
 

 

   

      

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

      

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 
      

2017 m. balandžio 25 d.     Nr. TP-4 

 
Kaunas 

 

Posėdis vyko 2017-04-25 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 11.00 val.). 
 

 

Posėdžio pirmininkas – Povilas Mačiulis, Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojas, 

pavaduojantis savivaldybės merą. 

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

sekretoriato specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas. 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: G. Budnikas, Ž. Garšva, A. Kupčinskas,                             

V. Matijošaitis. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 
 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama). 

P. Mačiulis. Informuoju, kad J. E. Norvaišienė (pareiškimas pridedamas) nusišalina nuo         

1 klausimo „Dėl Kauno miesto garbės piliečio vardo suteikimo Jūratei Elenai ir Česlovui 

Norvaišoms (TR-260)“. P. Mačiulis (pareiškimas pridedamas) nusišalina nuo 3 klausimo „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-77 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-253)“. D. Razmislevičius (raštas 

pridedamas) nusišalina nuo 9 klausimo „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis 

Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose 

renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo (TR-280)“ ir 10 klausimo „Dėl Kauno miesto 

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

naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti rinkimo įkainių nustatymo“ 

pakeitimo (TR-258)“. M. Panceris (prašymas pridedamas) nusišalina nuo 51 klausimo „Dėl 

pritarimo UAB Kauno butų ūkio vadovo 2016 metų ataskaitai (TR-257)“. R. Bičkauskienė 

(prašymas pridedamas) nusišalina nuo 6 klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. 

liepos 14 d. sprendimo Nr. T-436 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros komisijos sudarymo ir 

jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-215)“. 

E. Gudišauskienė. Nusišalinu nuo 16. „Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą 2014 m. 

lapkričio 13 d. Savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. SR-1757 su viešąja įstaiga Kauno miesto 

greitosios medicinos pagalbos stotimi (TR-265)“ ir 17. „Dėl 2007 m. gegužės 8 d. turto panaudos 

sutarties Nr. S-6 su viešąja įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotimi pakeitimo 

(TR-266)“ klausimų.  

 

 

P. Mačiulis. Tarybos nariams kilo klausimų dėl 8. „Dėl UAB „Reklamos arka“ atleidimo 

nuo vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą              

(TR-264)“ klausimo atidėjimo. Jis buvo svarstytas komitetuose, Ekonomikos ir finansų komitetas 

nepritarė, 2 išklausė. Kadangi Koncesijos sutartis įpareigoja klausimą svarstyti Tarybos posėdyje, 

nuspręsime balsuodami. 
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Informuoju, kad frakcija „Vieningas Kaunas“ (siūlymas pridedamas) siūlo įtraukt į 

darbotvarkę 2 papildomus klausimus „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio 

materialiojo turto – gatvių priežiūros ir valymo mašinų perdavimo UAB „Kauno švara (TR-288)“ ir 

„Dėl pritarimo susitarimo dėl 2015 m. birželio 18 d. „Girstučio“ kultūros ir sporto rūmų                      

Kovo 11-osios g. 26, Kaune, pramoginės dalies valdymo ir naudojimo koncesijos sutarties            

Nr. SR-1351 pakeitimo projektui“ (TR-289).  

P. Mačiulis. Prieštaraujančių nėra, siūlau bendru sutarimu įtraukti šiuos 2 klausimus į 

darbotvarkę. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimus „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio ilgalaikio materialiojo turto – gatvių priežiūros ir valymo mašinų perdavimo UAB 

„Kauno švara“ ir „Dėl pritarimo susitarimo dėl 2015 m. birželio 18 d. „Girstučio“ kultūros ir sporto 

rūmų Kovo 11-osios g. 26, Kaune, pramoginės dalies valdymo ir naudojimo koncesijos sutarties             

Nr. SR-1351 pakeitimo projektui“ įtraukti į darbotvarkę.  

 

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

darbotvarkę su pakeitimais. 

 

R. Skilandis. TS-LKD frakcija siūlo atidėti 15. „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

(TR-142) klausimą. Mūsų manymu jis prieštaraus 2016 m. spalio 25 d. Švietimo ir mokslo ministro 

įsakymui „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa“. Programoje 

nurodoma, kad šiam ugdymui turi būti parengti pedagogai, o Kauno miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro programoje nurodoma, kad tai gali atlikti moksleiviai. Siūlome 

klausimo svarstymą atidėti.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo klausimo svarstymą atidėti.  

Balsavo: už – 14, prieš – 6, susilaikė – 14 (balsavimo rezultatų protokolas pridedamas). 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę. 

 

1. Dėl Kauno miesto garbės piliečio vardo suteikimo Jūratei Elenai ir Česlovui 

Norvaišoms (TR-260). 

2. Dėl Savivaldybės turto investavimo ir VšĮ „Kaunas 2022“ dalininko kapitalo 

padidinimo (TR-274).  

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-77 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-253).  

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos centralizuoto buhalterinės apskaitos 

tvarkymo sutarties formos (TR-214).  

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 (TR-263).  

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T-436 „Dėl 

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

(TR-215).  
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7. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-

281).  

8. Dėl UAB „Reklamos arka“ atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę 

reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą (TR-264).  

9. Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto 

priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo 

patvirtinimo (TR-280).  

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

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

rinkimo įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-258).  

11. Dėl Dieverių ir Švelnių gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo (TR-209).  

12. Dėl B. Brazdžionio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (TR-210).  

13. Dėl Statybininkų gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (TR-259).  

14. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-739 

„Dėl Laikinų nesudėtingų prekybos (paslaugų teikimo) statinių (įrenginių) Kauno miesto viešosiose 

vietose projektavimo ir statybos (įrengimo) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-218).  

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

2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (TR-142).  

16. Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą 2014 m. lapkričio 13 d. Savivaldybės turto 

panaudos sutartį Nr. SR-1757 su viešąja įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotimi 

(TR-265).  

17. Dėl 2007 m. gegužės 8 d. turto panaudos sutarties Nr. S-6 su viešąja įstaiga Kauno 

miesto greitosios medicinos pagalbos stotimi pakeitimo (TR-266).  

Pranešėja – Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Asta Garmienė  

18. Dėl Maironio premijos skyrimo (TR-217).  

19. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo 

patvirtinimo (TR-282).  

Pranešėja – Socialinės paramos skyriaus vedėja Ana Sudžiuvienė 

20. Dėl biudžetinės įstaigos Kauno Panemunės senelių namų veiklos nutraukimo ir 

likvidavimo (TR-268).  

21. Dėl viešosios įstaigos „Senamiesčio vaikų dienos centras“ dalininko teisių pardavimo 

(TR-255).  

22. Dėl VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų teikiamų socialinių paslaugų 

kainos ir įkainių nustatymo (TR-272).  

23. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-230 

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

(TR-271).  

24. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo             Nr. 

T-682 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-270).  

25. Dėl Kauno miesto socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo (TR-269).  

26. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus (TR-216).  

27. Dėl Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ direktoriaus (TR-171).  

28. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“ direktoriaus (TR-233). 

29. Dėl Kauno Panemunės lopšelio-darželio direktoriaus (TR-229).  

30. Dėl Kauno suaugusiųjų mokymo centro neformaliojo ugdymo įkainių nustatymo  

(TR-235).  

31. Dėl Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigybės aprašymo 

patvirtinimo (TR-222).  

32. Dėl Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus pareigybės aprašymo 

patvirtinimo (TR-223).  
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33. Dėl Biudžetinės bendrojo ugdymo mokyklos, Biudžetinės ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos ir Biudžetinės neformaliojo švietimo įstaigos (išskyrus ikimokyklinio ugdymo įstaigas) 

direktoriaus pareigybės aprašymų patvirtinimo (TR-224).  

34. Dėl vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų finansavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo (TR-234).  

35. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-172 

„Dėl Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programos vykdymo ir paraiškų dalyvauti 

programoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-261).  

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

biudžetinėse švietimo įstaigose nustatymo (TR-267).  

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

biudžetinėse ikimokyklinėse įstaigose nustatymo ir pritarimo viešosios įstaigos Kauno vaikų 

darželio „Rytmetys“ didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) skaičiui (TR-273).  

38. Dėl Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-225).  

39. Dėl Kauno „Aitvaro“ mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-226).  

40. Dėl Kauno „Žiburio“ pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-208).  

41. Dėl Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos nuostatų patvirtinimo 

(TR-219).  

42. Dėl Kauno „Varpo“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-227).  

43. Dėl Kauno „Santaros“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-228).  

44. Dėl Kauno Maironio universitetinės gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-230).  

45. Dėl Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-231).  

46. Dėl Kauno „Aušros“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-232).  

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

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

Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-220).  

48. Dėl negyvenamųjų patalpų – palėpės Parodos g. 11 ir pastogės Sandėlių g. 11, Kaune, 

dalių pripažinimo nereikalingomis (TR-221).  

49. Dėl pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti gyvenamojo namo Tylos 

g. 10, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-256).  

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

Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklai (TR-254).  

51. Dėl pritarimo UAB Kauno butų ūkio vadovo 2016 metų ataskaitai (TR-257).  

52. Dėl Savivaldybės būsto Kareivinių g. 24-3, Kaune, pardavimo (TR-236).  

53. Dėl Savivaldybės būsto Birželio 23-iosios g. 6-1, Kaune, pardavimo (TR-237).  

54. Dėl Savivaldybės būsto Vaidoto g. 8-4, Kaune, pardavimo (TR-238).  

55. Dėl Savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 48-9, Kaune, pardavimo (TR-239).  

56. Dėl Savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 85-21, Kaune, pardavimo (TR-240).  

57. Dėl Savivaldybės būsto Ukmergės g. 36-53, Kaune, pardavimo (TR-241). 

58. Dėl Savivaldybės būsto Pramonės pr. 67-2, Kaune, pardavimo (TR-242).  

59.  Dėl Savivaldybės būsto V. Landsbergio-Žemkalnio g. 3-25, Kaune, pardavimo (TR-243).  

60. Dėl Savivaldybės būsto M. Riomerio g. 13-15, Kaune, pardavimo (TR-244).  

61. Dėl Savivaldybės būsto Geležinio Vilko g. 7-17, Kaune, pardavimo (TR-245).  

62. Dėl Savivaldybės būsto Jurbarko g. 54-3, Kaune, pardavimo (TR-246).  

63. Dėl Savivaldybės būsto Prancūzų g. 59-18, Kaune, pardavimo (TR-247).  

64. Dėl Savivaldybės būsto Draugystės g. 2-75, Kaune, pardavimo (TR-248). 

65. Dėl Savivaldybės būsto Kovo 11-osios g. 90-19, Kaune, pardavimo (TR-249).  

66. Dėl Savivaldybės būsto Baltijos g. 96-19, Kaune, pardavimo (TR-250).  

67. Dėl nekilnojamojo turto Kaišiadorių g. 20, A. Juozapavičiaus pr. 15C, 15E, Kaune, 

nuomos (TR-211).  

68. Dėl nekilnojamojo turto Vilniaus g. pėsčiųjų tunelyje, Kaune, nuomos (TR-275).  
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69. Dėl nekilnojamojo turto perėmimo iš Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos 

viešosios bibliotekos ir nekilnojamojo turto Perlojos g. 38, Kaune, nuomos (TR-286).  

70. Dėl nekilnojamojo turto Želvos g. 12, Kaune, perdavimo valstybės nuosavybėn (TR-212).  

71. Dėl panaudos sutarties su VšĮ „Kaunas IN“ nutraukimo prieš terminą, negyvenamųjų 

patalpų A. Mickevičiaus g. 58, Kaune, perdavimo panaudos pagrindais ir leidimo registruoti 

buveinę (TR-213).  

72. Dėl panaudos sutarties su Kauno M. Šalčiaus sporto klubu nutraukimo prieš terminą ir 

nekilnojamojo turto Energetikų g. 25, Kaune, nuomos ne konkurso būdu (TR-276).  

73. Dėl panaudos sutarčių su Tėvynės Sąjunga-Lietuvos krikščionimis demokratais 

nutraukimo prieš terminą ir nekilnojamojo turto Savanorių pr. 214 ir Rasytės g. 10A, Kaune, 

nuomos ne konkurso būdu (TR-277).  

74. Dėl panaudos sutarties su Lietuvos automobilių sporto federacija nutraukimo prieš 

terminą ir nekilnojamojo turto Savanorių pr. 56-1A, Kaune, nuomos ne konkurso būdu (TR-278).  

75. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 14 d. sprendimo               Nr. 

T-342 „Dėl dalies patalpos pastate S. Lozoraičio g. 13, Kaune, nuomos“ pripažinimo netekusiu 

galios (TR-279).  

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

nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-251).  

77. Dėl nekilnojamojo turto Gričiupio g. 11-R2, Kaune, panaudos sutarties su Maltos 

ordino pagalbos tarnyba atnaujinimo (TR-252).  

78. Dėl žemės sklypo Marių g. 69, Kaune, dalies pirkimo (TR-262).  

79. Dėl nekilnojamojo turto panaudos sutarties su viešąja įstaiga Kauno Šilainių 

poliklinika pakeitimo, nekilnojamojo turto Veiverių g. 45, Kaune, perėmimo ir nuomos (TR-283).  

80. Dėl nekilnojamojo turto Bitininkų g. 21, Kaune, perėmimo ir perdavimo (TR-285).  

81. Dėl nekilnojamojo turto A. Stulginskio g. 61, Kaune, perėmimo ir perdavimo (TR-284).  

82. Dėl nekilnojamojo turto Baltų pr. 123, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį 

Kauno Jono Pauliaus II gimnazijai (TR-287).  

83. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto – gatvių 

priežiūros ir valymo mašinų perdavimo UAB „Kauno švara  

84. Dėl pritarimo susitarimo dėl 2015 m. birželio 18 d. „Girstučio“ kultūros ir sporto rūmų 

Kovo 11-osios g. 26, Kaune, pramoginės dalies valdymo ir naudojimo koncesijos sutarties                     

Nr. SR-1351 pakeitimo projektui 

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-260 „Dėl Kauno miesto garbės piliečio 

vardo suteikimo Jūratei Elenai ir Česlovui Norvaišoms“. 

Pranešėjas – B. Želvys, Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų tarybos pirmininkas. 

Apdovanojimų taryba gavo 3 frakcijų siūlymą (siūlymas pridedamas) suteikti 2018 m. vasario 16 d. 

Liudui Mažyliui Kauno garbės piliečio vardą už aktyvų Kauno miesto garsinimą savo darbais meno 

bei kultūros srityse, Lietuvoje ir užsienyje. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

Todėl siūlome papildyti sprendimo projektą 3 punktu ir jį rašyti taip: „3. Suteikti 2018 m. vasario 16 

d. Liudui Mažyliui Kauno miesto garbės piliečio vardą.“ 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

M. Panceris. Komitete sakėte, kad nėra jokių teisinių apribojimų suteikti garbės piliečio 

vadą Liudui Mažyliui. Kodėl siūloma ne šiemet, o kitais metais? 

B. Želvys. 2018 metais bus šimtas metų nuo Nepriklausomybės akto pasirašymo, o                        

L. Mažylis yra susijęs su Akto radimu.   

P. Mačiulis. Yra gautas TS-LKD frakcijos siūlymas dėl Kauno garbės piliečio vado 

suteikimo L. Mažyliui. Todėl Taryba turi nuspręsti ar sprendimas bus papildytas dėl L. Mažylio 

apdovanojimo 2018 metais.  
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E. Gudišauskienė. Jūs užprotokolavote savo komisijos siūlymą, kad gerb. prof. Liudui 

Mažyliui suteikti Kauno garbės piliečio vardą kitais metais. Aš manau, kad niekas netrukdo 

papildyti Tarybos sprendimą 3 punktu, įrašant 2018 metus. Šiandien galime apsispręsti, o kitais 

metais įteikti Kauno garbės piliečio vardą. Siūlau pritarti TS-LKD frakcijos siūlymui (siūlymas 

pridedamas). 

P. Mačiulis. Turime 2 analogiškus siūlymus. Siūlau balsuoti dėl sprendimo papildymo tokiu 

3 punktu: „3. Suteikti 2018 m. vasario 16 d. Liudui Mažyliui Kauno miesto garbės piliečio vardą.“   

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo papildymo 3 punktu. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarta.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (Bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-201 

pridedamas). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-274 „Dėl Savivaldybės turto investavimo ir 

VšĮ „Kaunas 2022“ dalininko kapitalo padidinimo“. 

Pranešėjas – S. Kairys, Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-202 pridedamas). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-253 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-77 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 metų 

biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – A. Laucius, – Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjas. Yra gautos specialios 

tikslinės dotacijos dėl valstybės institucijų programos remiamų projektų, todėl ir buvo parengtas 

sprendimo pakeitimas. Taip pat Lietuvos automobilių kelių direkcija savo įsakymu paskirstė 

savivaldybėms Kelių plėtros programos lėšas. Kaunui skirta 6353,1 tūkst. eurų, iš jų:                        

1005 išlaidoms ir 5348, 1 tūkst. eurų turtui įsigyti. Iš viso reikia įskaityti į biudžetą 7973,2 tūkst. 

eurų. Klausimas svarstytas komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Ekonomikos ir finansų komitetas 

pritarė ir pateikė pastabą: „Rekomenduoti Tarybos sprendimo projekte padaryti atitinkamus 

pakeitimus, pateiktus Finansų ir ekonomikos skyriaus 2017-04-18 rašte Nr. 09-5-96.  Prašau pritarti 

ir Kelių plėtros programos lėšų paskirstymui ir įskaitymui į Savivaldybės biudžetą (raštas 

pridedamas). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Gudėnas. Ar Savivaldybės administracija pajėgia suskaičiuoti, kiek reikia lėšų 

Centralizuotai buhalterijai įsteigti? Kiekvieną posėdį rengiami nauji sprendimo pakeitimai ir 

didinami asignavimai. 

A. Laucius. Šiuo sprendimo projektu užtikrinama įstaigos plėtra, t. y. patalpų pritaikymas, 

programų sutvarkymas. Manome, kad šiemet daugiau nereikės asignavimų.   

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Finansų ir ekonomikos skyriaus siūlymo (siūlymas pridedamas). 

Balsavo: už – 22, prieš – 0, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 
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Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Finansų ir ekonomikos skyriaus siūlymo pagal Lietuvos automobilių kelių 

direkcijos informaciją (raštas pridedamas). 

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

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo pakeitimais. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-203 

paskelbtas Teisės aktų registre). 
 
 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. 214 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinės įstaigos centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo sutarties formos“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Mikėnas. Kada baigsis ši biudžetinės apskaitos reforma, kuri vykdoma jau antri metai? 

Konkrečią datą galite pasakyti.  

A. Laucius. Jeigu kalbama apie įstaigą ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“, 

tai etatai ne mažinami, o palaipsniui steigiami. 2017 m. spalio 1 d. bus perimtos ikimokyklinės 

švietimo įstaigos, o baigta turi būti 2017 m. gruodžio 31 dieną. Paraleliai bus planuojamas                 

2018 metų biudžetas.   

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-204 pridedamas).      
 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-263 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. lapkričio 10 d. sprendimo Nr. T-626 ,,Dėl didžiausio leistino biudžetinės įstaigos 

,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. Siūlau patvirtinti didžiausią pareigybių skaičių – 137 etatai. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Kiek buvo darbuotojų kai biudžetinė apskaita buvo vykdoma biudžetinėse 

įstaigose? Kiek lėšų planuojate sutaupyti?  

J. Malcytė. Biudžetinėse įstaigose buvo 223 pareigybės, sumažinta 86 pareigybėmis. 

Turėtume sutaupyti apie 1200 tūkst. eurų.  

R. Skilandis. Kodėl sporto mokyklom vėluoja atlyginimai? 

J. Malcytė. Tai buvo tik pradžioje, kol buvo tvarkomi kompiuteriai ir programos. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 21, prieš – 6, susilaikė –5. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-205 pridedamas). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-215 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2011 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T-436 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros 

komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-206 pridedamas). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-281 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017–2019 metų 

strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-207 pridedamas). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-264 „Dėl UAB „Reklamos arka“ atleidimo 

nuo vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą“. 

Pranešėja – S. Šėlienė, Klientų aptarnavimo skyriaus Licencijų ir leidimų poskyrio vedėja, 

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, Ekonomikos ir finansų 

komitetas nepritarė, Darnios plėtros ir investicijų bei Miesto ūkio ir paslaugų komitetas išklausė. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. UAB „Reklamos arka“ vėluoja atlikti savo įsipareigojimus, gal nereikėtų pritarti 

sprendimui. 

S. Šėlienė. Koncesijos sutartyje numatyta, kad įmonei paprašius, turime rengti Tarybos 

sprendimą.  

KALBĖJO: 

K. Kavaliūnas. Šiuo metu mes jau pastatėme 280 naujų autobusų stotelių, dar 60 baigiame 

statyti. Šiek tiek užtrukome dėl nenumatytų sąlygų, vėlavo nuimti buvusio operatoriaus stoteles. Bet 

dabar galime pasidžiaugti, kad Kaune yra naujos ir modernios stotelės. Gyventojų prašymu 

suoliukus padengėme mediena. Todėl prašau atleisti UAB „Reklamos arka“ nuo vietinės rinkliavos 

už 2016 metus.  

S. Babravičienė. Atstovauju UAB „JC Decaux Lietuva“, kuri 2014 m. skundė ir ginčijo 

pirmąją pasirašytą koncesijos sutartį. Vėliau joje teismas pastebėjo ir patvirtino daug neatitikimų 

nuo konkurso sąlygų ir koncesijos sutarties. Dėl to teismas panaikino pirmąją koncesijos sutartį ir 

buvo pasirašyta nauja sutartis. Deja, mūsų požiūriu, problema neišnyko. Mes dėkojame už jūsų 

pastabą, dėl pažeistų sutarties vykdymo terminų, kurie yra kaip esminis pažeidimas. Jeigu būtume 

žinoję, kad taip bus reaguojama į sutarties nesilaikymą, gal ir mūsų požiūris į dalyvavimą konkurse 

būtų visiškai kitoks. Prašome atsižvelgti į šią aplinkybę ir įvertinti padarytą pažeidimą. Mūsų 

pozicija yra tokia, kad toks pažeidimas, jo toleravimas ir privilegijavimas atleidžiant UAB 

„Reklamos arka“ nuo vietinės rinkliavos mokesčio akivaizdžiai nesuderinami su sąžiningos 

konkurencijos principais ir koncesijos įstatymu.  

KALBĖJO: 

L. Kudarienė. Kada bus padengti visi suoliukai mediena? 

K. Kavaliūnas. Jau pilnai įrengtose stotelėse visi suoliukai mediniai. 

E. Gudišauskienė. Jūs minėjote, kad ankstesnis operatorius trukdė, todėl jūs negalėjote 

laiku vykdyti projekto ir laiku įrenginėti paviljonų. Noriu paklausti. Ar jūs skaičiavot, kiek negavote 

planuotų pajamų iš išorinės reklamos? 

K. Kavaliūnas. Šios sumos neskaičiavome, bet tai gana ženkli suma, nes per pusę metų 

mes pasiekėm 20 tūkst. eurų apyvartą. Šie metai geresni. Noriu pasakyti dėl ko prašome atleisti nuo 

reklamos. Mūsų įrenginį įrengti ir prižiūrėti yra 4 kartus brangiau negu kolegų, o kaina beveik tokia 

pati parduodant reklamą. Todėl kituose miestuose kur dirba „JC Decaux Lietuva“ bei kituose 

pasaulio miestuose, kur dirbama koncesijos pagrindu, rinkliavos atleidimas yra įprasta praktika. 

Taip, mes šiek tiek vėluojame, bet ne viskas nuo mūsų priklausė.    
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Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 12, prieš – 15, susilaikė – 8 (balsavimo rezultatų protokolas pridedamas). 

NUSPRĘSTA. Sprendimo nepriimti. 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-280 „Dėl Vietinės rinkliavos už 

naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno 

miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“. 

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

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

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

M. Panceris. Ar galite užtikrinti, kad Karaliaus Mindaugo prospektas nebus 

apmokestinamas bent kelis metus ir dirbantieji miesto centre galės parkuoti automobilius? 

P. Keras. Klausimas ne visai man. Taryba priima sprendimą dėl apmokestinimo. Šiuo metu 

toks sprendimas nėra teikiamas svarstyti.   

K. Mikėnas. Gerb. vedėjau, jūs rengiate sprendimus, o Taryba tik priima arba ne.  

J. Koryzna. Ar buvo daroma analizė, nes kainos auga ženkliai – 67 procentais. 2 eurai už                

valandą, ar taip nuspręsta, kad nepasirodytų per maža kaina.  

P. Keras. Vertinama pagal ankstesnių priimtų sprendimų ir rinkliavos didinimo patirtį. 

Stebime keliais procentais keičiasi stovėjimo vietų užimtumas. Dėl to toks ženklus kainos 

padidėjimas leidžia tikėtis, kad stovinčių automobilių skaičius miesto centre sumažės iki 70 

procentų.   

G. Žukauskas. Šiandien vidutines pajamas turinti kaunietis pagalvos, ar verta važiuoti į 

centrą. Ar nemanote, kad sekmadieniais senjorai, Rotušės aikštėje, turėtų privažiuoti arčiau 

bažnyčių.  

P. Keras. Noriu priminti, kad visas Senamiestis savaitgalį, išskyrus Rotušės aikštę yra 

neapmokestinamas. Neįgalieji gali privažiuoti ir sustoti arčiau objektų.  

J. Koryzna. Tokiu kainos padidinimu siekiamam išstumti transportą iš miesto centro. Tai 

nerodo pagarbos miestiečiams.  

L. Kudarienė. Ar nenumatomos lengvatos sekmadieniais ir senyvo amžiaus žmonės už 

stovėjimą Senamiestyje? 

K. Mikėnas. Tuomet reikia nustatyti 10 eurų tarifą ir tikrai į Centrą niekas nevažiuos. Jeigu 

didinate kainą, tai reikia turėti svarų argumentą.  

A. Garbaravičius. Gavus kultūros sostinės vardą, tai reiškia ir kultūringai elgtis miesto 

centre. Tokią kainą gali mokėti tik turtingi žmones, todėl stovės švarūs ir prabangūs automobiliai.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už –20, prieš – 13, susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-208 paskelbtas Teisės aktų registre).  

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-258 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

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

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

išklausė. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-209 pridedamas).                 
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11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-209 „Dėl Dieverių ir Švelnių gatvių 

geografinių charakteristikų pakeitimo“. 

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

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

išklausė. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-210 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-210 „Dėl B. Brazdžionio gatvės 

geografinių charakteristikų pakeitimo“. 

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

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

išklausė. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-211 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-259 „Dėl Statybininkų gatvės geografinių 

charakteristikų pakeitimo“. 

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

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

išklausė. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-212 paskelbtas 

Teisės aktų registre).     

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-218 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-739 „Dėl Laikinų nesudėtingų prekybos (paslaugų 

teikimo) statinių (įrenginių) Kauno miesto viešosiose vietose projektavimo ir statybos (įrengimo) 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

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

išklausė. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-213 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

15. 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 

komitetuose, pritarta be pastabų. Atsakydama į klausimą noriu pasakyti, vykdoma programa 
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Bendraamžis bendraamžiui neprieštarauja minėto įstatymo nuostatoms. Tai papildoma priemonė 

šalia profesionalų įgyvendinamų priemonių. Šis projektas mokslo įrodymais pagrįsta praktika. 

Paauglystė yra svarbus tarpsnis, kai paaugliams yra svarbi bendraamžių nuomonė. Šis projektas yra 

parengtas Bendraamžiai bendraamžiams principu. Moksleiviai bus apmokomi ir dirbs kartu su 

profesionalais, kurie turi teisę tai daryti.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Kaip suprasti, kad Švietimo ir mokslo ministro įsakyme „Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos“ paaiškinta, kad šiuos klausimus 

vaikams gali pristatinėti tik tam parengti pedagogai. Jūs sakote, kad penkiolikmetis galės patarti 

penkiolikmečiui.  

A. Garmienė. Šią programą įgyvendins paaugliai prižiūrimi profesionalų, kurie turi teisę tai 

daryti. Jie dirbs komandoje.  

A. Raižys. Noriu paklausti dėl lytinio propagavimo. Lietuva ir Lenkija yra krikščioniškas 

kraštas, o jūs remiatės kitų, liberalių šalių pavyzdžiais. Tarsi mes neturime savo auklėjimo ir 

papročių.  

A. Garmienė. Šis projektas nukreiptas į šeimos, kaip vertybės formavimą. Viena iš temų – 

kaip išvengti lytiniu keliu plintančių infekcijų. Praeitame posėdyje tvirtinome stebėsenos ataskaitą, 

kuri rodo, kad Kaune šį problema jaunimo tarpe yra aktuali. Bus kreipiamas dėmesys į dorinių 

vertybių ugdymą ir lytiniu keliu plintančias infekcijas.   

L. Kudarienė. Jūs nepilnai išstudijavote Švietimo ministro įsakymą, kuriame 

akcentuojama, kad tai gali kuruoti ir vykdyti tik specialiai parengti pedagogai. Ar galės mokiniai po 

mėnesio mokymų aiškinti apie gimdos embriono modulius? Tai yra nesuprantami dalykai, 

prieštaraujantys įsakymui, kuris įsigalios nuo 2017 m. rugsėjo 1 dienos. Siūlau, kad programa 

Bendraamžiai bendraamžiams būtų koreguojama.  

P. Mačiulis. TS-LKD frakcija siūlo klausimo svarstymą atidėti. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl siūlymo klausimo svarstymą atidėti. 

Balsavo: už – 13, prieš – 13 , susilaikė – 5 . 

NUSPRĘSTA. Siūlymo nepriimti  

           

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 19 , prieš – 10 , susilaikė – 3 . 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-214 pridedamas). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-265 „Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą 

2014 m. lapkričio 13 d. Savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. SR-1757 su viešąja įstaiga Kauno 

miesto greitosios medicinos pagalbos stotimi“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-215 pridedamas).          

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-266 „Dėl 2007 m. gegužės 8 d. turto 

panaudos sutarties Nr. S-6 su viešąja įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotimi 

pakeitimo“. 

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

komitetuose, 2 pritarta be pastabų.  
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Dalyvauja 31 Tarybos narys.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-216 pridedamas).        

   . 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-217 „Dėl Maironio premijos skyrimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. Švietimo ir kultūros komitetas pritaria ir rekomenduoja 

Administracijai, skelbiant viešinimo priemonėse informaciją apie Maironio premiją, akcentuoti, kad 

šią premiją teikia Kauno miesto savivaldybė. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-217 pridedamas).    

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-282 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

Pranešėjas – A. Sudžiuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-218 paskelbtas 

Teisės aktų registre).  

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-268 „Dėl Kauno Panemunės senelių namų 

veiklos nutraukimo ir likvidavimo“.  

Pranešėja – J. Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas  

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-219 pridedamas).          

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-255 „Dėl viešosios įstaigos „Senamiesčio 

vaikų dienos centras“ dalininko teisių pardavimo“.  

Pranešėja – J. Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarė be pastabų.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-219 pridedamas). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-272 „Dėl VšĮ Kauno Panemunės 

socialinės globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainos ir įkainių nustatymo“. 

Pranešėja – J. Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas              

3 komitetuose. Valdymo ir bendruomenių plėtojimo, Ekonomikos ir finansų ir Sveikatos ir 

socialinių reikalų komitetai rekomenduoja 2.1. papunktyje vietoj skaičiaus ir žodžio „4 Eur“ įrašyti 

skaičių ir žodį „29,63 Eur“, 2.2 papunktyje vietoj skaičiaus ir žodžio „2,3 Eur“ įrašyti skaičių ir žodį 

„22,59 Eur“. Su pastabomis sutinkame ir prašome pritarti sprendimo projektui.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 
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Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su 3 komitetų pateiktomis pastabomis. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. 221 

paskelbtas Teisės aktų registre).).  

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-271 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-230 „Dėl Kauno miesto savivaldybės senjorų tarybos 

sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – J. Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas  

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-222 pridedamas).    

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas TR-270 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-682 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – J. Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Žukauskas. Kaune yra 58 vietos bendruomenės. Kaip jos atstovaus Nevyriausybinių 

organizacijų taryboje, kai taryba yra sudaryta iš tarybų?  

J. Baltaduonytė. Ankstesnė formuluotė neleido visiems norintiems dalyvauti, buvo nurodytas 

asmenų galėjusių dalyvauti skaičius. Dabar visų NVO atstovai gali būti deleguoti į Tarybą. 

R. Povilaitis. Nevyriausybinių organizacijų padėtis Kaune seniai kėlė nerimą, NVO taryba 

veikė formaliai. Į jos rekomendacijas nebuvo atsižvelgiama, tai liudija apie blogą padėtį pilietinės 

visuomenės sektoriuje. Nauji NVO nuostatai galėjo padėtį atitaisyti, bet jie įtvirtino „status quo“ ir 

dar blogiau. Naujuose nuostatuose išbraukta 18 punktų, kuriuose buvo kalbama apie teises ir padėtį. 

Be to iš 10 Nevyriausybinių organizacijų funkcijų liko tik trys. Pagal šį dokumentą NVO tapo kai 

kurių socialinių paslaugų tiekėjais. Iš Tarybos iliuminuoti Nevyriausybinių organizacijų atstovai ir 

juos keičia savivaldybės nuolatinių tarybų žmonės. Pagal nevyriausybinių organizacijų įstatymą turi 

būti 50 proc. nevyriausybininkų. Šis projektas prieštarauja Nevyriausybinių organizacijų plėtros 

įstatymui ir Europos komisijos rekomendacijai dėl nevyriausybinių organizacijų. Kodėl taip 

neatsakingai pateikiamas toks sprendimas. 

J. Baltaduonytė. Naujuose pakoreguotuose nuostatuose numatyta 16 narių, iš kurių 8 

atstovai iš NVO, 8 – savivaldybės. Proporcinė išraiška išlaikyta.  

G. Žukauskas. Buvau Panemunės bendruomenės centre, šildymas ir vanduo atjungti. Po 

karo beveik 100 metų, o bendruomenės centras atrodo kaip pokario partizanų bunkeris. Ar Kaune 

negalime rasti jiems kitų patalpų.  

P. Mačiulis. Gavome TS-LKD frakcijos siūlymą: „Siūlyti Kauno miesto savivaldybės 

nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų 11.2. punktą išdėstyti taip: „8 Savivaldybės atstovų, 

iš kurių 2 deleguoja opozicinės frakcijos, 4 – Savivaldybės taryba ir 2 – Savivaldybės 

administracijos direktorius“.   

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo (siūlymas pridedamas). 

Balsavo: už – 14 , prieš – 8 , susilaikė – 11. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti.   

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 
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Balsavo: už – 20 , prieš – 8 , susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-223 pridedamas).  

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-269 „Dėl Kauno miesto socialinių 

paslaugų centro nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – J. Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, 2 pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-224 pridedamas)    

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas TR-216 „Dėl Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ 

direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-225 pridedamas). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-171 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

,,Lakštutė“ direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-226 pridedamas).       

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-233 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Gandriukas“ direktoriaus“. 

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

pritarė be pastabų. Atsižvelgiant į žodinę Vyriausybės atstovo tarnybos pastabą, 1 p. vietoj žodžių 

„balandžio 19 d.“ rašyti „balandžio 25 d.“. Prašau pritarti sprendimo projektui su pakeitimu. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-227 

pridedamas).     

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-229 „Dėl Kauno Panemunės lopšelio-

darželio direktoriaus“. 

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

pritarė be pastabų. Atsižvelgiant į žodinę Vyriausybės atstovo tarnybos pastabą, 1 p. vietoj žodžių 

„balandžio 19 d.“ rašyti „balandžio 25 d.“. Prašau pritarti sprendimo projektui su pakeitimu.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-228 

pridedamas).     
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30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-235 „Dėl Kauno suaugusiųjų mokymo 

centro neformaliojo ugdymo įkainių nustatymo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 21 , prieš – 6 , susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-229 paskelbtas Teisės aktų registre).  

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-222 „Dėl Kauno pedagoginės 

psichologinės tarnybos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų,  

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 24 , prieš – 0 , susilaikė – 7 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-230 pridedamas).  

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-223 „Dėl Kauno pedagogų kvalifikacijos 

centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 24 , prieš – 0 , susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-231 pridedamas).  

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-224 „Dėl Biudžetinės bendrojo ugdymo 

mokyklos, Biudžetinės ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir Biudžetinės neformaliojo švietimo 

įstaigos (išskyrus ikimokyklinio ugdymo įstaigas) direktoriaus pareigybės aprašymų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Sprendimo priedo skyriuje „Direktoriaus funkcijos“ 9. 24. p. ir 9.22 p. 

parašyta „organizuoja mokyklos buhalterinę apskaitą“. Ar apskaita neperduota į Centralizuotą 

buhalterinę apskaitą? 

V. Mažeika. Darželiuose bus perduota nuo birželio 1 d., mokyklose – nuo liepos 1 dienos.  

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 22 , prieš – 1 , susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-232 pridedamas). 
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34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-234 „Dėl vaikų vasaros poilsio 

organizavimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė.  4.1 p. sakoma – sudaryti palankesnes sąlygas socialiai remtinų, o 4.2 p. –

kuo daugiau miesto vaikų. Kuris prioritetas yra pagrindinis, kai vienai programai skiriama ne 

daugiau kaip 1100 eurų. Vadinasi savivaldybės parama bus apie 3 eurus.  

V. Mažeika. Prioritetas yra socialinės rizikos vaikai. Tačiau yra galimybių pritraukti ir 

daugiau vaikų. Pernai vasaros stovyklose buvo virš 2100 vaikų, iš jų 800 gavo nemokamą 

maitinimą.  

J. Kupčinskienė. Klausimas vicemerei, kuruojančiai socialinę sritį. Pakomentuokite dėl 

vaikų dienos centrų ir kodėl vaikų vasaros stovyklas orientuojame į socialinės rizikos šeimas? 

R. Šnapštienė. Vaikų dienos centrai ir vasaros stovyklos orientuojamos į visus moksleivius. 

Jeigu kalbame apie vasaros stovyklas su maitinimu ir nemokamas paslaugas, be abejonės pirmumo 

teisė socialinės rizikos šeimoms.  

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 26 , prieš – 0 , susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-233 paskelbtas Teisės aktų registre).. 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-261 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-172 „Dėl Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo 

programos vykdymo ir paraiškų dalyvauti programoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Mikėnas. Kaip įvertinate, kad moksleivis gabus ir itin gabus? 

V. Mažeika. Šiame apraše rašoma, kad itin gabus vaikas yra, kurio intelektas pagal 

Vekslerio skalę pakankamai didelis ir mokslo rezultatai labai geri.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-234 pridedamas).          

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-267 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

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

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

pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

S. Kairys. Gautas Socialdemokratų frakcijos protokolinis pavedimas dėl priežiūros ar 

tinkamai vykdomos savivaldybės biudžetinėse įstaigose joms priskirtos funkcijos bei 

rekomendacijos įmonei „Kauno švara“ prieš mokslo metų pradžią nupjauti veją Savivaldybės 

biudžetinėms švietimo įstaigoms priklausančiuose stadionuose (raštas pridedamas).  

R. Šnapštienė. Administracija tokias funkcijas ir atlieka. O dėl žolės, visi šienpjovių, 

kiemsargių ir kt. etatai išlieka iki lapkričio mėnesio. Prieš mokslo metus „Kauno švarai“ nieko 

nereikia pjauti, nes yra įdarbinti žmonės, kurie vykdo šias funkcijas.  

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 
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Balsuojama dėl protokolinio pavedimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Protokoliniam pavedimui nepritarta.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-235 pridedamas). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-273 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse ikimokyklinėse įstaigose nustatymo ir 

pritarimo viešosios įstaigos Kauno vaikų darželio „Rytmetys“ didžiausiam leistinam pareigybių 

(etatų) skaičiui“. 

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

pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Prijungus 1-ąjį darželį su darželiu „Klevelis“ buvo akcentuota, kad 

sutaupysim etatų. Man atrodo, kad „Klevelyje“ etatų skaičius išliko toks pats.  

V. Mažeika. Kadangi turi būti paskelbtas Reorganizavimo sąlygų aprašas, tai gegužės 

mėn., po 30 dienų nuo paskelbimo, teiksime sprendimo projektą dėl 1-ojo darželio ir „Klevelio“ 

prijungimo. Reorganizacija, tai nėra pagrindas atleisti žmones iš darbo.   

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai.  

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimas nepriimtas.  

 

S. Kairys. Vieningo Kauno frakcija prašo atlikti pakartotinį balsavimą.  

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

Pakartotinai balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 17 , prieš – 6 , susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-236 pridedamas). 
 
 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-225 „Dėl Kauno „Ryto“ pradinės 

mokyklos nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-237 pridedamas). 
 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-226 „Dėl Kauno „Aitvaro“ mokyklos 

nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-238 pridedamas). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas TR-208 „Dėl Kauno „Žiburio“ pagrindinės 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-239 pridedamas).    

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-219 „Dėl Kauno technologijos universiteto 

Vaižganto progimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-240 pridedamas).    

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-227 „Dėl Kauno „Varpo“ gimnazijos 

nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-241 pridedamas).     

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-228 „Dėl Kauno „Santaros“ gimnazijos 

nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-242 pridedamas). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-230 „Dėl Kauno Maironio universitetinės 

gimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarė be pastabų.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-243 pridedamas).  

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-231 „Dėl Kauno Jono Basanavičiaus 

gimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-244 pridedamas).           
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46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-232 „Dėl Kauno „Aušros“ gimnazijos 

nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-245 pridedamas).       

 
 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-220 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-246 pridedamas).     
 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-221 „Dėl negyvenamųjų patalpų – palėpės 

Parodos g. 11 ir pastogės Sandėlių g. 11, Kaune, dalių pripažinimo nereikalingomis“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-247 pridedamas).       
  

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-256 „Dėl pripažinto nereikalingu, 

netinkamu (negalimu) naudoti gyvenamojo namo Tylos g. 10, Kaune, nurašymo, išardymo ir 

likvidavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-248 pridedamas). 
 

 

50 SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-254 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo 

valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos 

mokyklai“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-249 pridedamas).    

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-257 „Dėl pritarimo UAB Kauno butų 

ūkio vadovo 2016 metų ataskaitai“. 

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

komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Darnios plėtros ir investicijų komitetas išklausė. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 
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P. Jakštas. Kokią dalį Butų ūkio veikloje sudaro vidaus sandoriai? 

L. Stankevičienė. Apie 30 proc., likusius 70 proc. gauna už bendro naudojimo objektų 

administravimą. 

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už –18, prieš – 3, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-250 pridedamas).  

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-236 „Dėl Savivaldybės būsto  

Kareivinių g. 24-3, Kaune,“ pakeitimo“. 

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

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

investicijų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-251 pridedamas).    

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-237 „Dėl Savivaldybės būsto Birželio 

23-iosios g. 6-1, Kaune, pardavimo“. 

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

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

investicijų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-252 pridedamas).    

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-238 „Dėl Savivaldybės būsto  

Vaidoto g. 8-4, Kaune, pardavimo“. 

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

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

investicijų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-253 pridedamas).    
 
 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-239 „Dėl Savivaldybės būsto  

V. Krėvės pr. 48-9, Kaune, pardavimo“. 

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

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

investicijų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-254 pridedamas).     

 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-240 „Dėl Savivaldybės būsto  

V. Krėvės pr. 85-21, Kaune, pardavimo“. 
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Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

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

investicijų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-255 pridedamas).  

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-241 „Dėl Savivaldybės būsto  

Ukmergės g. 36-53, Kaune, pardavimo“. 

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

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

investicijų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-256 pridedamas).   

 

 

58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-242 „Dėl Savivaldybės būsto  

Pramonės pr. 67-2, Kaune, pardavimo“. 

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

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

investicijų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-257 pridedamas).          

 

 

59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-243 „Dėl Savivaldybės būsto                                

V. Landsbergio-Žemkalnio g. 3-25, Kaune, pardavimo“. 

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

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

investicijų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-258 pridedamas).  

 

60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T TR-244 „Dėl Savivaldybės būsto                    

M. Riomerio g. 13-15, Kaune, pardavimo“. 

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

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

investicijų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-259 pridedamas).  

 

 

61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-245 „Dėl Savivaldybės būsto Geležinio 

Vilko g. 7-17, Kaune, pardavimo“. 

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

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

investicijų komitetas išklausė. 
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Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-260 pridedamas).        

 

 

62. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-246 „Dėl Savivaldybės būsto  

Jurbarko g. 54-3, Kaune, pardavimo“. 

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

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

investicijų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-261 pridedamas).        

 

 

63. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-247 „Dėl Savivaldybės būsto  

Prancūzų g. 59-18, Kaune, pardavimo“. 

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

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

investicijų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-262 pridedamas).  

 

 

64. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-248 „Dėl Savivaldybės būsto  

Draugystės g. 2-75, Kaune, pardavimo“. 

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

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

investicijų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-263 pridedamas).    

 

 

65. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-249 „Dėl Savivaldybės būsto 

Kovo 11-osios g. 90-19, Kaune, pardavimo“. 

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

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

investicijų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-264 pridedamas).  

 

 

66. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-250 „Dėl Savivaldybės būsto 

Baltijos g. 96-19, Kaune, pardavimo“. 

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

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

investicijų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-265 pridedamas).  

 

 

67. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-211 „Dėl nekilnojamojo turto 

Kaišiadorių g. 20, A. Juozapavičiaus pr. 15C, 15E, Kaune, nuomos“. 

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

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

investicijų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-266 pridedamas).  
 
 

68. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-275 „Dėl nekilnojamojo turto Vilniaus g. 

pėsčiųjų tunelyje, Kaune, nuomos“. 

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

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

investicijų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-267 pridedamas).  
 

 

69. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-286 „Dėl nekilnojamojo turto perėmimo 

iš Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos ir nekilnojamojo turto                  

Perlojos g. 38, Kaune, nuomos“. 

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

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

investicijų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-268 pridedamas).  

 

 

70. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-212 „Dėl nekilnojamojo turto Želvos g. 12, 

Kaune, perdavimo valstybės nuosavybėn“. 

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

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

investicijų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-269 pridedamas).  

 

 

71. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-213 „Dėl panaudos sutarties su VšĮ 

„Kaunas IN“ nutraukimo prieš terminą, negyvenamųjų patalpų A. Mickevičiaus g. 58, Kaune, 

perdavimo panaudos pagrindais ir leidimo registruoti buveinę“. 

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

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

investicijų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-270 pridedamas).   
 



24 

   

 

 

72. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-276 „Dėl panaudos sutarties su Kauno 

M. Šalčiaus sporto klubu nutraukimo prieš terminą ir nekilnojamojo turto Energetikų g. 25, Kaune, 

nuomos ne konkurso būdu“. 

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

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

investicijų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-271 pridedamas).  
 

 

73. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-277 „Dėl panaudos sutarčių su Tėvynės 

Sąjunga-Lietuvos krikščionimis demokratais nutraukimo prieš terminą ir nekilnojamojo turto 

Savanorių pr. 214 ir Rasytės g. 10A, Kaune, nuomos ne konkurso būdu“. 

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

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

investicijų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-272 pridedamas).  

 

 

74. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-278 „Dėl panaudos sutarties su Lietuvos 

automobilių sporto federacija nutraukimo prieš terminą ir nekilnojamojo turto Savanorių pr. 56-1A, 

Kaune, nuomos ne konkurso būdu“. 

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

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

investicijų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-273 pridedamas).  
 
 

75. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-279 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. T-342 „Dėl dalies patalpos pastate S. Lozoraičio g. 13, 

Kaune, nuomos“ pripažinimo netekusiu galios“. 

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

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

investicijų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-274 pridedamas).  

  

 

76. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-251 „Dėl pripažintų nereikalingais, 

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

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

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

investicijų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-275 pridedamas).  
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77. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-252 „Dėl nekilnojamojo turto                  

Gričiupio g. 11-R2, Kaune, panaudos sutarties su Maltos ordino pagalbos tarnyba atnaujinimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-276 pridedamas).  
 

 

78. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-262 „Dėl žemės sklypo Marių g. 69, 

Kaune, dalies pirkimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 2 komitetuose, pritarė be pastabų. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-277 pridedamas).  

 

 

79. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-283 „Dėl nekilnojamojo turto panaudos 

sutarties su viešąja įstaiga Kauno Šilainių poliklinika pakeitimo, nekilnojamojo turto Veiverių g. 45, 

Kaune, perėmimo ir nuomos“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Darnios plėtros ir 

investicijų komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-278 pridedamas). 
 

 

80. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-285 „Dėl nekilnojamojo turto  

Bitininkų g. 21, Kaune, perėmimo ir perdavimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarė be pastabų. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-279 pridedamas). 
 

 

81. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-284 „Dėl nekilnojamojo turto                       

A. Stulginskio g. 61, Kaune, perėmimo ir perdavimo“. 

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

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

investicijų komitetas išklausė. 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-280 pridedamas). 

 

 

82. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-287 „Dėl nekilnojamojo turto Baltų pr. 

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

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarė be pastabų. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-281 pridedamas). 
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83. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-288 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio ilgalaikio materialiojo turto – gatvių priežiūros ir valymo mašinų perdavimo UAB 

„Kauno švara“. 

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

komitetuose, pritarė be pastabų. 

  

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-282 pridedamas). 

 

 

84. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-289 „Dėl pritarimo susitarimo dėl             

2015 m. birželio 18 d. „Girstučio“ kultūros ir sporto rūmų Kovo 11-osios g. 26, Kaune, pramoginės 

dalies valdymo ir naudojimo koncesijos sutarties Nr. SR-1351 pakeitimo projektui“. 

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

pavaduotojas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarė be pastabų. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-283 pridedamas). 

 

 

85. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai.  

 KALBĖJO:  

L. Kudarienė. Aklųjų mikrorajono gyventojai teiraujasi kada bus remontuojama  

J. Žemgulio gatvė (raštas pridedamas). 

 

 

Posėdis baigėsi 11.00 val. 
 
 

 

Savivaldybės meras                     Visvaldas Matijošaitis 

Tarybos sekretorė                     Sandra Gražulytė 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato specialistė 

Rima Grajauskienė 

 

                   

 


