr. 57A, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti 

juo patikėjimo teise 

45. Dėl pripažintos netinkama (negalima) naudoti stoginės išardymo ir likvidavimo 

46. Dėl prašymo perduoti Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn valstybinės žemės sklypus 

Kauno mieste 

47. Dėl Kauno miesto savivaldybės valdomų negyvenamųjų pastatų administravimo paslaugų 

teikimo sutarties su UAB Kauno butų ūkiu sudarymo 

48. Dėl Savivaldybės būsto Hipodromo g. 46-48, Kaune, pardavimo 

49. Dėl Savivaldybės būsto Savanorių pr. 172-5, Kaune, pardavimo 

50. Dėl Savivaldybės būsto A. Smetonos al. 57-1, Kaune, pardavimo 

51. Dėl Savivaldybės būsto Karaliaus Mindaugo pr. 34-36, Kaune, pardavimo 

52. Dėl Savivaldybės būsto Sodų g. 24A, Kaune, pardavimo 

53. Dėl Savivaldybės būsto P. Vaičaičio g. 9-4, Kaune, pardavimo 

54. Dėl Savivaldybės būsto Baltijos g. 4-31, Kaune, įkeitimo 

55. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato A. Juozapavičiaus pr. 2, Kaune, dalies pardavimo 

56. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Žemaičių g. 22, Kaune, dalies pardavimo 

57. Dėl negyvenamosios patalpos – pastogės Vilniaus g. 25A, Kaune, dalies pardavimo 

58. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl Viešame 

aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų 

daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 

59. Dėl nekilnojamojo turto Veiverių g. 132, Kaune, panaudos sutarties su Kauno apskrities 

vyriausiuoju policijos komisariatu nutraukimo prieš terminą 

60. Dėl nekilnojamojo turto Neries krantinėje 7B, Kaune, esminio pagerinimo ir vertės padidinimo 

61. Dėl nekilnojamojo turto M. Daukšos g. 34, Kaune 

 

L. Pūkienė. Informuoju apie pasikeitusią frakcijos „Kitokia Lietuva“ sudėtį ir tai, kad   

2016 m. gruodžio 13 d. frakcijos posėdyje nutarta jos seniūne išrinkti L. Pūkienę ir pavaduotoju      

P. Jakštą (pareiškimas pridedamas 32 p.). 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-655 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-290 „Dėl didžiausio leistino Kauno miesto 

savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir 

gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus ir Kauno miesto savivaldybės 

administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Kokios bus Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyriaus 

funkcijos? Ar numatomi poskyriai jame? 
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G. Petrauskas. Taip, jame bus du poskyriai, nes viename struktūriniame vienete neturėtų 

būti administratorius ir skiriamas, ir kontroliuojamas. Skyriaus funkcijos: daugiabučių namų 

administratorių skyrimas, renovavimo klausimai ir kontrolė, daugiausia susijusi su skundų 

nagrinėjimu. 

J. Kupčinskienė. Kodėl klausimas nesvarstytas Valdymo ir bendruomenių plėtojimo 

komitete? Kiek etatų bus sumažinta? 

G. Petrauskas. Iš Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato 8,5 etato perkeliami į 

Administraciją. Didžiausias leistinas etatų skaičius lieka toks pat. 

P. Mačiulis. Apsispręskime dėl sprendimo priėmimo. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 25, prieš – 0, susilaikė – 12. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-634 pridedamas 36 p.). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-656 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo“. 

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

atliekanti vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 7 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-635 pridedamas   

37 p.). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-704 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-636 pridedamas   

40 p.). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-710 „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. Pranešėjas informuoja, kad rengėjai, atsižvelgdami į Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymą Nr. D1-875 „Dėl Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2016 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. D1-13 „Dėl 2016 metų valstybės biudžeto 

specialių tikslinių dotacijų skyrimo valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms 

atlikti paskirstymo savivaldybėms“ pakeitimo“, paprašė pateiktame sprendimo projekte padaryti 

pakeitimus (pataisos pridedamos 33 p.). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Ar šiame sprendimo projekte numatyta perskirstyti dalį sutaupytų socialinių 

pašalpų lėšų? Kam bus panaudojamos šios lėšos? 

A. Laucius. Sprendimo projekte šios pozicijos neliečiamos. Ką galėjome, atlikome 

praėjusiame posėdyje. 
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P. Mačiulis. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, pritarkime rengėjo pateiktoms pataisoms. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Rengėjo pateiktoms pataisoms (pridedama 33 p.) pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-637 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-671 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-498 „Dėl viešosios įstaigos „Technopolis“ dalininko 

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

pavadinimo pakeitimo, šių įstaigų reorganizavimo“ pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-638 pridedamas 41 p.). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-694 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2009 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. T-11 „Dėl Kauno miesto savivaldybės herbo naudojimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – E. Šakalienė, Užsienio ryšių skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas                    

2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-639 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-697 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo 

sutarties su Vytauto Didžiojo universitetu projektui“. 

Pranešėja – R. Šimkaitytė-Kudarauskė, Teisės ir konsultavimo skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas siūlo 

Savivaldybės administracijai derėtis su Vytauto Didžiojo universitetu dėl teisinių paslaugų teikimo 

platesniam subjektų ratui (Kauno bendruomenei, nevyriausybinėms organizacijoms). 

P. Mačiulis. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, sprendimui pritarkime su Valdymo ir 

bendruomenių plėtojimo komiteto siūlymu. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-640 

pridedamas 42 p.). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-664 „Dėl pritarimo susitarimo dėl 2016 m. 

liepos 27 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. S-967/SR-1010 pakeitimo projektui“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-641 pridedamas   

45 p.). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-714 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus bendradarbiavimo sutarties pratęsimui ir 

įgaliojimo pasirašyti susitarimą“. 

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-642 pridedamas   

47 p.). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-660 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl Kauno miesto nekilnojamojo kultūros 

paveldo vertinimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – S. Rimas, Kultūros paveldo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas                  

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-643 pridedamas   

48 p.). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-713 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-739 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti 

mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą nustatymo“ 

pakeitimo“. 

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

svarstytas 2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-644 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-661 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo 

įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą rinkimo 

paslaugos įkainio nustatymo ir pritarimo sudaryti sutartį“. 

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-645 pridedamas   

50 p.). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-701 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų 

tarnybų Kauno valdybos tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už 

naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“. 
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Pranešėjas – P. Keras, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. Pranešėjas prašo pataisyti korektūros klaidą 

sprendimo projekto pavadinime ir jį rašyti taip: „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybos Kauno valdybos tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už 

naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybos Kauno valdybos tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už 

naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“ priimti 

(sprendimas Nr. T-646 pridedamas 51 p.). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-690 „Dėl Kauno apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už 

naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“. 

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-647 pridedamas   

52 p.). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-711 „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo 

tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno apygardos valdybos tarnybos 

tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis 

Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. Pranešėjas informuoja apie rengėjo prašymą išbraukti 

sprendimo projekto priedo 6, 7, 8 ir 11 punktus. 

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

pataisa – išbraukti sprendimo projekto priedo 6, 7, 8 ir 11 punktus. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-648 

pridedamas 55 p.). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-712 „Dėl Lietuvos kriminalinės policijos 

biuro tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi 

nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“. 

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

svarstytas 2 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-649 pridedamas   

57 p.). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-657 „Dėl Perlojos gatvės geografinių 

charakteristikų pakeitimo“. 
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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-650 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-659 „Dėl Eidintų gatvės geografinių 

charakteristikų pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-651 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-658 „Dėl Vandžiogalos gatvės pavadinimo 

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-652 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-674 „Dėl Energijos gatvės pavadinimo 

suteikimo“. 

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-653 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-665 „Dėl trumpalaikio materialiojo turto 

perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno kultūros centrui „Tautos 

namai“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-654 pridedamas   

58 p.). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-689 „Dėl leidimo Kauno Montesori 

mokyklai-darželiui „Žiburėlis“ statyti sporto aikštelę Verkių g. 36, Kaune“. 
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Pranešėjas – A. Jarušauskas, Aprūpinimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas                

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-655 pridedamas   

60 p.). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-670 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-656 pridedamas   

61 p.). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-691 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro struktūrai“. 

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-657 pridedamas    

1* p.). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-692 „Dėl didžiausio leistino biudžetinės 

įstaigos Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pareigybių (etatų) skaičiaus 

patvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Nuo 2017 m. balandžio 1 d. naikinami vyr. finansininko ir buhalterio etatai. 

Kas perduos duomenis centrinei buhalterijai? Kaip sprendžiamas įstaigoje transporto klausimas? 

A. Garmienė. Vyr. finansininko ir buhalterio funkcijos bus perskirstytos kitiems 

darbuotojams – administratoriui, personalo specialistui ir ūkvedžiui. Visuomenės sveikatos biuras 

turi du automobilius. Juos vairuos patys darbuotojai. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-658 pridedamas   

2* p.). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-663 „Dėl automatinių išorinių 

defibriliatorių „LIFEPACK CR PLUS“ perdavimo viešajai įstaigai Kauno miesto greitosios 

medicinos pagalbos stočiai“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-659 pridedamas   

3* p.). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-705 „Dėl Triukšmo prevencijos Kauno 

miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“. 

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-660 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-685 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno 

vaikų globos namus „Atžalynas“, prijungiant juos prie Kauno savivaldybės vaikų globos namų“. 

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-661 pridedamas   

8* p.). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-706 „Dėl VšĮ Kauno Panemunės socialinės 

globos namų steigimo ir Kauno miesto savivaldybės turto investavimo“. 

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-662 pridedamas   

10* p.). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-683 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą 

„Kauno kartų namų (Sąjungos a. 13A) infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas senyvo 

amžiaus asmenims“. 

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

4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Varžinskas. Kaip šis infrastruktūros modernizavimo sprendimas sustiprins ir padės 

toliau sėkmingai vystyti unikalią kartų namų socialinę paslaugą? 

M. Vyšniauskienė. Projekto tikslas – pritaikyti įstaigą asmenims su sunkia negalia, nes 

nėra keltuvo, lifto. Numatoma pastatyti priestatą slaugos skyriui. Paslaugos taps kokybiškesnės. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-663 pridedamas  

22* p.). 
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31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-707 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto 

perėmimo iš Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro“. 

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-664 pridedamas  

23* p.). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-679 „Dėl Kauno Stepono Dariaus ir Stasio 

Girėno gimnazijos direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-665 pridedamas  

32* p.). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-677 „Dėl Kauno Jono Jablonskio 

gimnazijos direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-666 pridedamas  

33* p.). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-675 „Dėl Kauno Senamiesčio 

progimnazijos direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-667 pridedamas  

34* p.). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-678 „Dėl Kauno Veršvų vidurinės 

mokyklos direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-668 pridedamas  

35* p.). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-676 „Dėl Kauno Bernardo Brazdžionio 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-669 pridedamas  

36* p.). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-666 „Dėl Kauno vaikų ir jaunimo teatro 

„Vilkolakis“ direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-670 pridedamas  

37* p.). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-687 „Dėl Asmenų priėmimo į Kauno 

miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-671 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-662 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. liepos 12 d. sprendimo Nr. T-385 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose nustatymo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

KALBĖJO: 

L. Kudarienė. Turime pasidžiaugti Aleksandro Stulginskio daugiafunkciu centru, kuris 

iškėlė sau didelį iššūkį įsteigti naują specialiųjų poreikių vaikų, turinčių kalbėjimo negalią, grupę. 

Dėkoju, kad Kauno mieste turime tokį centrą. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-672 pridedamas  

38* p.). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-672 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Vaidilutė“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-673 pridedamas  

39* p.). 
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41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-673 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Ąžuoliukas“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-674 pridedamas  

49* p.). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-667 „Dėl nekilnojamojo turto Betonuotojų 

g. 4, Kaune, perėmimo iš Kauno suaugusiųjų mokymo centro“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 4 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Kaip sprendžiamas Petrašiūnų bendruomenės centro patalpų klausimas? 

J. Žemaitienė. Sutartis yra nutraukta. Kaip kalbėta su pirmininke, neišgalint susimokėti, 

patalpas planuojama perduoti. Dėl kitų patalpų svarstoma. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-675 pridedamas  

59* p.). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-681 „Dėl nekilnojamojo turto Seredžiaus 

g. 4, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos sveikatos mokslų universitetui“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Darnios plėtros ir investicijų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-676 pridedamas    

60* p.). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-682 „Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės   

pr. 57A, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Darnios plėtros ir investicijų komitetas išklausė. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Ar čia yra priskirta teritorija, kurią įmonė įsipareigoja prižiūrėti? Ką, jūsų 

nuomone, reiškia žodis „disponuoti“? 

J. Žemaitienė. Kadangi perduodama pagal patikėjimo sutartį, bendrovė neturi teisės nei 

išnuomoti, nei parduoti, nei kitaip perleisti teisių. Fontaną ir aplink jį esančią teritoriją ji privalo 

prižiūrėti. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-677 pridedamas    

61* p.). 
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45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-669 „Dėl pripažintos netinkama 

(negalima) naudoti stoginės išardymo ir likvidavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-678 pridedamas    

62* p.). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-668 „Dėl prašymo perduoti Kauno miesto 

savivaldybės nuosavybėn valstybinės žemės sklypus Kauno mieste“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Skilandis. Ar sklypai formuojami prie esamų gatvių, ar planuojamos naujos gatvės? 

J. Žemaitienė. Sklypai jau suformuoti, įregistruoti. Kai kurie yra prie esamų gatvių, kiti 

prie būsimų. Savivaldybė sklypus valdo panaudos pagrindais. 

R. Skilandis. Ar yra pretendentų susigrąžinti žemę? 

J. Žemaitienė. Šis klausimas jau išspręstas. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-679 pridedamas    

63* p.). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-680 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

valdomų negyvenamųjų pastatų administravimo paslaugų teikimo sutarties su UAB Kauno butų 

ūkiu sudarymo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 20, prieš – 3, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-680 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-684 „Dėl Savivaldybės būsto Hipodromo 

g. 46-48, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-681 pridedamas    

65* p.). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-703 „Dėl Savivaldybės būsto Savanorių   

pr. 172-5, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

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

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-682 pridedamas  

67* p.). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-702 „Dėl Savivaldybės būsto A. Smetonos 

al. 57-1, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-683 pridedamas    

69* p.). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-698 „Dėl Savivaldybės būsto Karaliaus 

Mindaugo pr. 34-36, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-684 pridedamas    

71* p.). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-693 „Dėl Savivaldybės būsto Sodų g. 24A, 

Kaune, pardavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-685 pridedamas  

73* p.). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-695 „Dėl Savivaldybės būsto P. Vaičaičio 

g. 9-4, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-686 pridedamas  

75* p.). 

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-688 „Dėl Savivaldybės būsto Baltijos       

g. 4-31, Kaune, įkeitimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-687 pridedamas  

77* p.). 

 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-700 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato A. Juozapavičiaus pr. 2, Kaune, dalies pardavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-688 pridedamas  

78* p.). 

 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-686 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Žemaičių g. 22, Kaune, dalies pardavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-689 pridedamas  

80* p.). 

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-696 „Dėl negyvenamosios patalpos – 

pastogės Vilniaus g. 25A, Kaune, dalies pardavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Skilandis. Ar tame pastate yra kitų Savivaldybei priklausančių patalpų? 

J. Žemaitienė. Turėčiau pasitikslinti. Negyvenamoji patalpa parduodama pagal įstatymą 

tam, kam leistina, ne aukciono būdu. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-690 pridedamas  

83* p.). 

 

 

58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-699 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto 

savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Darnios plėtros ir investicijų komitetas nepritarė. 

Pranešėja informuoja, jog rengėjai prašo išbraukti sprendimo projektu keičiamo Sąrašo 199 punktą 

(siūlymas pridedamas 34 p.). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Ar Sąraše yra ir nevyriausybinių organizacijų patalpų? 

J. Žemaitienė. Yra. 

L. Kudarienė. Kaip toliau dėl jų bus sprendžiamas klausimas? 

J. Žemaitienė. Jeigu nevyriausybinės organizacijos teikia socialines paslaugas, yra 

reikalingos miestui, bus susitikta su jų vadovais ir kalbamasi dėl kitų patalpų suteikimo. 

P. Mačiulis. Ar jau buvo susitikta su nevyriausybinių organizacijų vadovais? 
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J. Žemaitienė. Taip, su kai kurių. 

R. Skilandis. Ar į Sąrašą įtrauktos visų politinių partijų patalpos? Ar yra išimčių? 

J. Žemaitienė. Tos, kurių patalpos planuojamos parduoti. Dėl patalpų, kurios reikalingos 

Savivaldybės poreikiams, bus rengiamas kitas sprendimas. 

V. Varžinskas. Ar galite garantuoti, kad po susitikimų su nevyriausybinių organizacijų 

atstovais bus pasiūlytos patalpos, tinkančios jų veiklai? Ar organizacijų veikla nesutriks dėl šio 

sprendimo projekto? 

J. Žemaitienė. Patalpų klausimas bus derinamas, kad atitiktų poreikius. 

KALBĖJO: 

R. Skilandis. TS–LKD frakcija siūlo atidėti klausimo svarstymą. Vis dėlto neaišku dėl 

visuomeninių organizacijų. Patalpų pardavimas gali turėti mažiau naudos, nei miestui jos suteikia 

pačios organizacijos. 

P. Mačiulis. Apsispręskime dėl TS–LKD frakcijos siūlymo atidėti klausimo svarstymą. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS–LKD frakcijos siūlymo atidėti klausimo svarstymą. 

Balsavo: už – 15, prieš – 12, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

P. Mačiulis. Turėsime apsispręsti dėl pateiktų siūlymų. TS–LKD frakcija siūlo išbraukti 

sprendimo projektu keičiamo Sąrašo 199, 203, 281 ir 282 punktus (siūlymas pridedamas 35 p.). 

Patikslinkite. 

R. Skilandis. Tai ne tik politinių partijų patalpos, bet ir visuomeninių organizacijų, 

pavyzdžiui, „Apskritojo stalo“. 

P. Mačiulis. Rengėjas siūlo „Apskritojo stalo“ patalpas iš Sąrašo išbraukti. Taigi pirmiausia 

apsispręsime dėl rengėjo siūlomos pataisos. 

J. Žemaitienė. Siūlome išbraukti sprendimo projektu keičiamo Sąrašo 199 punktą,              

t. y. patalpas adresu Gedimino g. 33. 

P. Mačiulis. Ar yra prieštaraujančiųjų rengėjo siūlymui? 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Rengėjo siūlymui (pridedamas 34 p.) išbraukti sprendimo 

projektu keičiamo Sąrašo 199 punktą pritarti. 

 

P. Mačiulis. TS–LKD frakcija siūlo išbraukti Sąrašo 199, 203, 281 ir 282 punktus. Kokios 

tai patalpos, kas jas valdo? 

J. Žemaitienė. 203 punkte nurodytos fiziškai pažeistos Savivaldybės nenaudojamos 

patalpos I. Kanto g. 17A-1, 281 punkte – patalpos Rasytės g. 10A, kuriomis naudojasi Lietuvos 

laisvės sąjunga (liberalai) ir TS–LKD partija bei 282 punkte – TS–LKD partijos nuomojamos 

patalpos Savanorių pr. 214. 

P. Mačiulis. Dėl TS–LKD frakcijos siūlymo bendro sutarimo nebus, taigi balsuokime. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS–LKD frakcijos siūlymo (pridedamas 35 p.) išbraukti sprendimo 

projektu keičiamo Sąrašo 199, 203, 281 ir 282 punktus. 

Balsavo: už – 10, prieš – 17, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Balsavo: už – 19, prieš – 2, susilaikė – 12. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-691 pridedamas 85* p.). 
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59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-708 „Dėl nekilnojamojo turto Veiverių      

g. 132, Kaune, panaudos sutarties su Kauno apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu 

nutraukimo prieš terminą“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-692 pridedamas  

94* p.). 

 

 

60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-709 „Dėl nekilnojamojo turto Neries 

krantinėje 7B, Kaune, esminio pagerinimo ir vertės padidinimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-693 pridedamas  

96* p.). 

 

 

61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-634 „Dėl nekilnojamojo turto M. Daukšos 

g. 34, Kaune“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

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

išklausė. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-694 pridedamas  

97* 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 

 

 

                   

 


