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2017 m. vasario 7 d.   Nr. TP-1 

 
Kaunas 

 

Posėdis vyko 2017-02-07 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 10.45 val.). 
 

 

Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras. 

Posėdžio sekretorė – Rima Grajauskienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas (25 p.). 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: P. Bingelis, E. Plūkienė. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas (26 p.). 
 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama 27 p.). 

P. Mačiulis. Informuoju, kad rengėjai atsiėmė šiuos darbotvarkės klausimus: 2 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ (TR-76), 20 „Dėl mišrių 

komunalinių atliekų tvarkymo pastoviosios ir kintamosios įmokos dedamosios dalies dydžių ir 

mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normų nustatymo“ (TR-71) (prašymas pridedamas 33 p.), ir 

73 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Kampiškių g. 2C, Kaune, dalies pardavimo“ (TR-42). 

Gal dar turite ką pasiūlyti? Jeigu siūlymų nėra, tai informuoju, kad D. Razmislevičius (prašymas 

pridedamas 34 p.) nusišalina nuo 32 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 (TR-69)“, 33 klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-107 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos 

suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos, 

Lėšų už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas sumokėjimo tvarkos aprašo ir pavyzdinės sutarties 

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-70)“ ir 35 klausimo „Dėl Kauno miesto elektromobilių įkrovimo 

prieigų plano patvirtinimo (TR-61).  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

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

administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ (TR-76) iš darbotvarkės išbraukti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą „Dėl mišrių komunalinių atliekų tvarkymo 

pastoviosios ir kintamosios įmokos dedamosios dalies dydžių ir mišrių komunalinių atliekų 

susikaupimo normų nustatymo“ (TR-71) iš darbotvarkės išbraukti (Aplinkos apsaugos skyriaus 

prašymas 2017-02-07  Nr. 36-2-107 pridedamas). 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą „Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato 

Kampiškių g. 2C, Kaune, dalies pardavimo.“ (TR-42) iš darbotvarkės išbraukti. 

 

Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, siūlau bendru sutarimu patvirtinti šios dienos darbotvarkę su 

pakeitimais. 
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 

 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Sigito Šliažo 

atleidimo iš pareigų (TR-5).  

2. Dėl Kauno miesto kultūros strategijos iki 2027 metų tvirtinimo ir pritarimo patikslintai 

Kauno miesto savivaldybės paraiškai 2022 metų Europos kultūros sostinės vardui gauti (TR-75). 

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-60 ,,Dėl 

komisijos Kauno miesto savivaldybės kontrolieriui ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 

valstybės tarnautojams, Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjui 

ir vidaus auditoriams, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos 

vertinimo komisijos nariams vertinti sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 

(TR-73). 

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos  2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-193 

,,Dėl Administracinės komisijos prie Kauno miesto savivaldybės tarybos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TR-6).  

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-229 

,,Dėl Etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-7).  

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-194 

,,Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-8).  

7. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-567 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-4).  

8. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-322 ,,Dėl 

Kauno miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo (TR-1).  

9. Dėl Kauno miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų mokamų 

paslaugų, kurių kainų apskaičiavimo nereglamentuoja kiti teisės aktai, kainų apskaičiavimo 

metodikos patvirtinimo (TR-31).  

10. 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 (TR-19). 

11. Dėl pritarimo susitarimo dėl 2010 m. sausio 18 d. Kauno pramogų ir sporto rūmų 

Nemuno saloje, Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune, valdymo ir naudojimo koncesijos sutarties           

Nr. 0118 pakeitimo projektui (TR-13). 

12. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano 

patvirtinimo (TR-67).  

13. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 metų lapkričio 29 d. sprendimo          Nr. 

T-599 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos strateginio planavimo komisijos sudarymo ir jos 

nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-52).  

14. Dėl viešosios įstaigos „Kaunas IN“ dalininkų kapitalo padidinimo ir Savivaldybės 

turto investavimo (TR-51).  

15. Dėl Viešųjų erdvių akcentų sukūrimo ir įgyvendinimo projektų paraiškų atrankos ir 

finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-53).  

16. Dėl pritarimo rengti ir teikti projekto „Kaunas – Europos jaunimo sostinė 2021“ 

paraišką (TR-54).  

17. Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Kūrybinga bendruomenė“ (TR-55).  

18. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Pėsčiųjų ir dviračių takas Veiverių g. nuo Vytauto 

Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos“ (TR-56). 

19. Dėl Kauno miesto savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų 

turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo (TR-72).  



3 

   

 

20. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-45 ,,Dėl 

Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-66).  

21. Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Margita“ 

priklausančiame bare Baltijos g. 90A, Kaune (TR-16).  

22. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-336 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos patvirtinimo“ pakeitimo (TR-30).  

23. Dėl Turbinų gatvės pavadinimo pakeitimo (TR-21).  

24. Dėl Smiltainio gatvės pavadinimo suteikimo (TR-22).  

25. Dėl Darsūniškio ir Čiurlių gatvių pavadinimų panaikinimo (TR-23).  

26. Dėl Darbo ir Sandraugos gatvių pavadinimų suteikimo (TR-24).  

27. Dėl AB „Kauno energija“ 2017 m. ir 2017–2020 m. investicijų planų ir jų finansavimo 

(TR-32).  

28. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-559 

„Dėl Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TR-60).  

29. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-676 

„Dėl UAB „Kauno vandenys“ 2016–2018 metų veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo 

(TR-17).  

30. 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 (TR-69).  

31. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-107 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių 

stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos, Lėšų už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas 

sumokėjimo tvarkos aprašo ir pavyzdinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo (TR-70).  

32. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-704 

„Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti 

rinkimo įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-3).  

33. Dėl Kauno miesto elektromobilių įkrovimo prieigų plano patvirtinimo (TR-61).  

34. Dėl Lietuvos moksleivių sąjungos renginio „Žiemos forumas – neeilinė asamblėja 

2017“ dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos 

dydžio nustatymo (TR-2).  

35. Dėl bendradarbiavimo sutarties su UAB „Viltechna“ sudarymo (TR-68).  

36. Dėl biudžetinių profesionaliojo scenos meno įstaigų 2017 metų veiklos planų ir 2017 

metų kūrybinės veiklos programų patvirtinimo (TR-29).  

37. Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio 

ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Savivaldybė yra 

dalininkė, 2017–2018 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo           

(TR-25).  

38. Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų 

asmenims priimti mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos I ir II 

dalis nustatymo (TR-26). 

39. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-83 

„Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo 

programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-28).  

40. Dėl Kauno Veršvų vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo 

ir Kauno Veršvų gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-27).  

41. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-584 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo (TR-18).  
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42. Dėl turto perėmimo iš Kauno plaukimo mokyklos ir perdavimo Kauno sporto 

mokyklai ,,Bangpūtys“ (TR-14). 

43. Dėl turto perėmimo prieš terminą ir perdavimo Kauno plaukimo mokyklai (TR-50).  

44. Dėl Tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo 

ir pagalbos pinigų skyrimo vaiko laikiniesiems ir nuolatiniams globėjams (rūpintojams) Kauno 

miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-74).  

45. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-165 

„Dėl Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo, jos darbo reglamento, 

Atrankos darbdaviams parinkti organizavimo tvarkos aprašo ir Kitų su viešaisiais darbais susijusių 

išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-62).  

46. Dėl Kauno vaikų globos namų „Atžalynas“ reorganizavimo, prijungiant juos prie 

Kauno savivaldybės vaikų globos namų (TR-63).  

47. Dėl turto perdavimo Kauno miesto socialinių paslaugų centrui (TR-64).  

48. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valstybės nuosavybėn (TR-20).  

49. Dėl pripažintų nereikalingais, netinkamais (negalimais) naudoti ūkinių pastatų (jų 

dalių) nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-43).  

50. Dėl įgaliojimų suteikimo Kęstučiui Miškiniui  ir Eglei Sičiovienei (TR-12).  

51. Dėl įgaliojimų suteikimo Nijolei Ivaškevičienei ir Eglei Sičiovienei (TR-15).  

52. Dėl įgaliojimų suteikimo Eglei Raguckienei ir Valdui Mingailai (TR-58)  

53. Dėl įgaliojimų suteikimo Valdui Mingailai ir Astai Teresei Kulikauskienei (TR-59).  

54. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-527 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos tvarkos aprašo ir Kauno miesto 

savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 

(TR-35).  

55. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T-401 

„Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-45).  

56. Dėl nekilnojamojo turto Skuodo g. 27, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijai (TR-34).  

57. Dėl negyvenamųjų patalpų P. Lukšio g. 58, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį 

sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Kauno viltis“ (TR-10).  

58. Dėl nekilnojamojo turto Taikos pr. 51, Kaune, esminio pagerinimo ir vertės 

padidinimo (TR-9).  

59. Dėl nekilnojamųjų daiktų Kęstučio g. 73 ir Kadagių kelyje 5, Kaune (TR-11).  

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

nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-36).  

61. Dėl panaudos sutarties su Darbo partija nutraukimo (TR-47).  

62. Dėl nekilnojamojo turto Laisvės al. 97, Kaune, panaudos sutarties su Lietuvos 

Respublikos liberalų sąjūdžiu nutraukimo prieš terminą (TR-49).  

63. Dėl nekilnojamojo turto A. Jakšto g. 18, Kaune, perėmimo Savivaldybės nuosavybėn 

(TR-48).  

64. Dėl nekilnojamojo turto  perdavimo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms valdyti, 

naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-57).  

65. Dėl Savivaldybės būsto Savanorių pr. 141-3, Kaune, pardavimo (TR-37).  

66. Dėl Savivaldybės būsto Savanorių pr. 141-5, Kaune, pardavimo (TR-38).  

67. Dėl Savivaldybės būsto Savanorių pr. 141-6, Kaune, pardavimo (TR-39).  

68. Dėl Savivaldybės būsto Savanorių pr. 141-7, Kaune, pardavimo (TR-40).  

69. Dėl Savivaldybės būsto Savanorių pr. 141-9, Kaune, pardavimo (TR-41).  

70. Dėl Savivaldybės būsto Savanorių pr. 141-11, Kaune, pardavimo (TR-44).  

71. Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (TR-33).  

72. Dėl žemės sklypų Marių g. 79C, Marių g. 79D ir Rudmenos g. 9, Kaune, dalių 

pirkimo (TR-46).  
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1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-5 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojo Sigito Šliažo atleidimo iš pareigų“. 

Pranešėja – Dovilė Šimukonytė-Kaušienė, Personalo valdymo skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Esame girdėję įvairius Viešųjų ryšių pranešimus, bet gal būtų galima 

išgirsti paties S. Šliažo atleidimo motyvus.  

KALBĖJO: 

S. Šliažas. Iš tiesų spaudos pranešimas buvo, bet mano prašymas atleisti iš pareigų yra dėl 

asmeninių priežasčių. Dirbsiu kultūros, švietimo ir socialinėje srityje. Dar teks dirbti ir su Kauno 

miesto savivaldybe. Prašau šį sprendimą priimti ir patvirtinti. 

G. Žukauskas. Norėčiau padėkoti gerb. S. Šliažui už pagalbą, skiriant lėšas K. Genio biusto 

pastatymui.  

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 33, prieš – 0, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-1 pridedamas 1* p.). 

 

 

P. Mačiulis. Prašome D. Šimukonytę-Kaušienę pasisakyti dėl kito klausimo – „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo (TR-76)“.   

D. Šimukonytė-Kaušienė. Neteikiame Tarybai balsuoti 2 klausimo dėl Nijolės Putrienės 

kandidatūros į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas, 

kadangi negavome pažymos iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos. Atsiprašome. Šį 

klausimą teiksime kitam Tarybos posėdžiui. 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-75 „Dėl Kauno miesto kultūros strategijos 

iki 2027 metų tvirtinimo ir pritarimo patikslintai Kauno miesto savivaldybės paraiškai 2022 metų 

Europos kultūros sostinės vardui gauti“. 

Pranešėjas – S. Kairys Savivaldybės mero pavaduotojas. Klausimas svarstytas 

6 komitetuose, pritarta be pastabų. Švietimo ir kultūros komitete klausimas išklausytas.  

Galima pasidžiaugti, kad dar nelaimėjus šio projekto Kauno savivaldybėje vyksta labai geri 

teigiami žingsniai. Patekus kartu su Klaipėdos miesto savivaldybe į finalinį etapą privalome 

pasitvirtinti atskirą dokumentą Tai nereiškia, kad kultūra buvo dingusi iš miesto strateginių 

dokumentų. Dabar yra reikalingas atskiras dokumentas, kuris būtų kultūros sektoriaus strategija. 

Galiu akcentuoti, kad turime nemenką Kauno kultūrinį palikimą. Esame įvertinti tarptautiniu mastu.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-2 pridedamas       

2* p.). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-73 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-60 ,,Dėl komisijos Kauno miesto savivaldybės 

kontrolieriui ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojams, Savivaldybės 

administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjui ir vidaus auditoriams, Savivaldybės 

administracijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos nariams vertinti 

sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“. 
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Pranešėja – D. Šimukonytė-Kaušienė, Personalo valdymo skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

Komisija sudaroma 2 metams. Gavome informacijos iš Valstybės tarnybos departamento, 

kad jų atstovas negali dalyvauti, o kito atstovo jie neteiks. Į komisiją įrašėme kitą narį. 

Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 18 str. šiam klausimui turi pritarti miesto Taryba.   

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-3 pridedamas     

54* p.). 

 

 

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

2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-193 ,,Dėl Administracinės komisijos prie Kauno miesto 

savivaldybės tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

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

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

Nuo sausio 1 d. įsigaliojus naujai Vietos savivaldos įstatymo redakcijai Tarybai nebelieka 

kompetencijos sudaryti šios komisijos, todėl siūlome sprendimą pripažinti netekusiu galios.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Kas tada atliks tas funkcijas ir spręs klausimus, kuriuos spręsdavo 

Administracinė komisija? 

A. Petkienė. Administracijos direktorius arba jo sudaryta kolegiali komisija. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-4 pridedamas     

56* p.). 

 

 

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

2015 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-229 ,,Dėl Etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

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

Pristatau klausimą dėl Etikos komisijos sudėties pakeitimo, kuriuo siūloma vietoj             

A. Papirtienės įrašyti K. Stirbį.  

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-5 pridedamas        

57* p.). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-8 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-194 ,,Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos 

nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

atliekanti vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Projekte siūloma 

į komisijos sudėtį vietoj K. Pūko įrašyti L. Pūkienę ir mero siūlymu skirti ją Antikorupcijos 

komisijos pirmininke.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Varžinskas. Norėčiau paklausti kandidatės apie profesinius ar išsilavinimo aspektus, 

kurie gali leisti sėkmingai vykdyti vadovo funkcijas šio svarbaus Tarybos komiteto. 

L. Pūkienė. Teisinio išsilavinimo neturiu, bet turiu du magistro laipsnius. Taip pat turiu 10 

metų žurnalistės patirtį. 
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O. Balžakienė. Kokie jūsų pirmieji žingsniai bus šiose pareigose? 

L. Pūkienė. Pirmiausiai turiu peržiūrėti klausimus, juos apjungti ir bendradarbiauti su 

Kontrolės komitetu. Manau, kad labai svarbi yra prevencinė pusė – nuo mažiausių iki mokyklinio 

amžiaus vaikų.  Taip pat būtų būti vystomi Antikorupciniai projektai. 

A. Palionis. Gal galite sukonkretinti, kas yra Antikorupciniai projektai? Minite švietimo 

įstaigas, daželius, kaip tai susiję? 

L. Pūkienė. Vaikai nuo mažų dienų turi būti mokomi kas yra antikorupcija, blogis. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Aš manau, kad K. Pūkas turėdamas patirties tikrai pamokys. 

O. Balžakienė. Atsakymai buvo gana įdomūs, aiškiai trūko kompetencijos ir suvokimo kas 

tai yra Antikorupcinė komisija. Manau, kad nereikėtų juokauti.  

A. Palionis. Tikėjausi išgirsti atsakymus į užduotus klausimus, bet prisistatymas parodė, 

kad daugelis Tarybos narių jau apsisprendė.  

A. Kupčinskas. Pagal Reglamentą ir Vietos savivaldos įstatymą frakcijos pasiskelbusios 

opozicinėmis frakcijomis turi teisę teikti kandidatus į komisijas ar komitetus. Frakcija pasitikėjo, 

todėl ir buvo teikiama kandidatūra. 

Ž. Garšva. Nereikia skubėti, iki kito posėdžio dar yra laiko įsigilinti ir viską išstudijuoti. 

Pabandykit dar kartą.  

P. Mačiulis. Ar siūlote klausimo svarstymą atidėti? 

Ž. Garšva. Taip. Siūlau klausimo svarstymą atidėti.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo klausimo svarstymą atidėti. 

Balsavo: už – 21, prieš – 11, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Klausimo svarstymą atidėti. 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-4 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-567 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendruomenės vaiko 

teisių apsaugos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – S. Šimkienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-6 pridedamas      

58* p.). 

 

 

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

2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-322 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės bendruomenės 

sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – D. Kuzminienė, Sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-7 pridedamas    

60* p.). 

 

 

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

sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų mokamų paslaugų, kurių kainų apskaičiavimo 

nereglamentuoja kiti teisės aktai, kainų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“. 
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Pranešėja – D. Kuzminienė, Sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Šio sprendimo antikorupcinėje pažymoje rašoma, jog kainas gali nustatyti 

sveikatos priežiūros įstaigos vadovas, nors priimant sprendimą vadovaujamasi Vietos savivaldos 

įstatymu, kur nustatyta, kad kainų nustatymas yra išimtinė Savivaldybės tarybos kompetencija  

D. Kuzminienė. Sveikatos priežiūros įstatymas nustato subjektus, kurie gali tvirtinti 

sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas kainas. Tai yra Sveikatos ministerija ir įstaigų administracija. 

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas suteikia steigėjui teisę dalyvauti nustatant paslaugų kainas 

arba kainų skaičiavimo metodiką. Pagal Vietos savivaldos įstatymą Savivaldybė turi išimtinę teisę 

tvirtinti paslaugų kainas.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 26, prieš – 0, susilaikė – 11. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-8 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-19 „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                   

komitetuose, pritarta be pastabų. Siūlome patvirtinti didžiausią pareigybių skaičių – 40.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Ar tai galutinis skaičius.  

J. Malcytė. Ne galutinis. Dar bus jungiami švietimo įstaigos, darželiai, mokyklos. 

A. Kupčinskas. Koks prognozuotinas? 

J. Malcytė.  132 pareigybės.  

V. Gudėnas. Kiek ši įstaiga per metus Savivaldybei sutaupė lėšų? 

J. Malcytė. Negalime pasakyti, nes ši įstaiga dar formuojama. Galutiniam rezultate apie 

1 milijoną.  

L. Kudarienė. Ar socialinės įstaigos atstovo darbo vieta bus toje įstaigoje ar centre.  

J. Malcytė. Šiuo metu socialinėje įstaigoje, vėliau bendrose patalpose. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Viename sprendime deklaruojamas etatų mažinimas ir, kad bus sutaupyta 

1,5 mln. pervedus visus buhalterius ir apskaitininkus į vieną buhalterinę apskaitą. Kitame klausime 

– Strateginiame veiklos plane parašyta, kad 2017 m. finansavimas didėja iki 700 tūkst. eurų, o 

2018–2019 m. iki 2,2 mln. eurų. Kalbos skiriasi nuo darbų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 25, prieš – 0, susilaikė – 13. 

NUSPRĘSTA Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-9 pridedamas 62* p.). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-13 „Dėl pritarimo susitarimo dėl 2010 m. 

sausio 18 d. Kauno pramogų ir sporto rūmų Nemuno saloje, Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune, 

valdymo ir naudojimo koncesijos sutarties Nr. 0118 pakeitimo projektui“. 

Pranešėjas – A. Mockus, Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėjo 

pavaduotojas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Esmė yra papildyti koncesijos 

sutartį 1 punktu, kuriuo būtų detalizuojama, kaip atlyginama už rangovo defektus, jeigu vyksta 

teismai su rangovu ir savivaldybe. 

KALUSIMŲ PATEIKĖ: 
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P. Jakštas. Kada Nacionalinė mokėjimo agentūra patvirtino Žalgirio arenos ataskaitą? 

A. Mockus. Iki šiol nepatvirtino. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 36, prieš – 0, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-11 pridedamas 63* p.). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-67 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017–

2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. 

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

svarstytas visuose komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Noriu pasiteirauti tuo pačiu klausimu dėl buhalterinės apskaitos. Kodėl 

2017 m. 700 tūkst. eurų, o 2018–2019 m. didėja iki 2,2 mln. eurų finansavimas.  

T. Metelionis. Lėšų poreikį rengia atsakingi skyriai. Lėšų pagrindimai pateikti sistemoje.  

L. Kudarienė. Noriu paklausti ar nepadaryta klaida, kad 2016 m. buvo įsisavinta tik 167,3 

tūkst. eurų europinių lėšų? 

T. Metelionis. Nepadaryta klaida. Tai lėšų likučiai iš praeitų metų ES refinansavimo 

periodo. Šiais metais Strateginiame plane suplanuota 35 mln. eurų.  

M. Panceris. Komitete pastabų buvo. Viena – dėl rodiklių. Jūs teigėte, augimas bus 1 proc. 

gyventojų kasmet, kitam rodote bendrą gyventojų mažėjimą. Mane labiausiai nustebino tai, jog jūs 

teigiate, kad svarbiausiai reikia išlaikyti tokį patį investicijų lygį, koks dabar.  

T. Metelionis. Dėl gyventojų skaičiaus absoliutaus dydžio planuojamo mažėjimo ir 

pokyčio procentais popieriniame dokumente yra minusas, tačiau ką tik įdiegtoje kompiuterinėje 

sistemoje nerodo minuso. Tai kompiuterinė klaida, ją ištaisysime.   

KALBĖJO: 

A Kupčinskas. Frakcija pateikė daugiau pasiūlymų, aš kalbėsiu dėl Šilainių baseino. Kodėl 

šiais metais nerandama 56 tūkst. techniniams projektui pakoreguoti? Mūsų pasiūlymas skirti dėmesį 

šiam baseinui.  

Kitas – Koncertų ir pramogų rūmai. Renkamas pavadinimas, bet iki 2019 metų net 

nenumatomos lėšos techniniam projektui parengti. 

E. Gudišauskienė. Aš irgi noriu pasisakyti dėl kelių objektų. Aleksote trūksta plaukimo 

baseino. Savivaldybė dar nepasisakė kaip vystyti Karinių oro pajėgų buvusią teritoriją, tai toks 

objektas galėtų atsirasti Aleksote. Reikėtų pradėti planuoti ir į veiklos planą įsitraukti priemones. 

Reikėtų sukurti sisteminio požiūrio turinčią stebėsenos programą. Jeigu atsakingi 

vykdytojai neturės koordinuotų tikslų, šio plano nepavyks įgyvendinti. 

S. Kairys. Turime nemažą pasiūlymų kiekį, visų net neperskaitysiu. TS-LKD frakcijos 

seniūnas pakomentuos. Taryba dėl pasiūlymų apsispręs. 

R. Skilandis. Sumažinti lėšas Kauno pristatymui Lietuvoje, padidinti Kauno 

pasiekiamumą. Pritraukti daugiau skrydžių į Kauną. Siūlome balsuoti už kiekvieną frakcijos 

siūlymą atskirai.  

S. Kairys. Yra pateikta 14 pasiūlymų, todėl Taryba turi apsispręsti ar balsuosime už 

kiekvieną punktą, ar balsuojame už visą pateiktą pasiūlymą. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo balsuoti iš karto už visą sąrašą TS-LKD frakcijos pateiktų 

pasiūlymų. 

Balsavo: už – 21 prieš – 11, susilaikė –6. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos pateiktų pasiūlymų. 

Balsavo: už – 15, prieš – 7, susilaikė – 16. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-12 pridedamas 66* p.). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-52 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 metų lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-599 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

strateginio planavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-13 pridedamas   

157* p.). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-51 „Dėl viešosios įstaigos „Kaunas IN“ 

dalininkų kapitalo padidinimo ir Savivaldybės turto investavimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Kada bus užbaigta reorganizacija prijungiant buvusį Technopolį (dabar VšĮ 

Verslo centras)? 

T. Metelionis. Tuo rūpinasi Finansų ir ekonomikos skyriaus, Įmonių valdymo poskyris, 

kuris atsakingas už įmonių veiklos priežiūrą.  

A. Kupčinskas. Noriu išsiaiškinti ar VšĮ „Kaunas IN“ direktorė patvirtinta pastoviam 

darbui, ar laikinam?  

T. Metelionis. Mano žiniomis vadovė pareigas eina laikinai. Atranką vykdė Personalo 

skyrius. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-14 pridedamas 

158* p.). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-53 „Dėl Viešųjų erdvių akcentų sukūrimo 

ir įgyvendinimo projektų paraiškų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-15 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 
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16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-54 „Dėl pritarimo rengti ir teikti projekto 

„Kaunas – Europos jaunimo sostinė 2021“ paraišką“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-16 pridedamas 

159* p.). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-55 „Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant 

projektą „Kūrybinga bendruomenė“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-17 pridedamas 

160* p.). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-56 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą 

„Pėsčiųjų ir dviračių takas Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-18 pridedamas   

1** p.). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-72 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo 

metodikos patvirtinimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 2 komitetai pritarė be pastabų. Miesto ūkio ir paslaugų komitetas 

siūlo Tarybos sprendimo 2 punkte vietoj žodžio „kovo 1 dieną“ įrašyti žodžius „liepos 1 dieną“. 

Taip pat prašome pagal Antikorupcinę vertinimo išvadą patikslinti Metodikos 22 p. taip: 

„Kiekvienai kategorijai pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir objektų skaičių nustatomas minimalus 

pastoviosios įmokos dedamosios dalies dydis. Pastovioji įmokos dalis turi būti nustatoma vienodo 

dydžio visiems tos pačios kategorijos nekilnojamojo turto objektams. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Miesto ūkio ir paslaugų komiteto siūlymo Tarybos sprendimo 2 punkte 

vietoj žodžio „kovo 1 dieną“ įrašyti žodžius „liepos 1 dieną“. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pritarti sprendimo pataisymui. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su Metodikos 22 p. patikslinimu. 

Balsavo: už – 21, prieš – 0, susilaikė – 15. 

NUSPRĘSTA Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-10 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 
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20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-66 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-45 ,,Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę 

reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – S. Šėlienė, Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-19 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-16 „Dėl mažmeninės prekybos 

alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Margita“ priklausančiame bare Baltijos g. 90A, 

Kaune“. 

Pranešėja – S. Šėlienė, Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

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

sprendimo projekto 1 punkte vietoj žodžių “nuo 24.00 val. iki 6.00 val.“ rašyti „nuo 22.00 val. iki 

10.00 val.“.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ:  

J. Koryzna. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas rekomenduoja sankciją 

nuo 22.00 val. iki 8.00 val. Kodėl jūs švelninate apribojimą? 

S. Šėlienė. Departamentas teikia tipinį pasiūlymą, kadangi po 22.00 val. draudžiama 

išsinešti alkoholinius gėrimus išskyrus viešąjį maitinimą. Šis laikas nustatytas pagal policijos detalią 

informaciją, kada daugiausia šiame bare vyksta iškvietimų.    

P. Jakštas. Aš buvau pateikęs pasiūlymą naikinti licenciją šiai bendrovei, kadangi yra 

paskelbtas bankrotas. Komitete šis faktas turbūt buvo nuslėptas.  

S. Šėlienė. Pagal Alkoholio kontrolės įstatymą Taryba gali apriboti veiklą arba neišduoti 

licencijos. Sankcijos panaikinti licenciją – nėra.  

KALBĖJO: 

J. Koryzna. Labai gaila, kad girdyklos, kurios turėtų būti uždaromos, joms sudaromos 

geros sąlygos. Tos 2 valandos nuo 22.00 val. iki 24.00 val. ir yra tas laikas, kai jau supermarketai 

neparduoda alkoholio ir žmonės eina pirkti į girdyklas. O rytinis laikas nuo 6.00 iki 8.00, kada 

galima nusipirkti alkoholio ir neštis į darbą. Aš esu kategoriškai „prieš“, kad ši departamento 

sankcija būtų švelninama. Už siūlymą nuo 22.00 val. iki 8.00 val. galima būtų balsuoti.  

A. Palionis. Vieningo Kauno frakcija reaguoja į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės 

departamento sankciją prekiauti nuo 22.00 val. iki 8.00 val., bet tokio pasiūlymo kaip ir nebuvo. 

Buvo Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto siūlymas „nuo 22.00 val. iki 10.00 val.“ kas 

yra artimiau departamento siūlymui. Mes palaikom šią poziciją. 

R. Skilandis. TS-LKD frakcija pritaria siūlymui „nuo 22.00 val. iki 10.00 val.“. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pritarta Valdymo ir bendruomenių plėtojimo                  

komiteto siūlymui sprendimo projekto 1 punkte vietoj žodžių “nuo 24.00 val. iki 6.00 val.“ rašyti 

„nuo 22.00 val. iki 10.00 val.“. 

 

S. Kairys. Manau, kad Administracija atkreips dėmesį į P. Jakšto pastabą. (pridedama       

39 p.). 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-20 

pridedamas 2** p.). 
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22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-30 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-336 „Dėl Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos 

programos patvirtinimo“ pakeitimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. Sprendimo projekte palikta korektūros klaida. Programos 

papunktyje 7.9.2. prašytume išbraukti 2 pastraipą (susidubliavo tekstas).  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-21 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-21 „Dėl Turbinų gatvės pavadinimo 

pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Kodėl negalimas žodis „bravaro“? Švyturio alaus gamykla pristatė 

rekonstrukcijos projektą ir pavadino Lietuvos alaus bravoras Švyturys. Suteikiant pavadinimą Volfo 

ir  Engelmano t. y. netiesioginė reklama. 

N. Valatkevičius. Šis klausimas ne man, o Pavadinimų sumanymo komisijai. Jie nesutiko 

su pavadinimu – bravoras. Turbinų gatvės pavadinimas keičiamas į I. B. Volfo ir F. Engelmano g. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 29, prieš – 0, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-22 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas TR-22 „Dėl Smiltainio gatvės pavadinimo 

suteikimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-23 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-23 „Dėl Darsūniškio ir Čiurlių gatvių 

pavadinimų panaikinimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-24 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas TR-24 „Dėl Darbo ir Sandraugos gatvių 

pavadinimų suteikimo“. 

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

Klausimas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-25 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-32 „Dėl AB „Kauno energija“ 2017 m. ir 

2017–2020 m. investicijų planų ir jų finansavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Ar mes mokame rezervavimo mokestį ir kiek dar megavatų reikia įsigyti, kad 

jis būtų lygus nuliui.  

R. Mačikėnas. Rezervavimo mokestis siekia apie 5 mln. eurų. Dabar bandoma įsigyti 

katilinę, mažinti minimaliai. Po to dar koreguosim. 

G. Žukauskas. Kiek ji kainuos? Ar mums apsimokės?  

R. Mačikėnas. Rezervinės galios yra ne tik dėl kainos. Termofikacinės elektrinės būklė yra 

tokia, kad pasitikėjimas ja dingsta. Rezervinės galios mums vis tiek reikia turėti. 

A. Kupčinskas. Noriu paklausti dėl termofikacinės elektrinės. Vyriausybės pasitarime 

nebuvo pritarta dėl jos plėtros planų iki 2020 metų.  

R. Mačikėnas. Šiuo metu teismo keliu yra dalijamas Kauno energijos sklypas. Į jos sklypo 

dalį perkeliami kolektoriai, kad tai nebūtų įtakojantis faktorius. Kas bus daroma su likusiom dviem 

sklypo dalim negaliu pasakyti.   

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-26 pridedamas     

3** p.). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-60 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-559 „Dėl Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-27 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

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

2015 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-676 „Dėl UAB „Kauno vandenys“ 2016–2018 metų veiklos 

ir plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Žukauskas. Ar keisis vandens tarifai?  2.1.6 p.  nuotekų valyklos rekonstrukcija – ką 

numatoma rekonstruoti? Vičiūnų gerinimo įrenginių statyba – 160 tūkst. eurų. Kada jie bus pastatyti 

ir kokios perspektyvos?  

A. Pakalniškis. Dėl šio plėtros plano nei vandens tiekimo, nei nuotekų tinklų tarifas 

nesikeis. 

P. Jakštas. Veiklos plane yra numatyti 2 mln. eurų tinklų išpirkimui iš gyventojų? Ar 

patvirtinta tvarka ir kur ji bus paskelbta? 
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A. Pakalniškis. Tvarka numatyta įstatyme. Procedūros prasidės, kai Kainų komisija 

patvirtins šį planą. Paraiškos Kauno vandenims jau teikiamos, eilės sudaromos.   

L. Baltrėnas. Nuotekų valykloje numatoma pakeisti naujas grotas ir spręsti kvapų 

problemą, t. y. izoliuoti nuo atviro lauko sėsdintuvus. Tikimės apie 60 proc. kvapų sumažėjimo.  

Vičiūnuose vykdomi projektiniai darbai. Pagal planą vandens gerinimo įrenginiai pradės 

funkcionuoti 2020 metais.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-28 pridedamas   

4** p.). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-69 „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 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-29 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-70 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-107 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos 

suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos, 

Lėšų už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas sumokėjimo tvarkos aprašo ir pavyzdinės sutarties 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas  komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-30 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

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

2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-704 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis 

Kauno miesto vietomis automobiliams statyti rinkimo įkainių nustatymo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-31 pridedamas   

8** p.). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-61 „Dėl Kauno miesto elektromobilių 

įkrovimo prieigų plano patvirtinimo“. 
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Pranešėjas – P. Keras, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-32 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-2 „Dėl Lietuvos moksleivių sąjungos 

renginio „Žiemos forumas – neeilinė asamblėja 2017“ dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus 

susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-33 pridedamas 

10** p.). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-68 „Dėl bendradarbiavimo sutarties su 

UAB „Viltechna“ sudarymo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-34 pridedamas 

11** p.). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-29 „Dėl biudžetinių profesionaliojo scenos 

meno įstaigų 2017 metų veiklos planų ir 2017 metų kūrybinės veiklos programų patvirtinimo“. 

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-35 pridedamas  

16** p.). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-25 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir 

klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 

nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose 

švietimo įstaigose, kuriose Savivaldybė yra dalininkė, 2017–2018 mokslo metais ir prašymų priimti 

mokytis priėmimo laiko nustatymo“. 

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

pritarta be pastabų. Švietimo ir kultūros komitetas pritarė su pastaba ir rekomenduoja sprendimo 

projekto 3 ir 4 punktuose sakinio pabaigoje įrašyti žodį „13 valandos“. Šiam siūlymui pritariu ir 

prašyčiau balsuoti už Švietimo ir kultūros komiteto siūlymą. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu 3 ir 4 punktuose sakinio 

pabaigoje įrašant žodį „13 valandos“ (sprendimas Nr. T-36 paskelbtas Teisės aktų registre). 
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38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-26 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų asmenims priimti mokytis pagal pradinio ugdymo 

programą, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis nustatymo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-37 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

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

tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal 

ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-38 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-27 „Dėl Kauno Veršvų vidurinės 

mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno Veršvų gimnazijos nuostatų 

patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-39 pridedamas   

47** p.). 

 

 

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

tarybos 2010 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-584 „Dėl Kauno miesto savivaldybės sporto 

stipendijos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

2 pritarta be pastabų. Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetas siūlo Sporto stipendijos įsteigimo  

nuostatų 10 p. vietoj skaičių „20–24“ įrašyti „20–26“.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ:  

R. Mikaitis. Kodėl 9.9 ir 9.10 punktuose nėra sąlygos, kad „aplenkusiems vieną penktadalį 

dalyvių“?  

M. Šivickas. Į Pasaulio ir Europos čempionatus patenka ne bet kas, ten yra normatyvai. 

Kalbant apie Lietuvos čempionatus, kai kuriose rungtyse išvis yra mažai dalyvių. 

KALBĖJO: 

R. Mikaitis. Noriu atkreipti dėmesį, kad ta sąlyga turi išlikti, nes kovinėse sporto šakose 

(ypač moterų) retai kada būna tiek dalyvių. Gali būti, kad sportininkas nelaimėjęs nei vienos kovos, 

tenkins tokius kriterijus.   

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 
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Balsuojama dėl Sporto, turizmo ir laisvalaikio komiteto siūlymo Sporto stipendijos 

įsteigimo nuostatų 10 p. vietoj skaičių „20 - 24“ įrašyti „20 - 26“. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-40 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-14 „Dėl turto perėmimo iš Kauno 

plaukimo mokyklos ir perdavimo Kauno sporto mokyklai ,,Bangpūtys““. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-41 pridedamas    

64** p.). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-50 „Dėl turto perėmimo prieš terminą ir 

perdavimo Kauno plaukimo mokyklai“. 

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

pritarta be pastabų. Taip pat gauta Savivaldybės kontrolieriaus teigiama išvada.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-42 pridedamas 

65** p.). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-74 „Dėl Tėvų globos netekusių vaikų 

laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo ir pagalbos pinigų skyrimo vaiko laikiniesiems 

ir nuolatiniams globėjams (rūpintojams) Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarė be pastabų. Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas siūlo papildyti 

Tvarkos aprašo 12 punktą taip: „Pagalbos pinigai mokami už praeitą mėnesį iki einamojo mėnesio 

26 dienos. Pagalbos pinigai turi būti naudojami laikinai ar nuolatinai globojamo vaiko poreikiams 

tenkinti: ugdymui, lavinimui, užimtumui, drabužiams, kišenpinigiams ir kitoms vaiko reikmėms.“ 

Šiai pastabai pritariam.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto siūlymu.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-43 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-62 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių 

atrankos komisijos sudarymo, jos darbo reglamento, Atrankos darbdaviams parinkti organizavimo 

tvarkos aprašo ir Kitų su viešaisiais darbais susijusių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

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

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-44 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 
 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-63 „Dėl Kauno vaikų globos namų 

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

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-45 pridedamas    

69** p.). 

 
 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-64 „Dėl turto perdavimo Kauno miesto 

socialinių paslaugų centrui“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-46 pridedamas    

77** p.). 
 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-20 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio 

materialiojo turto perdavimo valstybės nuosavybėn“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-47 pridedamas    

136** p.). 
 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-43 „Dėl pripažintų nereikalingais, 

netinkamais (negalimais) naudoti ūkinių pastatų (jų dalių) nurašymo, išardymo ir likvidavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-48 pridedamas  

144** p.). 

 

 

50 SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. R-12 „Dėl įgaliojimų suteikimo Kęstučiui 

Miškiniui  ir Eglei Sičiovienei“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-49 pridedamas    

146** p.). 
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51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-15 „Dėl įgaliojimų suteikimo Nijolei 

Ivaškevičienei ir Eglei Sičiovienei“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-50 pridedamas    

147** p.). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-58 „Dėl įgaliojimų suteikimo Eglei 

Raguckienei ir Valdui Mingailai“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-51 pridedamas 

149** p.). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-59 „Dėl įgaliojimų suteikimo Valdui 

Mingailai ir Astai Teresei Kulikauskienei“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-52 pridedamas  

150** p.). 

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-35 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-527 „Dėl Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo 

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

vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-53 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-45 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2005 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T-401 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto 

perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-54 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-34 „Dėl nekilnojamojo turto                

Skuodo g. 27, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno 

technologijos universiteto Vaižganto progimnazijai“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-55 pridedamas 

151** p.). 

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-10 „Dėl negyvenamųjų patalpų  

P. Lukšio g. 58, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį sutrikusio intelekto žmonių globos 

bendrijai „Kauno viltis“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-56 pridedamas  

152** p.). 

 

 

58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-9 „Dėl nekilnojamojo turto Taikos pr. 51, 

Kaune, esminio pagerinimo ir vertės padidinimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-57 pridedamas 

154** p.). 

 

 

59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-11 „Dėl nekilnojamųjų daiktų Kęstučio g. 73 

ir Kadagių kelyje 5, Kaune“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-58 pridedamas 

155** p.). 

 

 

60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-36 „Dėl pripažintų nereikalingais, 

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

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-59 pridedamas 

157** p.). 

 

 

61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-47 „Dėl panaudos sutarties su Darbo 

partija nutraukimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-60 pridedamas     

159** p.). 

 

 

R. Mikaitis. Atsiprašome už pavėluotą reakciją. Posėdžio pradžioje reikėjo Liberalų 

frakcijos atstovams S. Kairiui, R. Mikaičiui ir D. Sirgedui nusišalinti nuo 64 darbotvarkės klausimo 

„Dėl nekilnojamojo turto Laisvės al. 97, Kaune, panaudos sutarties su Lietuvos Respublikos liberalų 

sąjūdžiu nutraukimo prieš terminą“, bet mes šiam klausimui pritariam. 

 

62. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. (TR-49) „Dėl nekilnojamojo turto Laisvės al. 97, 

Kaune, panaudos sutarties su Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiu nutraukimo prieš terminą“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarė be pastabų, Miesto ūkio ir paslaugų 

komitetas nepritarė. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo Liberalų frakcijos atstovų. 

Balsavo: už – 22, prieš –4, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-61 pridedamas 160** p.). 

 

 

63. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-48 „Dėl nekilnojamojo turto A. Jakšto g. 

18, Kaune, perėmimo Savivaldybės nuosavybėn“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-62 pridedamas 

162** p.). 

 

64. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-57 „Dėl nekilnojamojo turto  perdavimo 

Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-63 pridedamas 

163** p.). 

 

 

65. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-37 „Dėl Savivaldybės būsto Savanorių pr. 

141-3, Kaune, pardavimo“. 
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Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-64 pridedamas 

168** p.). 

 

 

66. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. (TR-38 „Dėl Savivaldybės būsto Savanorių pr. 

141-5, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas  komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-65 pridedamas 

170** p.). 

 

 

67. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-39 „Dėl Savivaldybės būsto Savanorių pr. 

141-6, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas  komitetuose, pritarė be pastabų. 

  

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-66 pridedamas 

173** p.). 

 

 

68. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-40 „Dėl Savivaldybės būsto Savanorių pr. 

141-7, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

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

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-67 pridedamas 

175** p.). 

 

 

69. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-41 „Dėl Savivaldybės būsto Savanorių pr. 

141-9, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarė be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-68 pridedamas 

177** p.). 

 

 

70. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-44 „Dėl Savivaldybės būsto Savanorių pr. 

141-11, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-69 pridedamas 

179** p.). 

 

 

71. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-33 „Dėl žemės paėmimo visuomenės 

poreikiams“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarė be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-70 pridedamas  

181** p.). 

 

 

72. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-46 „Dėl žemės sklypų Marių g. 79C, 

Marių g. 79D ir Rudmenos g. 9, Kaune, dalių pirkimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose,  pritarė be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-71 pridedamas 

183** p.). 

 

 

Tarybos frakcijoms pateiktos LR Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje 2017 m. sausio 5 d. 

reikalavimo Nr. 8-2 „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 302 

straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-1590  2 straipsnio ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo 

įstatymo Nr. VIII-787 302  straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimo“ kopijos (pridedama 35 p.) ir 

LR Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje 2017 m. sausio 12 d. teikimo Nr. 7-2 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-599 patvirtintų Kauno miesto 

savivaldybės tarybos strateginio planavimo komisijos nuostatų pakeitimo“ kopijos (pridedama      

37 p.) 

 

 

Posėdis baigėsi 10.50 val. 
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