
 

 

   

      

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

      

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 
      

2017 m. kovo 28 d.     Nr. TP-3 

 
Kaunas 

 

Posėdis vyko 2017-03-28 (prasidėjo 10.00 val., baigėsi 11.40 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. 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: L. Kudarienė, L. Mikalauskas, I. Pukelytė. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 
 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė pridedama. 

Pažeidus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 88 str., 1 dalies, 6 p. nuostatas, buvo 

nutraukti prieš terminą Tarybos nario įgaliojimai K. Mazurkevičiui. Vyriausiosios rinkimų 

komisijos pirmininko pavaduotoja Laura Matijošaitytė priima naujo Kauno miesto savivaldybės 

tarybos nario A. Raižio priesaiką. Įteikiamas Tarybos nario pažymėjimas. 
 

P. Mačiulis. Informuoju, kad D. Razmislevičius (prašymas pridedamas) nusišalina nuo 12 

klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T-647 „Dėl 

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo 

vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti 

mokėjimo“ pakeitimo (TR-133)“, 13 klausimo „Dėl VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ 

teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-148)“ ir 14 klausimo „Dėl „Kino gamyba“, UAB, 

transporto priemonių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis 

Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti mokėjimo (TR-194).  
 

J. Koryzna. Nusišalinu nuo 33 klausimo „Dėl pritarimo reorganizuoti viešąsias įstaigas 

Kauno Centro polikliniką, Kauno Kalniečių polikliniką, Kauno Šančių polikliniką ir Kauno Šilainių 

polikliniką“ (TR-178). 

 

E. Gudišauskienė. Nusišalinu nuo 30 klausimo „Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai 

Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai“ (TR-170). 
 

P. Mačiulis. Informuoju, kad frakcijų seniūnų sueigoje bendru sutarimu nuspręsta į 

darbotvarkę įtraukti 4 papildomus klausimus: „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. 

balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-190 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos komitetų 

sudarymo“ pakeitimo“ (TR-207); „Dėl NATO pratybų „Steadfast Cobalt 2017“ dalyvių važiavimo 

vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo“ (TR-204); 

„Dėl Kauno plaukimo mokyklos direktoriaus Šarūno Mažutaičio atleidimo iš darbo“ (TR-206); 

„Dėl pritarimo partnerystės dėl projekto „Daugiabučių namų ir Savivaldybių viešųjų pastatų 

modernizavimo skatinimas“ įgyvendinimo ir bendradarbiavimo rengiant daugiabučių namų 

investicijų planus bei Savivaldybės viešojo pastato investicijų projektą sutarties Nr. B7-1.1-2016-38 

priedo Nr. 1 pakeitimui“ (TR-205). 
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Taip pat bendru sutarimu pritarta iš posėdžio darbotvarkės išbraukti 2 klausimus, kuriuos 

atsiėmė rengėjai: 48 „Dėl Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ direktoriaus“ (TR-171) ir 77 „Dėl 

negyvenamųjų patalpų Savanorių pr. 214, Kaune, suteikimo Seimo nariui Gabrieliui Landsbergiui“ 

(TR-203) (Turto skyriaus prašymas 2017-03-28  Nr. 60-4-211 pridedamas). 

 

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

darbotvarkę su pakeitimais. 

 

R. Skilandis. TS-LKD frakcija nori paklausti, kodėl rengėjas atsiėmė 77 „Dėl 

negyvenamųjų patalpų Savanorių pr. 214, Kaune, suteikimo Seimo nariui Gabrieliui Landsbergiui“ 

(TR-203) klausimą?  

P. Mačiulis. Procesas jau įvyko, klausimo svarstyti nereikia.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę. 

 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-228 

„Dėl Jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-198 

,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir procedūrų komisijos sudarymo ir jos 

nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  

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

,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo 

4. Dėl Žanos Gasparavičienės  

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

,,Dėl didžiausio leistino biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ 

pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo  

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo  

7. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės administracijos ir jos valdymo sričiai 

priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2016 m. finansų kontrolės būklės ataskaitai  

8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos  

9. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-313 

„Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo“ pakeitimo  

10. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-286 

,,Dėl Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo  

11. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-22 „Dėl 

Turbinų gatvės pavadinimo pakeitimo“ pakeitimo  

12. Dėl Kauno miesto gatvių priežiūros 2017–2018 metų programos patvirtinimo  

13. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T-647 „Dėl 

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo 

vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti 

mokėjimo“ pakeitimo  

14. Dėl VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo  

15. Dėl „Kino gamyba“, UAB, transporto priemonių valdytojų atleidimo nuo vietinės 

rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti 

mokėjimo  

16. Dėl X Pasaulio lietuvių žaidynių dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo 

autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo  

17. Dėl NATO pratybų „Steadfast Cobalt 2017“ dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus 

susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo 

18. Dėl leidimo Kauno miesto švietimo įstaigoms statyti naujus statinius  
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19. Dėl Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijų skyrimo  

20. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-313 

„Dėl Kauno miesto sporto rėmimo tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo 

netekusiu galios  

21. Dėl Kauno plaukimo mokyklos direktoriaus Šarūno Mažutaičio atleidimo iš darbo  

22. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl 

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

vaikų globos namų“ pakeitimo  

23. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-444 „Dėl 

Nakvynės namų reorganizavimo, prijungiant juos prie Kauno miesto socialinių paslaugų centro“ 

pakeitimo  

24. Dėl pritarimo perimti teises ir pareigas įgyvendinant projektą „Stacionarių socialinių 

paslaugų optimizavimas Kauno Panemunės senelių namuose“  

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

didžiausio leistino Kauno miesto socialinių paslaugų centro pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ 

pakeitimo  

26. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-612 „Dėl 

didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse socialinių 

paslaugų įstaigose nustatymo“ pakeitimo  

27. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl 

turto perdavimo Kauno miesto socialinių paslaugų centrui“ pakeitimo  

28. Dėl pritarimo perimti teises ir pareigas įgyvendinant projektą „Dienos centro, 

sergantiems kraujagysline senatvine demencija, steigimas Kauno Panemunės senelių namuose  

29. Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 metų darbo plano ir 

2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  

30. Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

lėšų panaudojimo 2016 metų ataskaitos patvirtinimo  

31. Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

2017 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo  

32. Dėl Kauno miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų 

įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos ir Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 

2015 metų ataskaitos patvirtinimo  

33. Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos 

stočiai  

34. Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai Kauno slaugos ligoninei  

35. Dėl Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio patvirtinimo  

36. Dėl pritarimo reorganizuoti viešąsias įstaigas Kauno Centro polikliniką, Kauno 

Kalniečių polikliniką, Kauno Šančių polikliniką ir Kauno Šilainių polikliniką  

37. Dėl Kauno kino centro ,,Romuva“ nuostatų patvirtinimo  

38. Dėl koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ nuostatų patvirtinimo  

39. Dėl Kauno menininkų namų nuostatų patvirtinimo  

40. Dėl Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos nuostatų 

patvirtinimo  

41. Dėl Kauno kultūros centro „Tautos namai“ nuostatų patvirtinimo.  

42. Dėl koncertinės įstaigos Kauno miesto simfoninio orkestro  

43. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-200 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo  

44. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-731 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų teikimo ir premijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo  

45. Dėl Kauno miesto kultūros premijų skyrimo  
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46. Dėl Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendijų skyrimo  

47. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno kino centro „Romuva“ 

nekilnojamojo turto Kaune nuomos  

48. Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai „Girstučio“ kultūros ir sporto centrui  

49. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. T-558 „Dėl 

Visuomeninės paskirties objektų pritaikymo gyventojų bendrajai kultūrai puoselėti programos 

patvirtinimo“ pakeitimo  

50. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ direktoriaus  

51. Dėl Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programos vykdymo ir paraiškų 

dalyvauti programoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo  

52. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo T-36 „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“ pakeitimo  

53. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-81 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų 

bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo  

54. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-117 ,,Dėl 

Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinės mokyklos reorganizavimo“ pakeitimo  

55. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno Jono ir Petro Vileišių 

mokykloje-daugiafunkciame centre nustatymo  

56. Dėl Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos nuostatų patvirtinimo  

57. Dėl Kauno šv. Kazimiero progimnazijos nuostatų patvirtinimo  

58. Dėl Kauno Petrašiūnų progimnazijos nuostatų patvirtinimo  

59. Dėl Kauno Dainavos progimnazijos nuostatų patvirtinimo  

60. Dėl Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos nuostatų patvirtinimo  

61. Dėl Kauno Žaliakalnio progimnazijos nuostatų patvirtinimo  

62. Dėl Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo  

63. Dėl Kauno Senamiesčio progimnazijos nuostatų patvirtinimo  

64. Dėl Kauno Tado Ivanausko progimnazijos nuostatų patvirtinimo  

65. Dėl Kauno Kazio Griniaus progimnazijos nuostatų patvirtinimo  

66. Dėl Kauno Simono Daukanto progimnazijos nuostatų patvirtinimo  

67. Dėl Savivaldybės būsto Partizanų g. 194-41, Kaune, pardavimo  

68. Dėl Savivaldybės būsto Jurbarko g. 49-2, Kaune, pardavimo  

69. Dėl Savivaldybės būsto Kovo 11-osios g. 102-6, Kaune, pardavimo  

70. Dėl Savivaldybės būsto Plento g. 10D-36, Kaune, pardavimo  

71. Dėl Savivaldybės būsto Šiaurės pr. 14-27, Kaune, pardavimo  

72. Dėl Savivaldybės būsto I. Kanto g. 17-4A, Kaune, pardavimo.  

73. Dėl negyvenamųjų patalpų Rotušės a. 29, Kaune, panaudos sutarties su Kauno džiazo 

klubu atnaujinimo  

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

klubu „Žalgiriečiai veteranai“ atnaujinimo  

75. Dėl nekilnojamojo turto Gvazdikų g. 5, Kaune, pirkimo  

76. Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės pr. 56, Kaune, perdavimo Kauno lopšeliui-darželiui 

„Saulutė“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  

77. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio materialiojo turto T. Masiulio g. 10, Kaune, 

perėmimo ir perdavimo  

78. Dėl panaudos sutarties su Kauno teniso klubu nutraukimo prieš terminą ir 

nekilnojamojo turto Perkūno al. 5, Kaune, nuomos ne konkurso būdu  

79.  Dėl pritarimo partnerystės dėl projekto „Daugiabučių namų ir Savivaldybių viešųjų 

pastatų modernizavimo skatinimas“ įgyvendinimo ir bendradarbiavimo rengiant daugiabučių namų 
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investicijų planus bei Savivaldybės viešojo pastato investicijų projektą sutarties Nr. B7-1.1-2016-38 

priedo Nr. 1 pakeitimui 

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 

 

L. Pūkienė. Informuoju, kad Kauno miesto savivaldybės tarybos frakcijos „Kitokia 

Lietuva“ nariai yra P. Jakštas, L. Pūkienė ir A. Raižys. (pridedama).  

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-149 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl Jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos 

nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – Mantas Jurgutis, Kauno jaunimo reikalų tarybos pirmininkas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-123 pridedamas).         

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-155 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-198 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

veiklos reglamento ir procedūrų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Audronė Petkienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato 

vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, 2 pritarta su pastabomis. Sveikatos ir Socialinių reikalų 

komitete klausimas išklausytas. Pasikeitus S. Gražulytės pareigoms prašau pataisyti sprendimą ir 

vietoj žodžių „Sandra Gražulytė, Kauno miesto savivaldybės mero padėjėja“ įrašyti žodžius 

„Sandra Gražulytė, Kauno miesto savivaldybės tarybos sekretorė“. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-124 

pridedamas). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-207 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

komitetų sudarymo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Audronė Petkienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato 

vedėja. Kadangi K. Mazurkevičius neteko Tarybos nario įgaliojimų, šiuo sprendimo projektu 

keičiama Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto narių sudėtis.  

 

P. Mačiulis. Frakcija „Kitokia Lietuva“ pateikė siūlymą. Sprendime „Dėl Kauno miesto 

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

savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“ į Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto 

sudėtį įrašyti Tarybos narį Algį Raižį (pridedama). 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo į Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto sudėtį įrašyti Tarybos 

narį Algį Raižį.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymą priimti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 
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Balsuojama sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-125 

pridedamas).  

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. 185 „Dėl Žanos Gasparavičienės“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-126 pridedamas).      

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-184 „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 – Jolita Malcytė, Centrinio apskaitos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas          

komitetuose, pritarta be pastabų. Siūlau patvirtinti didžiausią leistiną pareigybių skaičių – 79.  

. 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-127 pridedamas).         

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-130 „Dėl Kauno miesto savivaldybės vardu 

sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Pranešėja – J. Bičkauskienė, Dokumentų skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-128 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-156 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės administracijos ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2016 m. 

finansų kontrolės būklės ataskaitai“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 24, prieš – 1, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-129 pridedamas). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-158 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 

lengvatos“. 

Pranešėjas – A. Laucius, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 

komitetuose, Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė. Į Savivaldybę kreipėsi VšĮ Karo paveldo 

centras dėl atleidimo nuo 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio. Ši įstaiga greta savo veiklos 

vysto edukacinę veiklą, rengia renginius ir veikia kaip muziejus. Už gautas lėšas vykdo VII forto 

priežiūrą.    
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Darnios plėtros ir investicijų komitetas nepritarė: 1. Siūlo peržiūrėti Mokesčių lengvatų 

teikimo taisyklių, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimu 

Nr. T-575, 5 punktą ir įvertinti kriterijus, pagal kuriuos ši lengvata yra suteikiama. 2. Siūlo atleisti 

Karo paveldo centrą nuo 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio – 2075 eur. 

Miesto ūkio ir paslaugų komitetas pritarė su pastabomis: Siūlyti peržiūrėti Mokesčių 

lengvatų teikimo taisyklių, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. 

sprendimu Nr. T-575, 5 punktą ir įvertinti kriterijus, pagal kuriuos ši lengvata yra suteikiama. 

P. Mačiulis. Prašysime Ekonomikos ir finansų komitetą peržiūrėti Mokesčių lengvatų 

teikimo taisyklių 5 punktą, o dabar mes turime apsispręsti dėl Darnios plėtros ir investicijų komiteto 

siūlymo „Atleisti Karo paveldo centrą nuo 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio – 2075 eur.“ 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Darnios plėtros ir investicijų komiteto siūlymo „Atleisti Karo paveldo 

centrą nuo 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio – 2075 eur.“ 

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

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-130 

pridedamas). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-159 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-313 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio 

tarifų nustatymo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. Sprendimas teikiamas, nes į Savivaldybę kreipėsi Nekilnojamojo 

turto žemės tarnyba, prašydama nustatyti tarifą už miškų ūkio paskirties ne miškų ūkio veiklai 

žemę. Kadangi toks mokestis Kaune dar nebuvo nustatytas, jos vertę nustatėme pagal Registrų 

centro tarifus – 2 proc. Miško žemė yra nuomojama aukciono būdu, tai tikrąją kainą matysime po 

aukciono.   

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-131 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-161 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-286 ,,Dėl Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos 

aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. Aprašas papildomas dėl informacijos suteikimo asmenims, kurie 

yra išvykę ir nedeklaravę savo gyvenamos vietos. Informacija bus skelbiama Kauno miesto 

savivaldybės svetainėje ir bus laikoma, kad nuo tos dienos žemės sklypo savininkui tinkamai įteikta 

Apraše nurodyta informacija. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Ar įprastine tvarka dar bus informuojama, ar iš karto interneto svetainėje? 

A. Laucius. Tai liečia tik tuos, kurių nerandame ir nėra jokioje duomenų bazėje. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-132 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 
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11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-182 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-22 „Dėl Turbinų gatvės pavadinimo pakeitimo“ 

pakeitimo“. 

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

Priimant sprendimą buvo padaryta techninė klaida, todėl ją privalome ištaisyti. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-133 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-193 „Dėl Kauno miesto gatvių priežiūros 

2017–2018 metų programos patvirtinimo“. 

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

3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Miesto ūkio ir paslaugų komitetas pritarė su pastabomis: siūlyti 

Programos 1 punkto 6 skiltyje vietoj skaičiaus „ 44123,5“ įrašyti skaičių „51123,5“, 1.9. papunkčio 

6 skiltyje vietoj skaičiaus „ 2.000,0“ įrašyti skaičių „9.000,0“, 3 punkto 6 skiltyje vietoj skaičiaus 

„1672,9“ įrašyti skaičių „1682,9“, papildyti Programą 3.41. papunkčiu ir išdėstyti taip: 

„3.41.     Būrio g. Nuo Technikumo g. iki galo       365           2555            10,0   Projektavimas“ 

Paskutinės eilutės 6 skiltyje vietoj skaičiaus „57241,3“ įrašyti skaičių „ 64251,3“. 

Skyrius, kaip rengėjas, pritaria kai kuriems techniniams pataisymams, kurie reikalingi sėkmingam 

programos įgyvendinimui. .  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Skilandis. TS-LKD frakcija siūlo rengti projektus Ateities pl. ir Taikos pr. sankryžos bei  

Savanorių pr. ir Pramonės pr. sankryžos su prieigomis.  

A. Kupčinskas. Noriu paklausti dėl M. K. Čiurlionio ir P. Vileišio tiltų. Iš ko susideda 

projektavimas, kokie numatomi darbai? Šie tiltai yra pakankamai geros būklės. 

A. Pakalniškis. Tiltų priežiūrą vykdo Kelių ir transporto priežiūros institutas. Yra vietų, 

kurių eilinis naudotojas nemato. Pagrindinė problema – deformaciniai pjūviai. Juos remontuoti nėra 

techninių galimybių, todėl pagrindinis projektavimo tikslas – išspręsti deformacinių pjūvių 

klausimą, kad vėliau nereikėtų jų rekonstruoti. Šiuo metu tai atliekama Varnių tiltui.  

V. Gudėnas. Kas laukia tų gatvių, kurios neįrašytos į šią programą? Ar jau tvarkomos 

gatvės? 

A. Pakalniškis. Šią savaitę jau pradėsime nuo Verkių g. ir Prancūzų g. uždarymo. Iki šiol 

pagal gautus pranešimus avarines duobes tvarkė „Kauno švara“ su šaltu asfaltu. Sąrašas yra 

sudarytas didesniems kompleksiniams darbams vykdyti, o duobių tvarkymas atliekamas visame 

mieste.  

P. Jakštas. Svarstome 2017–2018 metų programą, bet nėra išskirta pagal metus. Kokie 

darbai bus vykdomi šiemet? Gal vėliau bus papildymas?  

A. Pakalniškis. Programą parengėme anksčiau, tačiau dar nepatvirtintas Kelių direkcijos 

finansavimas. Finansavimas gali būti skiriamas iš trijų ar keturių šaltinių. Šių metų galutinės sumos 

dar nežinome. Bandome prognozuoti. 

G. Žukauskas. Uždarius tiltą prie hidroelektrinės eismas nukreiptas dar nebaigta 

remontuoti Švenčionių gatve. Panašu, kad eismas ten intensyvės ir toliau. Ar numatoma iki galo 

sutvarkyti šią gatvę?  

A. Pakalniškis. Yra numatytas Švenčionių gatvės kapitalinis remontas. Bus platinama 

gatvė, įrengti atitvarai.  

P. Mačiulis. Turime 2 siūlymus. Balsuosime už Miesto ūkio ir paslaugų komiteto siūlymą, 

kurį pristatė A. Pakalniškis.  
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Miesto ūkio ir paslaugų komiteto pateiktų pasiūlymų. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos pateiktų pasiūlymų (pridedama).  

Balsavo: už – 14, prieš – 11 susilaikė – 12. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su Miesto ūkio ir paslaugų komiteto siūlymais. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-134 pridedamas).                 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-133 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T-647 „Dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi 

nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-135 pridedamas).     

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-148 „Dėl VšĮ „Automobilių stovėjimo 

aikštelės“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-136 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-194 „Dėl „Kino gamyba“, UAB, 

transporto priemonių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis 

Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti mokėjimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-137 pridedamas).            

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-183 „Dėl X Pasaulio lietuvių žaidynių 

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. 
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-138 pridedamas).          

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-204 „Dėl NATO pratybų „Steadfast Cobalt 

2017“ dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos 

dydžio nustatymo“. 

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

svarstytas 2 komitetuose. Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetas pritarė pastabų. Sveikatos ir 

socialinių reikalų komitetas išklausė.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-139 pridedamas).        

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-186 „Dėl leidimo Kauno miesto švietimo 

įstaigoms statyti naujus statinius“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Kokie darbai bus atliekami T. Ivanausko mokyklos teritorijoje? 

A. Jarušauskas. Bus rekonstruojama žaidimų aikštelės tvora ir prie stadiono įrengta terasa.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-140 pridedamas).    

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-180 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

sporto stipendijų skyrimo“.  

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-141 pridedamas).  

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-181 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-313 „Dėl Kauno miesto sporto rėmimo tarybos 

sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

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

2 pritarta be pastabų. Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas išklausė.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-142 pridedamas).          

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-206 „Dėl Kauno plaukimo mokyklos 

direktoriaus Šarūno Mažutaičio atleidimo iš darbo“.  

Pranešėjas – M. Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Sprendimas parengtas dėl Š. Mažutaičio 

atleidimo iš einamų pareigų už per metus gautas 2 drausmines nuobaudas-papeikimus. Siūlome 

baseino direktoriaus funkcijoms atlikti paskirti ugdymo vedėją S. Ginevičių. Klausimas svarstytas 2 

komitetuose. Sporto, turizmo ir laisvalaikio pritarė be pastabų, 1 išklausė. 
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KLAUSIMŲ PATEIKĖ:  

A. Garbaravičius. Jau seniai bandoma atsikratyti Š. Mažutaičio. Ar neatrodo, kad tai 

paprastas išmetimas. Ar negalima buvo atleisti šalių susitarimu? 

M. Šivickas. Buvo siūloma, jis atsisakė, todėl parengtas sprendimo projektas.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 29 , prieš – 1 , susilaikė – 7 . 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-143 pridedamas). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-136 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Kauno vaikų globos namų „Atžalynas“ 

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

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

funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Sveikatos ir socialinių reikalų 

komitetas išklausė.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-144 pridedamas).  

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-139 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-444 „Dėl Nakvynės namų reorganizavimo, prijungiant 

juos prie Kauno miesto socialinių paslaugų centro“ pakeitimo“. 

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

funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Sveikatos ir socialinių reikalų 

komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-145 pridedamas).    

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas TR-150 „Dėl pritarimo perimti teises ir pareigas 

įgyvendinant projektą „Stacionarių socialinių paslaugų optimizavimas Kauno Panemunės senelių 

namuose“. 

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

funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Sveikatos ir socialinių reikalų 

komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-146 pridedamas).      

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-174 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

paslaugų centro pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Sveikatos ir socialinių reikalų 

komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-147 pridedamas)    

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas TR- TR-173 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-612 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse socialinių paslaugų įstaigose nustatymo“ 

pakeitimo“. 

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

funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Sveikatos ir socialinių reikalų 

komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-148 pridedamas). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-176 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl turto perdavimo Kauno miesto socialinių 

paslaugų centrui“ pakeitimo“. 

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

funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Sveikatos ir socialinių reikalų 

komitetas išklausė.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-149 pridedamas).       

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-152 „Dėl pritarimo perimti teises ir 

pareigas įgyvendinant projektą „Dienos centro, sergantiems kraujagysline senatvine demencija, 

steigimas Kauno Panemunės senelių namuose“. 

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

funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Sveikatos ir socialinių reikalų 

komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-150 pridedamas).     

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-142 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 2017 metų darbo plano ir 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“. 

Pranešėja – A. Garmienė, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 3 

komitetuose. Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas pritarė, Ekonomikos ir finansų 

komitetas su pastabomis: „Siūlyti atidėti klausimo svarstymą 2017 m. balandžio 25 d. Tarybos 

posėdžiui dėl detalesnės informacijos trūkumo“, Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas išklausė. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ:  

V. Gudėnas. Kas planuojama dėl vaikų patyrusių smurtą namuose? Ar galėtų slaugytojos 

prisidėti prie šio darbo, nes dabar mokyklose nėra medicinos kabineto ir slaugytojų? 

A. Garmienė. Mokyklų ir darželių visuomenės sveikatos priežiūros specialistų 

kompetencijos yra apibrėžtos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Tačiau šie specialistai 

dalyvauja vaiko gerovės komisijose kartu su socialiniais pedagogais ir psichologais. Darbą, apie 

kurį minėjote t. y., smurto prevenciją, būtų galima stiprinti bei stiprinti mokyklų specialistų veiklą. 

S. Kairys. Yra Ekonomikos ir finansų komiteto siūlymas atidėti klausimo svarstymą            

2017 m. balandžio 25 d. Tarybos posėdžiui dėl detalesnės informacijos trūkumo.  
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Ekonomikos ir finansų komiteto siūlymo klausimo svarstymą atidėti. 

Balsavo: už – 34, prieš – 1, susilaikė – 1 (pridedama). 

NUSPRĘSTA. Klausimo svarstymą atidėti. 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-177 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2016 metų ataskaitos 

patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-151 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-175 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2017 m. priemonių finansavimo plano 

patvirtinimo“. 

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

komitetuose, 2 pritarta be pastabų, Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas išklausė. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Ar bus dar įrengta defibriliatorių kitose visuomenės lankomose vietose?  

A. Garmienė. Taip, šis klausimas diskutuojamas. Šiais metais Bendruomenės sveikatos 

taryba pasiūlė palikti sužalojimų prevenciją. Kad nedubliuoti funkcijų Visuomenės sveikatos biuras 

visose ikimokyklinio ugdymo įstaigose praves pirmosios pagalbos mokymus darbuotojams. Šio 

klausimo nepamiršome, bet šiais metais nenumatyta pirkti papildomų defibriliatorių. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Pirmos pagalbos mokymai reikalingi, bet defibriliatoriai sporto salėse 

būtini. Siūlome šių metų programoje numatyti lėšų bent keliems defibriliatoriams.  

S. Kairys. Gavome TS-LKD frakcijos pasiūlymą. 

A. Kupčinskas. Frakcija siūlo 2017 m. priemonių finansavimo plane defibriliatorių 

įrengimui skirti 42000 eurų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos pasiūlymo priėmimo (pridedama).  

Balsavo: už – 12 , prieš – 4 , susilaikė – 20 . 

NUSPRĘSTA. Siūlymui  nepritarti. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-152 paskelbtas Teisės aktų registre).  

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-172 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos ir Kauno 

miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo“. 

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

komitetuose, 2 pritarta be pastabų, Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas išklausė. 
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-153 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-170 „Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai 

Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-154 pridedamas).      

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-169 „Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai 

Kauno slaugos ligoninei“. 

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

komitetuose, 2 pritarta be pastabų, Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas išklausė. 

 

 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-155 pridedamas).    

 

 

Ž. Garšva. Esu Centro poliklinikos stebėtojų tarybos pirmininkas, todėl nusišalinu nuo 

„Dėl pritarimo reorganizuoti viešąsias įstaigas Kauno Centro polikliniką, Kauno Kalniečių 

polikliniką, Kauno Šančių polikliniką ir Kauno Šilainių polikliniką“ klausimo svarstymo 

(pridedama). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-179 „Dėl Kauno miesto savižudybių 

prevencijos modelio patvirtinimo“. 

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

komitetuose, 2 pritarta be pastabų, Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas išklausė. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Modelis nukreiptas kaip padėti žmonėms, kurie turi mintį nusižudyti. Tikroji 

prevencija yra, kad žmonės apie tai negalvotų. 

A. Garmienė. Viena iš pagrindinių visuomenės sveikatos funkcijų tai pirminė prevencija, 

darbas su sveikais žmonėmis. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-156 pridedamas).          

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-178 „Dėl pritarimo reorganizuoti viešąsias 

įstaigas Kauno Centro polikliniką, Kauno Kalniečių polikliniką, Kauno Šančių polikliniką ir Kauno 

Šilainių polikliniką“. 

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

7 komitetuose, 6 pritarta be pastabų, Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas išklausė. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 
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A. Garbaravičius. Kaip miesto Taryba ligonines atidavė Respublikinei valdžiai, taip reikėtų 

pasielgti ir su poliklinikom.  

A. Garmienė. Šiandien per anksti apie tai kalbėti, nes teisės aktai nustato, kad pirminis 

lygis yra Savivaldybių lygis. Pirminę sveikatos priežiūrą mes turime vykdyti.  

R. Skilandis. Ar poliklinikų kolektyvai supažindinti su reorganizacija? Ar yra išorinės 

ekspertų, ar tik darbo grupės išvados? Kiek kainuos ši reforma 2017 metais?  

A. Garmienė. Medikų bendruomenėse klausimas svarstytas įvairiapusiškai. Poliklinikų 

atstovai buvo įtraukti į darbo grupę. Buvau nuvykusi į 3 poliklinikas, bendravau su darbuotojais, dėl 

laiko stokos vėliau nuvyksiu ir į dvi kitas. 

J. Kupčinskienė. Ar yra pagarba medikams, jeigu jūs su jais susitiksite po sprendimo 

priėmimo? Noriu paklausti dėl atostogų, ligos ir kitų keitimų. Ar poliklinikos turės autonomiją, ar 

bus medikų kaita poliklinikose? 

A. Garmienė. Kol nebuvo sprendimo ir aiškios vizijos, susitikti su darbuotojais būtų buvę 

per anksti. Darbo klausimai bus išspręsti, kad būtų patogu darbuotojams ir pacientams.  

P. Jakštas. Sumažėjus pacientų skaičiui atsilaisvins patalpos. Kaip jos bus panaudojamos? 

A. Garmienė. Vienas iš tikslų ir yra atkreipti dėmesį į nepanaudotas patalpas.  

G. Žukauskas. Ar išliks Šančių poliklinika? 

A. Garmienė. Medikų darbo vietos išliks tos pačios.  

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Noriu paklausti dėl klausimų pateikimo ir dėl Tarybos darbo 

organizavimo. Nei Strateginio plano, nei poliklinikų sujungimo nesvarstėme jungtiniame komitetų 

posėdyje. Tokius klausimus reikia svarstyti iš esmės, o ne per 10 minučių komitetų posėdžiuose.   

R. Skilandis. TS-LKD frakcija siūlo klausimo svarstymą atidėti kitam posėdžiui, nes į 

klausimus nebuvo pilnai atsakyta.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo klausimo svarstymą atidėti. 

Balsavo: už – 12 , prieš – 16 , susilaikė –5. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarta.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 21 , prieš – 5, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-157 pridedamas). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-127 „Dėl Kauno kino centro ,,Romuva“ 

nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. Gauta žodinė Vyriausybės atstovės pastaba, koreguoti nuostatų 28 punktą ir jį 

išdėstyti taip: „Centro direktorius atsako už Centro finansinės apskaitos organizavimą, Savininko 

biudžeto ir kitų lėšų panaudojimą teisės aktų nustatyta tvarka“. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su rengėjo pateikta pastaba. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-158 

pridedamas). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-128 „Dėl koncertinės įstaigos „Kauno 

santaka“ nuostatų patvirtinimo“. 
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Pranešėjas – A. Vilčinskas, Kultūros skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. Po tos pačios Vyriausybės atstovės pastabos nuostatų 39 punktą išdėstyti taip: 

„Įstaigos vadovas atsako už Įstaigos finansinės veiklos apskaitos organizavimą, Savivaldybės 

biudžeto ir kitų lėšų panaudojimą teisės aktų nustatyta tvarka“. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su rengėjo pateikta pastaba. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-159 

pridedamas). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-197 „Dėl Kauno menininkų namų nuostatų 

patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-160 pridedamas). 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas TR-198 „Dėl Kauno miesto savivaldybės Vinco 

Kudirkos viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-161 pridedamas).    

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-196 „Dėl Kauno kultūros centro „Tautos 

namai“ nuostatų patvirtinimo(“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-162 pridedamas).    

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-147 „Dėl koncertinės įstaigos Kauno 

miesto simfoninio orkestro“. 

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

pritarta be pastabų. Su Vyriausybės atstovo pastaba išdėstyti 36 punktą nauja redakcija: „Įstaigos 

vadovas atsako už Įstaigos finansinės veiklos apskaitos organizavimą, savininko biudžeto ir kitų 

lėšų panaudojimą teisės aktų nustatyta tvarka“. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-163 pridedamas).     

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-189 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų 

tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 
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Pranešėjas – A. Vilčinskas, Kultūros skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. KUPČINSKAS. Kas keičiasi šiuose nuostatuose?  

A. Vilčinskas. Keičiasi Apdovanojimų tarybos sudėtis. Vietoj mero pavaduotojo                    

V. Popovo įrašyta mero pavaduotoja R. Šnapštienė ir Užsienio ryšių skyriaus vedėja E. Šakalienė.   

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-164 pridedamas). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-190 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-731 „Dėl Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų 

teikimo ir premijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

pritarė be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-165 pridedamas).  

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-191 „Dėl Kauno miesto kultūros premijų 

skyrimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-166 pridedamas).           

 
 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-192 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

kultūros ir meno stipendijų skyrimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-167 pridedamas).       

 
 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-104 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinės įstaigos Kauno kino centro „Romuva“ nekilnojamojo turto Kaune nuomos“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-168 pridedamas).     
 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-129 „Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai 

„Girstučio“ kultūros ir sporto centrui“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-169 pridedamas).       
 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-199 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. T-558 „Dėl Visuomeninės paskirties objektų 

pritaikymo gyventojų bendrajai kultūrai puoselėti programos patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. TS-LKD frakcija siūlo papildyti programą 6.4 papunkčiu ir jį išdėstyti 

taip: 6.4. objektų, kuriuose, pagal LR Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą, Kauno miesto 

tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos plėtoja savo srities veiklas, sutvarkymui (pritaikymui) 

ir įveiklinimui.“ Juk svarbūs ne tik istoriniai architektūriniai objektai, bet ir bažnytinis paveldas. 

Pernai buvo skirta lėšų vargonams Katedroje. Manau, kad tas prioritetas turėtų išlikti, todėl ir 

teikiame tokį siūlymą (pridedama).   

S. Kairys. Noriu priminti, kad lėšos buvo skirtos ne tik vargonams, bet ir freskoms bei   

darbams atlikti Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo papildyti programą 6.4 papunkčiu.  

Balsavo: už – 10, prieš –11, susilaikė – 11. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarta.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 26, prieš – 0, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-170 paskelbtas Teisės aktų registre).  

 

 

50 SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-131 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Tukas“ direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-171 pridedamas).    

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-132 „Dėl Tarpdisciplininio itin gabių 

mokinių ugdymo programos vykdymo ir paraiškų dalyvauti programoje teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-172 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-137 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo T-36 „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 
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švietimo įstaigose, kuriose Savivaldybė yra dalininkė, 2017–2018 mokslo metais ir prašymų priimti 

mokytis priėmimo laiko nustatymo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 21, prieš – 0, susilaikė – 11. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-173 paskelbtas Teisės aktų registre).  

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-134 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 24 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 21, prieš – 0, susilaikė –3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-174 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-135 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-117 ,,Dėl Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinės 

mokyklos reorganizavimo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-175 pridedamas).    

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-138 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje-daugiafunkciame centre nustatymo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-176 pridedamas).     

 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-153 „Dėl Kauno Vinco Kudirkos 

progimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-177 pridedamas).  

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-151 „Dėl Kauno šv. Kazimiero 

progimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 
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Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-178 pridedamas).   

 

58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-154 „Dėl Kauno Petrašiūnų 

progimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-179 pridedamas).          

 

 

59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-165 „Dėl Kauno Dainavos progimnazijos 

nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-180 pridedamas).  

 

 

60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T TR-164 „Dėl Kauno Jurgio Dobkevičiaus 

progimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-181 pridedamas).  

 

 

61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-162 „Dėl Kauno Žaliakalnio 

progimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-182 pridedamas).        

 

 

62. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-160 „Dėl Vytauto Didžiojo universiteto 

„Atžalyno“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-183 pridedamas).        
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63. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-157 „Dėl Kauno Senamiesčio 

progimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-184 pridedamas).  

 

64. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-168 „Dėl Kauno Tado Ivanausko 

progimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-185 pridedamas).    

 

 

65. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-167 „Dėl Kauno Kazio Griniaus 

progimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

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

be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-186 pridedamas).  

 

 

66. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-166 „Dėl Kauno Simono Daukanto 

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-187 pridedamas).  

 

 

67. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-140 „Dėl Savivaldybės būsto Partizanų g. 

194-41, Kaune, pardavimo“. 

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-188 pridedamas).  

 

 

68. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-141 „Dėl Savivaldybės būsto Jurbarko g. 

49-2, Kaune, pardavimo“. 

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-189 pridedamas).  
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69. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-143 „Dėl Savivaldybės būsto             

Kovo 11-osios g. 102-6, Kaune, pardavimo“. 

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-190 pridedamas).  

 

70. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-144 „Dėl Savivaldybės būsto Plento g. 

10D-36, Kaune, pardavimo“. 

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-191 pridedamas).  

 

 

71. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-145 „Dėl Savivaldybės būsto Šiaurės pr. 

14-27, Kaune, pardavimo“. 

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-192 pridedamas).   

 

 

72. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-146 „Dėl Savivaldybės būsto I. Kanto g. 

17-4A, Kaune, pardavimo“. 

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-193 pridedamas).  

 

 

73. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-188 „Dėl negyvenamųjų patalpų          

Rotušės a. 29, Kaune, panaudos sutarties su Kauno džiazo klubu atnaujinimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-194 pridedamas).  

 

 

74. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-187 „Dėl nekilnojamojo turto Sporto g. 

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

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-195 pridedamas).  
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75. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-195 „Dėl nekilnojamojo turto Gvazdikų g. 5, 

Kaune, pirkimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, 2 pritarta. Ekonomikos ir finansų komitetas 

siūlo neįtraukti klausimo į 2017 m. kovo 28 d. Tarybos posėdžio darbotvarkę.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-196 pridedamas).   

 

 

76. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-200 „Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės 

pr. 56, Kaune, perdavimo Kauno lopšeliui-darželiui „Saulutė“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarė be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-197 pridedamas).  

 

 

77. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-201 „Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio 

materialiojo turto T. Masiulio g. 10, Kaune, perėmimo ir perdavimo“. 

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-198 pridedamas).  

 

 

78. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-202 „Dėl panaudos sutarties su Kauno 

teniso klubu nutraukimo prieš terminą ir nekilnojamojo turto Perkūno al. 5, Kaune, nuomos ne 

konkurso būdu“. 

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-199 pridedamas).  

 

 

79. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-205 „Dėl Pritarimo partnerystės dėl 

projekto „Daugiabučių namų ir Savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ 

įgyvendinimo ir bendradarbiavimo rengiant daugiabučių namų investicijų planus bei Savivaldybės 

viešojo pastato investicijų projektą sutarties Nr. B7-1.1-2016-38 priedo Nr. 1 pakeitimui“. 

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

komitetuose, pritarė be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-200 pridedamas).  
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80. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai.  

 KALBĖJO:  

E. Gudišauskienė. Noriu kreiptis dėl klausimo, dėl kurio kreipiausi praeitais metais „Dėl 

Europos mokomųjų bendrovių mugės organizavimo Kaune“. Kovo 23 d. Kaune įvyko antroji 

tarptautinė mugė, kurioje sulaukėme 50 bendrovių. Italijai pernai atstovavo 1 bendrovė, šiemet jau 

keturios. Tai rodo mūsų moksleivių mugės tarptautinį pripažinimą. Verslumo ugdymas nuo 

mokyklos yra svarbus mūsų mokiniams. Labai svarbu, kad jaunimas kuria savo verslą arba 

sėkmingai dalyvauja darbo rinkoje. Prašau nepraraskime dar vienų metų. Kreipkimės į VšĮ Lietuvos 

Junior Achievement, kad norime tokį renginį organizuoti ir siekime Kauno miesto pripažinimo 

tarptautiniame lygmenyje (pridedama). 

A. Kupčinskas. Noriu kreiptis į gerb. Administracijos direktorių. Sausio mėnesį pateikiau 

paklausimą dėl viešumo pateikiant informaciją apie savivaldybės įmonių ir bendrovių 

atskaitingumą, valdybų sudėtis, valdybos narių darbo užmokesčius interneto svetainėje. Primenu, 

kad pagal Valstybės įmonių viešą įstatymą tokie duomenys turi būti skelbiami. Vienintelė                     

AB „Kauno energija“ pasirūpino šiais duomenimis.     

 

 

 

Posėdis baigėsi 11.40 val. 

 

Savivaldybės meras                     Visvaldas Matijošaitis 

Tarybos sekretorė                     Sandra Gražulytė 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 

Rima Grajauskienė 

 

 

                   

 


