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Kaunas 

 

Posėdis vyko 2017-02-28 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 11.30 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 (21 p.). 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: O. Balžekienė, R. Bičkauskienė, A. Garbaravičius. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas (22 p.). 
 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama 23 p.). 

P. Mačiulis. Informuoju, kad Frakcijų seniūnų sueigoje Miesto ūkio ir paslaugų komitetas 

prašo įtraukti į darbotvarkę klausimą „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 

2017 metų veiklos programos patvirtinimo“ (TR-126). Taip pat Kultūros skyrius prašo išbraukti           

22 klausimą „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno kino centro „Romuva“ 

nekilnojamojo turto Kaune nuomos“ (TR-104) (prašymas pridedamas 27 p.).   

 

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

Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programos patvirtinimo“ (TR-126) įtraukti į darbotvarkę ir 

svarstyti paskutiniu darbotvarkės klausimu.  

  

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

įstaigos Kauno kino centro „Romuva“ nekilnojamojo turto Kaune nuomos“ (TR-104) iš 

darbotvarkės išbraukti. 

 

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

pakeitimais. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 

 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo  

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 metų veiklos 

ataskaitos  

3. Dėl dalies Vienybės aikštės nuomos ne konkurso būdu  

4. Dėl VšĮ ,,Kaunas 2022“ steigimo ir Kauno miesto savivaldybės  turto investavimo  

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

,,Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo  

7. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato 2017 metų išlaidų sąmatos 
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patvirtinimo  

8. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo Kauno miesto inžinerinių statinių, švietimo ir sporto 

objektų investicijų projektams rengti ir įgyvendinti  

9. Dėl Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo  

10. Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

2016 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo  

11. Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

2017 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo  

12. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų buhalterinės apskaitos 

tvarkymo  

13. Dėl žemės sklypo (sklypų) teritorijoje tarp Lakūnų pl. ir Europos pr., Kaune, 

formavimo  

14. Dėl pritarimo formuoti žemės sklypą prie Taikos pr. 155, Kaune  

15. Dėl Energetikų ir Ekskavatorininkų gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo  

16. Dėl pritarimo Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 

ataskaitai  

17. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T-470 

„Dėl pritarimo 2014–2020 metų Kauno miesto integruotos teritorijos vystymo programos projektui“ 

pakeitimo  

18. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-9 „Dėl 

Viešųjų paslaugų teikimo projektų paraiškų atrankos ir finansavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo  

19. Dėl nekilnojamojo turto Sodininkų g. 2, Kaune, perėmimo Savivaldybės nuosavybėn  

20. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų 2017 metų veiklos 

vertinimo rodiklių nustatymo  

21. Dėl Kauno šokio teatro „Aura“ nuostatų patvirtinimo  

22. Dėl sutikimo perimti Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn valstybės materialųjį 

turtą ir jo perdavimo Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai  

23. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-213 

,,Dėl Kauno miesto savivaldybės sporto mokyklų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo  

24. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T-429 

,,Dėl atstovų delegavimo į darbo grupę X pasaulio lietuvių sporto žaidynėms organizuoti“ 

pakeitimo  

25. Dėl Kauno sporto mokyklos ,,Gaja“ direktoriaus  

26. Dėl leidimo Kauno miesto savivaldybės administracijai išsinuomoti du automobilius  

27. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 

vaikų globos namams „Atžalynas“  

28. Dėl įgaliojimų suteikimo Audronei Gustienei, Dangirai Naujokienei ir Eglei 

Raguckienei  

29. Dėl 2017 m. kovo–birželio mėn. Kauno miesto savivaldybės viešųjų darbų programos 

patvirtinimo  

30. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-201 

,,Dėl Kauno miesto savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  

31. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-90 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo  

32. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-91 

„Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo 

Kauno mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  

33. Dėl Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinės mokyklos direktoriaus  

34. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo  
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35. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinėse švietimo įstaigose nustatymo  

36. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus  kai kuriose Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose nustatymo  

37. Dėl Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo, 

pavadinimo pakeitimo ir Kauno Viktoro Kuprevičiaus  progimnazijos nuostatų patvirtinimo  

38. Dėl Kauno Pilėnų pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo 

pakeitimo ir Kauno Pilėnų progimnazijos nuostatų patvirtinimo  

39. Dėl Kauno Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo, 

pavadinimo pakeitimo ir Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos nuostatų patvirtinimo  

40. Dėl Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo 

pakeitimo ir Kauno Milikonių progimnazijos nuostatų patvirtinimo  

41. Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno 1-ąjį vaikų darželį, prijungiant jį prie Kauno 

lopšelio-darželio „Klevelis“  

42. Dėl Kauno miesto savivaldybės lėšų, gautų už statinių, jų dalių, patalpų (išskyrus 

gyvenamąsias patalpas) nuomą, naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo  

43. Dėl nekilnojamojo turto Šiaurės pr. 35, Kaune, perdavimo Kauno ,,Paparčio“ pradinei 

mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  

44. Dėl nekilnojamojo turto Baltų pr. 103, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį 

Kauno Jono Pauliaus II gimnazijai  

45. Dėl nekilnojamojo turto Miško g. 3, Kaune, perdavimo  

46. Dėl Savivaldybės būsto Liepojos g. 1-1, Kaune, pardavimo  

47. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Laisvės al. 81, Kaune, dalies pardavimo  

48. Dėl Savivaldybės būsto Šarkuvos g. 13-28, Kaune, pardavimo  

49. Dėl Savivaldybės būsto Raudondvario pl. 184-3, Kaune, pardavimo.  

50. Dėl negyvenamosios patalpos – pastogės V. Putvinskio g. 4, Kaune, dalies pardavimo  

51. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos 

programos patvirtinimo 

52. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba 

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-76 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo.“. 

Pranešėja – D. Šimukonytė-Kaušienė, Personalo valdymo skyriaus vedėja. Pristatau 

klausimą dėl Nijolės Putrienės kandidatūros į Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojo pareigas. Gavome pažymą iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybos, kuri yra teigiama. Klausimas svarstytas 6 komitetuose, 5 pritarta be pastabų. Ekonomikos 

ir finansų komitetas pritarė su pastabomis: rekomenduoti sprendimo projekto 1 punkte vietoj žodžių 

ir skaičiaus „vasario 8 d.“ įrašyti žodžius ir skaičių „kovo 1 d.“. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Norėtųsi, kad būtų tokia praktika, jog kandidatai į pretendentus prisistatytų 

komitetuose. Tada posėdžio metu nekiltų klausimų. 

K. Mazurkevičius. Pernai p. O. Balžekienė atkreipė dėmesį, kad skiriant pavaduotojus 

iškarto buvo nustatomas 60 proc. priedas prie atlyginimo. Šiuo atveju, žmogus dar nedirbęs, 

nežinom jo sugebėjimų ir gauna šį priedą.   

N. Putrienė. Beveik visą savo darbinę karjerą dirbau vadybinėse pareigos KTU ir SWED 

banke. Iki šiol problemų dėl darbo neturėjau.  

G. Budnikas. Gerb. pretendente, kaip jūs įsivaizduojate kultūros, švietimo ir sveikatos 

reikalus? Ką galėtumėte ir norėtumėte keisti? 

N. Putrienė. Kiek man teko susipažinti, vyksta dideli pokyčiai šių sričių administravimo 

srityse, o norint pateikti pasiūlymus reikėtų atidžiau susipažinti. Manau, kad konkretesnius 
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pasiūlymus pateiksiu ateityje. Kultūros srityje dabar pagrindinis akcentas yra „Kaunas – 

Europos kultūros sostinė 2022“.  

L. Kudarienė. Kokius konkrečius pokyčius matote socialinėje srityje? 

N. Putrienė. Socialinėje srityje tikrai vyksta pokyčiai, kad ir vaikų iš vaikų namų 

apgyvendinimas šeimynose. Konkrečių pokyčių, kad dabar imam ir darom, negaliu pasakyti. Mero 

komandoje yra daug išmanančių ir žinančių šią sritį specialistų. Mano pareiga bus išsiaiškinti 

bendrus darbus ir dirbti Kauno labui.   

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama slaptu balsavimu dėl sprendimo priėmimo su Ekonomikos ir finansų komiteto 

siūlymu: 1 punkte vietoj žodžių ir skaičiaus „vasario 8 d.“ rašyti žodžius ir skaičių „kovo 1 d.“. 

Balsavo: už – 24, prieš – 1, susilaikė – 13. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-72 pridedamas 39 p.). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-117 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos“. 

Pranešėjas – G. Petrauskas, Administracijos direktorius. Klausimas svarstytas 6 komitetuose, 

5 pritarta be pastabų. Švietimo ir kultūros komitete klausimas išklausytas. Per du metus darbų 

nuveikta labai daug. Pagrindinis akcentas – stiprios komandos formavimas. Sėkmingai užbaigėme 

2016 metų Savivaldybės administracijos reformą. Sumažinome 16 proc. darbuotojų. Kitas mūsų 

tikslas – 20 proc. padidinti darbuotojams atlyginimus nei vidutinis Kaune. Darbo užmokesčio visos 

išlaidos lyginant su 2015 metais sumažėjo 1 mln. 400 tūkst. eurų. Vienas iš esminių žingsnių, kurį 

mes padarėme 2016 metais, tai Strateginį planą susiejome su metiniais veiklos planais. Tai buvo 

didžiulis iššūkis žmonėms. Kiti atlikti esminiai dalykai: pertvarka švietimo sistemos tinkle, tai 

mokyklų reorganizavimas. Sveikatos sistemoje – poliklinikų ir ligoninių ūkinės dalies 

centralizacija. Įkurta VšĮ „Kaunas IN“ – sujungiant Technopolį ir Turizmo informacijos centrą. 

Nauja Paveldosaugos objektų programa, kuri padėjo kauniečiams Senamiestyje ir Centre sutvarkyti 

apleistus paveldo objektus. Nemažiau svarbios – Nekilnojamojo turto efektyvaus panaudojimo 

programa, Pietrytinio aplinkkelio, City Bee automobilių ir dviračių mainų sistema. Sumažintas vietų 

trūkumas lopšeliuose ir darželiuose. Trūksta vietų tik Šilainiuose ir Aleksote. Kitais metais 

planuojama rekonstruoti darželį, esantį Kumpių g. 1, bei įsteigti naujų darželinių vietų Romainiuose 

ir Šilainiuose.  

Niekada miestas nepadarys tokio lygio investicijų, jeigu nesukurs verslui galimybių ateiti, 

investuoti pinigus. Kiekvienas pastatytas ofisas sukurs darbo vietas.  

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Darbų tikrai daug atlikta, bet nieko nepasakėte apie problemas. Stringa 

parkavimo paslaugos, ne viskas gerai ir švietimo srityje. Ar jus patį tenkina gatvių kokybė? 

G. Petrauskas. Kokybė gatvėse visada gali būti geresnė, bet neįmanoma mūsų platumose 

padaryti tokių gatvių, kad po mūsų žiemos neatsivertų plyšiai.  

L. Kudarienė. Ar numatytas kitas reorganizavimo etapas? 

G. Petrauskas. Atskiro reorganizavimo nenumatome, bet numatomas kaitus, judrus 

gyvenimas. Šiuo metu reorganizuojame Turto valdymo ir Būsto valdymo skyrius. Įdiegus 

kompiuterines programas reorganizuosim Apskaitos skyrių.   

V. Gudėnas. Jūs paskaičiavote kaštus „auksinio tualeto“, o ar paskaičiavote Žalgirio arenos 

statybą bei Panemunės tilto rekonstrukciją? Aš galiu pagirti jus už kelius, bet pasigendame didelių 

objektų statybų ar bent jau parengtų projektų. 

G. Petrauskas. Projektai rengiami, bet tai užtrunka keletą metų. Darbai vyksta 

Pietrytiniame aplinkkelyje, Kėdainių tilto irgi neatsisakome, rengiamas techninis projektas.  

E. Gudišauskienė. Kokie planai ateičiai, ką pasiūlysite miestiečiams? 
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G. Petrauskas. Aš įvardijau, ką siūlysim. Pristatoma 2015 metų veiklos ataskaita, o ne 

biudžeto ar strateginio plano pristatymas. Viskas parašyta ir viešai paskelbtas strateginis veiklos 

planas.  

A. Kupčinskas. Jūs kalbate apie 2015–2016 metų statybas, bet nekalbate apie tai, kiek 

2010 metais bokštinių kranų statė Žalgirio areną.  

G. Petrauskas. Gali Savivaldybė daryti didelius projektus, bet vien iš Savivaldybės lėšų 

rezultato nebus. Galim paimti pusę biudžeto ir pastatyti koncertų rūmus, bet ne čia esmė, esmė, kad 

verslas statytų, o mes suteiktume tam sąlygas. 

G. Budnikas. Į Kauną turi atvykti Anglijos ir Škotijos rinktinės. Man, kaip sporto atstovui, 

svarbus spaudos pasakymas, kad S. Dariaus ir S. Girėno stadionas yra stringantis projektas. Kas čia 

trukdo? 

G. Petrauskas. Tai teritorija, kurioje daug metų žmonės gyveno ramiai. Stadionas ir halė 

nebuvo eksploatuojami, todėl dabar niekas nenori šūkaujančių fanų, automobilių grūsties, o nori 

gyventi ramiai. Tačiau halę ir stadioną mes renovuosime. Trikdžiai yra žmogiški. 

KALBĖJO: 

Ž. Garšva. Puikiai žinote, kad yra 3 būdai išvengti kritikos. „Nesakyti nieko, nedaryti nieko 

arba būti niekuo“. Jūs nepasirinkot nei vieno būdo, todėl ir esate lengvai kritikuojamas. Ačiū už 

darbus. 

K. Mazurkevičius. Norėčiau, kad kitais metais pateiktumėte vieningos formos ataskaitą, ko  

jūs reikalaujate iš Savivaldybei pavaldžių įstaigų. Čia ne priekabiavimas, bet jūs pernai nutiesėte tik 

1300 m. dviračių tako. Palinkėčiau kitais metais daugiau investuoti į sveikos gyvensenos 

programas. Kai tvirtins biudžetą ateinantiems metams, atkreipsime dėmesį, ką jūs numatėte asmens 

sveikatos priežiūrai.  

A. Kupčinskas. Noriu pasakyti, kad man ataskaitoje užkliuvo keletas dalykų. Tai darbo 

užmokesčio didėjimas. Jis kompensuojamas iš Vyriausybės resursų. Kitas dalykas – V. Adamkaus 

bibliotekos sutvarkymas. Toje Ataskaitoje prirašyta daug darbų, kurie nepriklauso Direktoriaus 

kompetencijai.  

G. Petrauskas. Daugelyje vietų aš neprisidėjau, bet tai ir yra komandinio darbo rezultatas. 

Jeigu direktoriui nereikia dirbti, viską padaro komanda, tai ir yra geriausias pasiekimas. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 24, prieš – 0, susilaikė – 13. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-73 pridedamas 40 p.). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-124 „Dėl dalies Vienybės aikštės nuomos 

ne konkurso būdu“. 

Pranešėjas – G. Petrauskas, Administracijos direktorius. Klausimas svarstytas 2 komitetuose, 

1 pritarta be pastabų, Miesto ūkio ir paslaugų komitetas siūlė atidėti. Tarybos sprendimo projektą 

tobulinti“. Numatomas 500 vietų parkingo įrengimas po Vienybės aikšte ir jos išnuomojimas su 

SBA susijusiai įmonei, kuri įrengtų parkavimo aikšteles panaikinant prie BLC esančią antžeminę 

aikštelę, taip pat įrengiant aikštelę naujai rengiamo ofiso eksploatacijai. Po 25 metų ši aikštelė 

atiteks miestui. Į aikštelės statybą miestas neinvestuos nieko, kainuos tik viršutinė aikštelės danga. 

Kadangi nebuvo iki galo suderinta sutartis, Miesto ūkio ir paslaugų komitetas nepritarė. Nesutarta 

buvo dėl 50 automobilių vietų, kurios bus skirtos miestiečių reikmėms ir aikštelės administravimo. 

Ar lėšos bus skirtos į miesto biudžetą, ar perduos miestui ir ją eksploatuos „Automobilių stovėjimo 

aikštelės“, ar bus pervedama konkreti suma, kuri bus mokama kas mėnesį.  

Kadangi su nuomotoju nesutarta dėl 50 vietų aikštelės administravimo, siūlome, kad tai 

būtų sutarta statybų metu įrašant sąlygą, kad jeigu nebus sutarta, tai nuomotojas mokės už visą 

stovėjimo laiką, visų 50 automobilių.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 
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M. Panceris. Koks yra investicijų santykis Kauno savivaldybės ir SBA koncerno? Kaip 

buvo apskaičiuota vietų pasidalijimo proporcija? Ar nereikėtų susieti vietų santykio su investicijų 

santykiu? 

G. Petrauskas. Investicijų sumos yra preliminarios, nes nėra galutinio techninio projekto. 

Jeigu gerai atsimenu 6,5 mln. eurų plius 1,7 mln. eurų į viršutinę dalį iki granito, t. y. 8,2 mln. eurų. 

Miestas turėtų investuoti sumą pagal pasirinktą dangos kainą.  

J. Koryzna. Svarstome klausimą dėl nuomos kainos, o 2 punkte nuompinigių dydis            

10.000 eurų. Miesto ūkio ir paslaugų komitete jūs sakėte, kad į tą skaičių nežiūrėti. Gali būti ir 10 

eurų, ir 0. Mano nuomone dėl nuompinigių turi būti susitarta. Gal galite paaiškinti? 

G. Petrauskas. Mes nespėjome, esame kalti. Tiesiog norime verslui sudaryti maksimalias 

sąlygas greitai investuoti ir gauti statybos leidimą, kuris neišduodamas be šios sutarties. Dėl tų 

10.000 eurų ir yra nesutarimas. Manome, kad tai ir yra kaina 50 automobilių stovėjimo vietų, kurias 

mes administruojam ir kurios gali išnykti dėl stovėjimo vietų padėties pakeitimo. Kol nėra aiškaus 

sutarimo 10.000 eurų bus siūloma išbraukti ir rašyti „iki statybos pabaigos, kol bus pradėtas 

eksploatuoti parkingas, turi būti susitarta dėl sumos ar dėl administravimo“. Gali ir nuomininkas 

administruoti, bet nežinome ar aikštelė bus pilnai užstatyta.   

R. Skilandis. 2008 m. buvo skelbtas architektūrinis konkursas dėl Vienybės aikštės 

sutvarkymo. Ar numatytos galimybes atsižvelgti į konkurso rezultatus tvarkant aikštę? 

G. Petrauskas. Detalusis planas naudojamas tas, kuris buvo patvirtintas. Techninis projektas 

nebuvo padarytas, gauti tik projektiniai pasiūlymai. Įvažiavimo iš Studentų skvero neplanuojame, 

nes ten nebus stovėjimo aikštelės.  

P. Jakštas. Mano nuomone ši sutartis nėra naudinga miestui. Apspręsta, kiek investuotojas 

investuos, bet neįvardinta suma, kiek kainuos aikštės atstatymas. Yra tik abstraktūs skaičiai.   

Ž. Garšva. Jūs nepaminėjot konkrečios sumos. Gal aš nesupratau? Pasirinkus granito dangą 

arba analogiškas kaip Laisvės alėjoje, tai mums kainuotų apie 8,5 mln. eurų. Ar tie pinigai numatyti 

ir kokios galimybės jų rasti?  

G. Petrauskas. Danga tikrai nekainuos 8,5 mln. eurų. Kaina priklausys nuo akmens 

pasirinkimo, todėl negaliu pasakyti. 

K. Mazurkevičius. Gal bandėte surinkti informaciją, už kokią kainą kiti investuotojai 

pastatytų aikštelę?  

G. Petrauskas. Taip, ieškojome kito koncesininko, bet buvo prašoma apie 140 mln. eurų. 

A. Kupčinskas. Matau, kad ir paminklus kartu išnuomojat? Projektuojant ar nereikės 

išnuomoti ir Laisvės paminklo? Jeigu kalbame apie techninį konkursą, tai Idėjų konkurso 1 vietos 

laimėtojai buvo numatę įdomų dalyką, t. y. požeminę perėją po Donelaičio gatve.  

G. Petrauskas. Apie perėją žinių neturiu. Ar ten bus toks srautas žmonių, kad reikėtų kastis 

po žeme ir neužtektų šviesoforo?  

KALBĖJO: 

Ž. Garšva. Skaičiai yra labai svarbu. Pasakymas, kad kainuos pigiai arba brangiai, nieko 

nesako. Galėtumėte pasakyti bent kažkokį orientyrą. 

G. Petrauskas. Kiek pamenu, vystytojų skaičiavimu viršutinė granito danga kaip Laisvės 

alėjoje buvo įvertinta apie 1 mln. 200 eurų. Manau, kad reali suma turėtų būti nuo 1 ir 2 mln. eurų.    

L. Tuleikis. Laba diena Gerb. mere, gerb. Tarybos nariai. Esu Architektų rūmų 

vicepirmininkas. Rūmai yra ta institucija, kuriai suteikta galimybė ginti viešą interesą. Šitoje 

Vienybės aikštės nuomos sutartyje matome, kad nėra gynybinių svertų. Viskas atiduodama 

privačiam vystytojui, kuris sprendžia savo parkingo klausimus ir nesprendžia miesto klausimų. 

Kalbame apie vieną svarbiausių miesto aikščių. Niekas namo nestato nuo garažo. Šioje situacijoje 

pirmiausiai turi būti atlikti ir paviešinti projektiniai pasiūlymai. Sulaukti kritiškų specialistų 

požiūrių ir tada rašyti sutartį, žinant ko miestas reikalaus iš privataus investitoriaus. Privačios 

investicijos sveikintinas dalykas, bet vis labiau kritikuojamas. Turime ilgalaikes patirtis šito metodo. 

Kur trūksta skaidrumo, pasirodo, kad viešoji erdvė išlošia mažai arba pralošia. Čia matome 

problemą–nesprendžiamas klausimas dėl medžių išsaugojimo aikštėje. Buvo skelbti 2 konkursai, 



7 

   

 

būtina įtraukti tuos žmones, kurie juos laimėjo. Jie laimėjo ne šiaip sau, jie laimėjo su idėjomis. 

Reikėtų pradėti planuoti nuo aikštės.   

R. Skilandis. TS-LKD frakcija siūlo pritarti Miesto ūkio ir paslaugų komiteto siūlymui 

klausimo svarstymą atidėti. Siūlome klausimą svarstyti jungtiniame komitetų posėdyje. Projektui, 

kaip idėjai, pritariam.   

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo klausimo svarstymą atidėti. 

Balsavo: už – 16, prieš – 17, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarta. 

 

P. Mačiulis Yra gautas frakcijos „Vieningas Kaunas“ siūlymas. Prašome jį trumpai 

pakomentuoti.  

G. Petrauskas. Tai siūlymas, apie kurį aš kalbėjau. Siūloma išbraukti iš nuomos sutarties 

punktą dėl 10.000 eurų ir įrašant nuomos mokestį – 10 eurų. Taip pat sutartyje įrašyti – statybos 

metu iki objekto pridavimo, galimybę ir prievolę susitarti dėl 50 vietų skirtų visuomenės reikmėms. 

Kaip tai bus administruojama, ar tai darys vystytojai, ar miestas, kiek už tai bus mokama. Siūlyme 

aprašyta plačiau, aš pasakiau esmę. 

 

R. Skilandis. TS-LKD frakcijos vardu. Kadangi nebuvo atsižvelgta į siūlymą diskutuoti, 

iškilo daug klausimų, mes nedalyvausime balsavime. 

 

Dalyvauja 22 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl „Vieningas Kaunas“ frakcijos siūlymo (pridedamas 28 p.). 

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

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarta.  

 

Dalyvauja 22 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-74 pridedamas 45 p.). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-125 „Dėl VšĮ ,,Kaunas 2022“ steigimo ir 

Kauno miesto savivaldybės turto investavimo “. 

Pranešėjas– S. Kairys, Savivaldybės mero pavaduotojas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. Šios įstaigos steigėjai yra Savivaldybė ir asociacija Kultūros tempo 

akademija. Ši įstaiga reikalinga siekiant Kaunui tapti Europos kultūros sostine.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-75 pridedamas      

72 p.). 

 

 

5. 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. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Palionis. Kokias veiklas numatote ateinančiais metais? 
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L. Pūkienė. Visi darbai, kurie bus vykdomi, aptarti Antikorupcinės komisijos nuostatuose. 

Susipažinus su medžiaga, imsimės darbų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 28, prieš – 0, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-76 pridedamas 89 p.). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-88 „Dėl Kauno miesto savivaldybės          

2017 metų biudžeto patvirtinimo“. 

Pranešėjas – A. Laucius, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjas. Teikiamas biudžeto 

projektas 247.859,6. tūkst. eurų pajamų ir 297.586,2 tūkst. eurų asignavimų. 23.334,5 tūkst. eurų 

skolintų lėšų, 26.392,1 tūkst. eurų laisvojo lėšų likučio metų pradžiai. Toks biudžetas rekordinis. 

Vyko viešas svarstymas komitetuose, frakcijose. Klausimas svarstytas visuose komitetuose,  5 

komitetai pritarė  be pastabų, Miesto ūkio ir paslaugų komitetas nepritarė, Ekonomikos ir finansų 

komitetas pritarė biudžeto projektui su tam tikrais pasiūlymais, kur įvertino frakcijų ir komitetų 

siūlymus.  

P. Mačiulis. Rengėjas pristatys Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio metu priimtus 

sprendimus. 

A. Laucius. Buvo siūlymas vienai priemonei sumažinti 250 tūkst. eurų ir keturioms 

priemonėms padidinti 250 tūkst. eurų (siūlymas pridedamas 30 p.) 

P. Mačiulis. Dar pristatysit ir rengėjo siūlymą. 

A. Laucius. Mes ir aiškinamajame rašte rašėme, kad biudžetas sukonstruotas iš visų 

planuojamų šaltinių, bet galimai dar ne visų. Ministerijos nepriėmė reikiamų sprendimų dėl dotacijų 

skyrimo iš įvairių programų. Po biudžeto projekto parengimo buvo priimti du dokumentai, 

rezultatas yra 1655,7 tūkst. eurų, iš jų 1533,8 tūkst. eurų dėl darbo užmokesčio padidinimo 

pedagogams, išskyrus vadovus ir jų pavaduotojus ir 121,9 tūkst. eurų neformaliam ugdymui. Tokie 

sprendimai buvo priimti dėl dotacijų, ir mes turėtume šitas sumas įtraukti į biudžetą, nes tuoj po 

biudžeto patvirtinimo reikės tvirtinti išlaidų sąmatą (pridedamas 37 p.). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Ar tikrai turime balsuoti už šį sprendimą, nes jau prieš valandą viešieji 

ryšiai paskelbė, kad biudžetas yra priimtas.  

A. Laucius. Visais atvejais turite išreikšti savo sprendimą.  

E. Gudišauskienė. Aš norėjau, kad jūs patikslintumėte. Žvelgiu Ekonomikos ir finansų 

komiteto protokolą ir tos visos korekcijos dėl dotacijų ir panašiai yra Ekonomikos ir finansų 

komiteto protokole. P. Mačiulio buvo akcentuota – komiteto ir rengėjo. Aš matau, vieną – 

komiteto? 

A. Laucius. Kas buvo pateikta komitetui ir tai ką dabar perskaičiau – supažindinau su mūsų 

raštu–yra tas pats.  

KALBĖJO: 

Ž. Garšva. Socialdemokratų frakcija pateikė Ekonomikos ir finansų komitetui savo 

siūlymą, bet jis buvo atmestas kaip pavėluotai pateiktas. Pripažįstu tą faktą, kad per 7 dienas reikia 

pateikti, bet Ekonomikos ir finansų  komiteto siūlymas taip pat buvo nereglamentinis, pavėluotas. 

A. Laucius. Dėl jūsų frakcijos siūlymo Ekonomikos ir finansų komitete kalbėjom. Jie yra 

įgyvendinami eigoje, nesietini su šios dienos sprendimais.  

L. Kudarienė. Džiaugiuosi, kad pagal ankstesnius mūsų pasiūlymus yra šiuo metu 

vykdoma „Atžalyno“ globos namų reorganizacija, pagal ,,Pastogės“ direktoriaus pasiūlymą 

vykdoma apmokėjimas globėjams, numatyti pinigai budintiems globėjams ir kt. Bet kodėl sutaupyti 

socialinių išmokų pinigai, nepanaudojami socialinei sričiai. Komitete buvo paaiškinta, kad nėra 

poreikio? Poreikis tikrai yra – mes turim 600 globojamų vaikų,  400 socialinės rizikos šeimų, kurie 

yra kaip tiksinčios bombos. Galvoju, kad sutaupytas lėšas tikrai turim kur panaudoti. 
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A. Laucius. Visom tom priemonėm, kurias jūs paminėjot skiriamos vis didesnės lėšos.  

R. Mikaitis. Kalbant apie biudžetą norisi pasidžiaugti dėl prioritetų ir akcentų, kurie aiškiai 

matosi. Lyginant su praeitais metais nuo 1 mln. eurų iki 4 mln. eurų didėja finansavimas eismo 

saugumui, išauga finansavimas paveldotvarkos programai, bibliotekų modernizavimui, higienos 

sąlygų gerinimui mokyklose ir darželiuose, parkams tvarkyti ir kt. Liberalų frakcija siūlo 

sprendimui pritarti.  

R. Skilandis. Lietuvos krikščionių demokratų frakcija pritaria, kad geras biudžetas, bet 

būtų dar geresnis, jeigu būtų pritarta Ekonomikos ir finansų komiteto siūlomoms pastaboms.  

P. Mačiulis. Tai suprantam, kad jeigu ir nepritars, jis vis tiek bus geras. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl Ekonomikos ir finansų komiteto siūlymo (pridedamas 30 p.). 

Balsavo: už – 15, prieš – 1, susilaikė – 19 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

P. Mačiulis. Dabar balsuosim dėl rengėjo siūlymo. 

E. Gudišauskienė. Rengėjo išvardyti siūlymai yra paminėti ir Ekonomikos ir finansų 

komiteto išvadoje. Mes jai nepritarėme. Tai dabar balsuosim antrą kartą? 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Finansų ir ekonomikos skyriaus siūlymo (pridedama 37 p.) 

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

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

A. Kupčinskas. Reglamente aiškiai nustatyta, kaip tvirtinamas biudžetas. Rengėjas jau 

negalėjo pateikti jokių siūlymų, jis juos turėjo pateikti Ekonomikos ir finansų komitetui. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo pakeitimais. 

Balsavo: už – 23, prieš – 2, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-77 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-86 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

ir mero sekretoriato 2017 metų išlaidų sąmatos patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-78 pridedamas      

90 p.). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-87 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo Kauno 

miesto inžinerinių statinių, švietimo ir sporto objektų investicijų projektams rengti ir įgyvendinti“. 

Pranešėjas – A. Laucius, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 5 

komitetuose, 4 pritarta be pastabų. Miesto ūkio ir paslaugų komitetas nepritarė.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Mikėnas. Mane stebina kaina. Regbio stadionui 919 tūkst. eurų, gal atiduokim 500 

tūkst. eurų S. Dariaus ir S. Girėno stadionui.   



10 

   

 

A. Laucius. Tai yra tik planuojama suma. Kai vyks darbai, tai suma bus koreguojama 

pagal viešąjį pirkimą.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 31 prieš – 1, susilaikė –2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-79 pridedamas 92 p.). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-109 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Pranešėjas – R. Rusteika, Šančių seniūnas. Pagrindinis pasikeitimas–elektroninis 

balsavimas, išlaikant galimybę balsuoti popieriniu būdu. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta 

be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

D. Razmislevičius. Tvarkoje parašyta, kad Administracijos valstybės tarnautojas negali 

būti renkamas seniūnaičiu? Ar gali būti renkami darbuotojai Savivaldybėje dirbantys pagal darbo 

sutartis? 

R. Rusteika. Tai nurodyta ne tik tvarkoje, bet ir Vietos savivaldos įstatyme. Valstybės 

tarnautojai negali būti renkami, o dirbantys pagal darbo sutartis – gali.  

A. Kupčinskas. Jūs pasakėte, kad pastabų negauta, bet Ekonomikos ir finansų komitete jos 

buvo išsakytos. Pasiūlėme, kad balsuojant elektroniniu būdu, tuo pačiu metu būtų galimybė 

susipažinti su kandidatų biografijomis.   

R. Rusteika. Tvarkoje šį siūlymą nebūtina reglamentuoti, bet bus atsižvelgta į pastabas ir 

sukurta programa, kuri leis susipažinti su seniūnaičiais.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-80 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-112 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 m. priemonių vykdymo ataskaitos 

patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Budnikas. Kokios galimybės miškui gauti parko statusą? Romainių miško niekas 

neprižiūri.  

R. Savickienė. Kol valstybinės reikšmės miško  statusas  nebus pakeistas į želdynų, ten bus 

tvarkomasi pagal miškų įstatymus. Romainių mišką turi tvarkyti Kauno urėdija. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-81 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-113 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 m. priemonių finansavimo plano 

patvirtinimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  
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Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-82 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-78 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinių švietimo įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo“. 

Pranešėja – J. Malcytė, Centrinio apskaitos skyriaus vedėja. Projekto tikslas, kad 

biudžetinė įstaiga „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ centralizuotai tvarkytų 

Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų buhalterinę apskaitą nuo liepos 1 dienos ir ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų ir ugdymo centrų nuo spalio 1 dienos. Klausimas svarstytas visuose 5 komitetuose, 

4 pritarta be pastabų, Švietimo ir kultūros komitetas išklausė. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Strateginiame veiklos plane numatyta, kad šiemet Biudžetinių įstaigų 

buhalterijai skiriama 700 tūkst. eurų, o 2018–2019 metais didėja iki 2 mln. eurų. išlaikymui. Ar taip 

bus sutaupyta? 

J. Malcytė. Atitinkamai mažės išlaikymas švietimo įstaigoms. 

V. Gudėnas. Ar bus centralizuotai perkama programa atlyginimams skaičiuoti? Dabar 

vadovai atlyginimus skaičiuoja rankiniu būdu, nes nesusitvarkote. 

J. Malcytė. Programa diegiama, rengiami kursai, buhalteriai apmokomi.  

A. Kupčinskas. Teigiama, kad bus sutaupyta 1,5 mln. eurų perkeliant buhalterius į 

biudžetinę įstaigą, bet matome išlaidų augimą nuo 700 tūkst. eurų iki 2,1 mln. eurų. Gaunasi tas 

pats, tik daugiau biurokratijos ir neaiškumų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 24, prieš – 0, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-83 pridedamas 93 p.). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-77 „Dėl žemės sklypo (sklypų) teritorijoje 

tarp Lakūnų pl. ir Europos pr., Kaune, formavimo“. 

Pranešėja – N. Danielienė-Tsebriy, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo 

pavaduotoja. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-84 pridedamas    

95 p.). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-116 „Dėl pritarimo formuoti žemės sklypą 

prie Taikos pr. 155, Kaune“. 

Pranešėja – N. Danielienė-Tsebriy, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo 

pavaduotoja. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-85 pridedamas 96 p.). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-115 „Dėl Energetikų ir Ekskavatorininkų 

gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo“. 
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Pranešėja – N. Danielienė-Tsebriy, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo 

pavaduotoja. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-86 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-84 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaitai“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-87 pridedamas 97 p.). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-122 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T-470 „Dėl pritarimo 2014–2020 metų Kauno miesto 

integruotos teritorijos vystymo programos projektui“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 18, prieš – 0, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-88 pridedamas 1* p.). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-111 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-9 „Dėl Viešųjų paslaugų teikimo projektų paraiškų 

atrankos ir finansavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Rengėjas prašo pataisyti 1.2 p. korektūros klaidą ir 

vietoj ,,Eveliną Revuckaitę, Kauno miesto savivaldybės administracijos Plėtros programų ir 

investicijų skyriaus vyriausiąją specialistę“ rašyti ,,Eveliną Revuckaitę, Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio vyriausiąją specialistę“. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl rengėjo siūlymo 1.2 punkte vietoj „Eveliną Revuckaitę, Kauno miesto 

savivaldybės administracijos Plėtros programų ir investicijų skyriaus vyriausiąją specialistę“ rašyti 

„Eveliną Revuckaitę, Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 

Asmenų aptarnavimo poskyrio vyriausiąją specialistę“. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-89 

pridedamas 50* p.). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-121 „Dėl nekilnojamojo turto 

Sodininkų g. 2, Kaune, perėmimo Savivaldybės nuosavybėn“.  
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Pranešėjas – T. Metelionis, Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-90 pridedamas     

52* p.). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-79 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinių kultūros įstaigų 2017 metų veiklos vertinimo rodiklių nustatymo“.  

Pranešėja – N. Prevelienė, Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-91 pridedamas     

54* p.). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-85 „Dėl Kauno šokio teatro „Aura“ 

nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – N. Prevelienė, Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas  

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-92 pridedamas  * 

63* p.). 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-119 „Dėl sutikimo perimti Kauno miesto 

savivaldybės nuosavybėn valstybės materialųjį turtą ir jo perdavimo Kauno miesto savivaldybės 

Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai“.  

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-93 pridedamas  * 

70* p.). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-105 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-213 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės sporto 

mokyklų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-94 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

. 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas TR-120 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T-429 ,,Dėl atstovų delegavimo į darbo grupę X pasaulio 

lietuvių sporto žaidynėms organizuoti“ pakeitimo“. 
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Pranešėjas – M. Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-95 pridedamas  

72* p.). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-118 „Dėl Kauno sporto mokyklos ,,Gaja“ 

direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-96 pridedamas   

73* p.). 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas TR-110 „Dėl leidimo Kauno miesto savivaldybės 

administracijai išsinuomoti du automobilius“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-97 pridedamas       

74* p.). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-95 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo 

valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise vaikų globos namams „Atžalynas“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. Darnios plėtros ir investicijų komitete išklausyta.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-98 pridedamas       

75* p.). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-123 „Dėl įgaliojimų suteikimo Audronei 

Gustienei, Dangirai Naujokienei ir Eglei Raguckienei“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-99 pridedamas    

76* p.). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-102 „Dėl 2017 m. kovo–birželio mėn. 

Kauno miesto savivaldybės viešųjų darbų programos patvirtinimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-100 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-103 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-201 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės šeimos 

tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-101 pridedamas    

77* p.). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-100 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-90 „Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų 

mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas  komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-102 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-101 „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“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-103 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-99 „Dėl Kauno Stasio Lozoraičio 

pagrindinės mokyklos direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-104 pridedamas  

79* p.). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-81„Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl Kauno miesto savivaldybės neformaliojo 

vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 
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Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-105 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-80 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

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

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 4 komitetuose, 

2 pritarta be pastabų. Valdymo ir bendruomenių plėtojimo ir Švietimo ir kultūros komitetai išklausė. 

 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-106 pridedamas  

81* p.). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-82 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus  kai kuriose Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose 

nustatymo“. 

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

pritarta be pastabų. Valdymo ir bendruomenių plėtojimo ir Švietimo ir kultūros komitetai išklausė. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-107 pridedamas    

85* p.). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-89 „Dėl Kauno Viktoro Kuprevičiaus 

pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno Viktoro Kuprevičiaus  

progimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-108 pridedamas    

86* p.). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-97 „Dėl Kauno Pilėnų pagrindinės 

mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno Pilėnų progimnazijos nuostatų 

patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-109 pridedamas    

103* p.). 
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39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-96 „Dėl Kauno Martyno Mažvydo 

pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno Martyno Mažvydo 

progimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-110 pridedamas    

121* p.). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-98 „Dėl Kauno Milikonių pagrindinės 

mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno Milikonių progimnazijos 

nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-111 pridedamas   

137* p.). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-83 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno            

1-ąjį vaikų darželį, prijungiant jį prie Kauno lopšelio-darželio „Klevelis“. 

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

1 pritarta be pastabų. Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas nepritarė. Švietimo ir kultūros 

komitetas pritarė su pastabomis: „Rekomenduoti reorganizuojamo Kauno 1-ojo vaikų darželio 

direktorę po reorganizavimo skirti Kauno vaikų lopšelio-darželio „Klevelis“ direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui pagal M. Montessori pedagoginę sistemą“. Kadangi reorganizavimas nėra 

sietinas su darbuotojų įdarbinimu ir atleidimu prašau balsuoti už sprendimą taip, kaip jis pateiktas. 

Tačiau mes atsižvelgsime į komiteto siūlymą ir siūlysime direktorei užimti pareigas. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Komitete minėjote, kad sujungimas dviejų darželių–tai plėtra ir naujų 

grupių statyba. Kuriame darželyje numatoma ši statyba? Ar tai nepažeis higienos normų, nes vietos 

ten mažai?  

V. Mažeika. Sujungtame darželyje mes galėsime garantuoti visų pagalbos specialistų 

pareigybių buvimą ir darbą pilnu etatu, ko dabar nėra nei viename darželyje. Pagal 2 darželių 

sklypo plotą nebus pažeistos sanitarinės higienos normos, bus galima įkurti 2 papildomas grupes. 

Prie kurio pastato būtų rengiamos grupės, paaiškėtų turint projektą   

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už –18 prieš – 6, susilaikė –7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-112 pridedamas 154* p.). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-114 „Dėl Kauno miesto savivaldybės lėšų, 

gautų už statinių, jų dalių, patalpų (išskyrus gyvenamąsias patalpas) nuomą, naudojimo ir apskaitos 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas, atliekantis vedėjo 

funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-113 pridedamas    

156* p.). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-106 „Dėl nekilnojamojo turto Šiaurės pr. 

35, Kaune, perdavimo Kauno ,,Paparčio“ pradinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas, atliekantis vedėjo 

funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-114 pridedamas  

160* p.). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-107 „Dėl nekilnojamojo turto Baltų pr. 

103, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno Jono Pauliaus II gimnazijai“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas, atliekantis vedėjo 

funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarė be pastabų.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-115 pridedamas  

161* p.). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-108 „Dėl nekilnojamojo turto Miško g. 3, 

Kaune, perdavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas, atliekantis vedėjo 

funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Ar racionalu jau esamos sporto mokyklos 2 aukšte perduoti turtą kitai 

sporto mokyklai? Manau,  kad „Aisčio“  sporto mokyklą reikėtų sujungti su „Starto“ sporto 

mokykla.   

D. Valiukas. Taip, racionaliausia būtų sujungti tas mokyklas. Tai yra Sporto skyriaus 

rekomendacija, kad „Aisčio“ sporto mokykla valdytų ir naudotųsi savo turtu, o nauja sporto 

mokykla „Startas“ – savo. Šiuo sprendimu sporto mokyklos įpareigojamos sudaryti abipusę sutartį 

dėl mokėjimo už komunalines paslaugas. Todėl mes nematome didelio skirtumo, nes abi įstaigos 

yra biudžetinės.  

A. Kupčinskas. Svarstėme darželių sujungimo klausimą ir manome, kad sujungus bus 

geriau administruojamas turtas. O dabar viename komplekse 2 aukštas atiduodamas kitai 

biudžetinei įstaigai. Racionalumo čia nematau, nebent po kelių mėnesių sujungsime šias įstaigas ir  

vėl perdavinėsime turtą. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 19, prieš – 0, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-116 pridedamas 164* p.). 

 
 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-90 „Dėl Savivaldybės būsto Liepojos g. 1-1, 

Kaune, pardavimo“. 
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Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas, atliekantis vedėjo 

funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-117 pridedamas     

166* p.). 

 
 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-91 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato 

Laisvės al. 81, Kaune, dalies pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas, atliekantis vedėjo 

funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-118 pridedamas     

168* p.). 
 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-92 „Dėl Savivaldybės būsto Šarkuvos g. 

13-28, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas, atliekantis vedėjo 

funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Darnios plėtros ir investicijų 

komitete išklausyta. Būstas parduodamas lengvatine tvarka.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-119 pridedamas     

173* p.). 
 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-93 „Dėl Savivaldybės būsto Raudondvario pl. 

184-3, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas, atliekantis vedėjo 

funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Darnios plėtros ir investicijų 

komitete išklausyta. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-120 pridedamas   

175* p.). 

 

 

50 SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-94 „Dėl negyvenamosios patalpos – 

pastogės V. Putvinskio g. 4, Kaune, dalies pardavimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, 

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

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-121 pridedamas     

177* p.). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-126 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programos patvirtinimo“. 
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Pranešėjas – A. Kupčinskas, Kontrolės komiteto pirmininkas. Kontrolės komitetas turi 

prievolę  pasitvirtinti metinius veiklos planus. Prieš 2 savaites buvome susirinkę visų frakcijų 

atstovai ir pasitvirtinome veiklos programą einamiesiems metams. Veiklos planas nelabai skiriasi 

nuo praeitų metų, bet nelabai galim improvizuoti, nes yra numatytos nišos ir priemonės. Klausimas 

apsvarstytas 2 komitetuose, pritarta be pastabų. Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitete 

nesvarstyta.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 29, prieš – 0, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-122 pridedamas 179* p.). 

 

 

Posėdis baigėsi 11.30 val. 

 

 

 

Savivaldybės meras                     Visvaldas Matijošaitis 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 

Rima Grajauskienė 

 

 

                   

 


