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Kaunas 

 

Posėdis vyko 2017-05-23 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 10.50 val.). 

 

 

Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras.  

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

sekretoriato specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas. 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: J. Audėjaitis, R. Bičkauskienė, G. Budnikas.  

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 
 
 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama).  

S. Kairys. Vadovaudamasis Kauno miesto savivaldybės Tarybos veiklos reglamento 85.1 p. iki 

darbotvarkės patvirtinimo informuoju apie iš anksto pareikštus nusišalinimus nuo atitinkamų klausimų 

svarstymo ir balsavimo, kad nesukeltų galimo interesų konflikto pagal viešų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą. Čia kalbėjau apie nuo darbotvarkės svarstymo nusišalinantį 

posėdžio pirmininką V. Matijošaitį.  

Taip pat informuoju, kad svarstant 3 darbotvarkės klausimą „Dėl 2018 metų nekilnojamojo 

turto mokesčio tarifų nustatymo (TR-309)“ nusišalina T. Bagdonavičius, S. V. Bartaška, M. Jurgutis, 

P. Mačiulis, D. Matijošaitis, V. Matijošaitis, J. E. Norvaišienė, A. Palionis, E. Plūkienė, I. Pukelytė, 

K. Stirbys, R. Šnapštienė, V. Varžinskas, D. Večerskis, B. Želvys, O. Balžekienė, S. Kairys,                                       

R. Mikaitis, D. Sirgedas, A. Garbaravičius, Ž. Garšva, V. Popovas, D. Razmislevičius, M. Panceris 

Nuo 14. „Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Automobilių stovėjimo aikštelės“, uždarosios akcinės 

bendrovės „Kauno autobusai“, uždarosios akcinės bendrovės „Kauno aikštelė“ vadovų 2016 metų 

ataskaitoms (TR-292)“ klausimo nusišalina D. Razmislevičius (raštas pridedamas). 

E. Gudišauskienė. Aš taip pat nusišalinu nuo 3 klausimo „Dėl 2018 metų nekilnojamojo 

turto mokesčio tarifų nustatymo (TR-309)“.  

Raižys. Nusišalinu nuo 3 klausimo „Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 

nustatymo (TR-309)“. 

J. Koryzna. Nusišalinu nuo 3 klausimo „Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio 

tarifų nustatymo (TR-309)“. 

 

S. Kairys. Dėl 14 darbotvarkės klausimo „Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Automobilių 

stovėjimo aikštelės“, uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“, uždarosios akcinės 

bendrovės „Kauno aikštelė“ vadovų 2016 metų ataskaitoms (TR-292)“ nuo kurio nusišalino                    

D. Razmislevičius nebalsuosime, bet kviečiu balsuoti dėl išvardytų Tarybos narių nusišalinimo nuo           

3 klausimo „Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (TR-309)“. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl visų Tarybos narių išreiškusių norą nusišalinti nuo klausimo „Dėl 2018 metų 

nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“ svarstymo (nusišalinimo pareiškimai pridedami). 
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Balsavo: už – 4, prieš – 13, susilaikė – 16 (balsavimo rezultatai pridedami). 

NUSPRĘSTA. Nepritarti Tarybos narių nusišalinimui nuo klausimo „Dėl 2018 metų 

nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“. 

 

S. Kairys. Informuoju, kad Frakcijų seniūnų sueigoje buvo gautas rengėjo prašymas įtraukti į 

darbotvarkę papildomą klausimą (TR-354) „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 d. 

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

turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

 

Gal galime dėl klausimo įtraukimo į darbotvarkę pritarti bendru susitarimu? 

 

A. Kupčinskas. Pastatai įtraukti į privatizuojamų objektų sąrašą yra susiję su Marvelės 

žirgynu. Manau, kad klausimas dėl žirgyno likimo turėtų būti svarstomas Tarybos komitetuose. 

Negalime pritarti siūlymui klausimą įtraukti į darbotvarkę. Turime balsuoti.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl papildomo klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m.            

kovo 5 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės 

nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ įtraukimo į 

darbotvarkę. 

Balsavo: už – 23, prieš – 8, susilaikė – 5 (balsavimo rezultatai pridedami). 

NUSPRĘSTA. Klausimą įtraukti į darbotvarkę.  

 

S. Kairys. Taip pat rengėjas siūlo įtraukti į darbotvarkę klausimą TR-355 „Dėl 

Savivaldybės būsto Benediktinių g. 45-5, Kaune, pardavimo“. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą „Dėl Savivaldybės būsto Benediktinių g. 45-5, 

Kaune, pardavimo“ įtraukti į darbotvarkę.  

 

S. Kairys. Švietimo skyrius prašo išbraukti iš darbotvarkės 38. „Dėl Kauno Vinco 

Bacevičiaus pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ (TR-333) klausimą. 

 

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

pakeitimais. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę. 

 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-199 

„Dėl Teismų sprendimų ir nutarčių kontrolės komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo (TR-330).  

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-204 

„Dėl dalyvavimo Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimuose“ pakeitimo (TR-298).  

3. Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (TR-309).  

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos 

ataskaitos (TR-341).  

5. Dėl atstovo delegavimo į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą (TR-302). 

6. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovų  

2016 metų ataskaitoms (TR-294).  

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

priežiūros ir valymo mašinų perdavimo UAB „Kauno švara“ (TR-313).  
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8. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės viešosios įstaigos „Kauno miesto aplinkos 

kokybės tyrimai“ vadovo 2016 metų ataskaitai (TR-305).  

9. Dėl VšĮ „Kaunas IN“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-348).  

10. Dėl pritarimo VšĮ „Kaunas IN“ vadovo 2016 metų ataskaitai (TR-343).  

11. Dėl 2017 metų Kauno miesto savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos 

darbų finansavimo sąmatos patvirtinimo (TR-342).  

12. Dėl Verslo gatvės pavadinimo suteikimo (TR-301).  

13. Dėl pritarimo Kauno savivaldybės įmonės „Kauno planas“ vadovo 2016 metų 

ataskaitai (TR-307).  

14. Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Automobilių stovėjimo aikštelės“, uždarosios akcinės 

bendrovės „Kauno autobusai“, uždarosios akcinės bendrovės „Kauno aikštelė“ vadovų 2016  metų 

ataskaitoms (TR-292).  

15. Dėl pritarimo AB „Kauno energija“ ir UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ vadovų  

2016 metų ataskaitoms (TR-297).  

16. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovų 2016 metų 

ataskaitoms (TR-296). 

17. Dėl pritarimo jungtinės veiklos (bendradarbiavimo) sutarties projektui (TR-353) 

18. Dėl pavadinimo koncertų centrui H. ir O. Minkovskių g. 31, Kaune, suteikimo (TR-308).  

19. Dėl viešosios įstaigos Kauno mažojo teatro reorganizavimo (TR-339).  

20. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės kultūros  įstaigų vadovų 2016  metų 

ataskaitoms (TR-293).  

21. Dėl Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities tarybos atleidimo nuo 

mokesčio už viešosios įstaigos S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro teikiamą paslaugą  (TR-304).  

22. Dėl viešosios įstaigos S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro valdybos atšaukimo 

 (TR-327).  

23. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės sporto įstaigų vadovų 2016 metų ataskaitoms 

(TR-295).  

24. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-361 

„Dėl Maitinimo ir pragyvenimo išlaidų kompensavimo ambulatorinės medicininės reabilitacijos 

metu asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-306).  

25. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo  

(TR-340).  

26. Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų 

skyrimo Kauno mieste tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-346).  

27. 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-328).  

28. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. T-4 ,,Dėl 

Kauno miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo (TR-349).  

29. Dėl pritarimo Kauno miesto socialinių paslaugų biudžetinių įstaigų vadovų 2016 metų 

ataskaitoms (TR-291).  

30. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl 

Piniginės socialinės paramos Kauno miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams teikimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-310).  

31. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 12 d. sprendimo Nr. T-396 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-311).  

32. Dėl Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie 

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro (TR-314).  

33. Dėl Kauno 1-ojo vaikų darželio reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno             

lopšelio-darželio „Klevelis“ (TR-312).  
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34. Dėl Kauno jaunimo mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-325).  

35. Dėl Kauno Tito Masiulio jaunimo mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-326).  

36. Dėl Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-331).  

37. Dėl Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-332).  

38. Dėl Kauno Suzukio pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-334).  

39. Dėl Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-335).  

40. Dėl Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-336).  

41. Dėl Kauno Panemunės pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-337).  

42. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų 

2016 metų ataskaitoms (TR-290).  

43. Dėl leidimo Kauno miesto švietimo įstaigoms statyti naujus statinius (TR-299).  

44. Dėl leidimo Kauno lopšeliui-darželiui „Vilnelė“ statyti vaikų žaidimų aikštelę  

Vytenio g. 8, Kaune (TR-300).  

45. Dėl Kauno Vaišvydavos pagrindinei mokyklai patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo 

turto nurašymo (TR-303).  

46. Dėl Savivaldybės būsto Partizanų g. 194-41, Kaune, įkeitimo (TR-315).  

47. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Radvilėnų pl. 44, Kaune, pardavimo TR-316).  

48. Dėl kiemo rūsio A. Juozapavičiaus pr. 13, Kaune, pardavimo (TR-317).  

49. Dėl Savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 48-102, Kaune, pardavimo (TR-318).  

50. Dėl Savivaldybės būsto Varnių g. 35-21, Kaune, pardavimo (TR-319).  

51. Dėl Savivaldybės būsto Antanavos g. 7-2, Kaune, pardavimo (TR-320).  

52. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 165-2, Kaune, pardavimo (TR-321).  

53. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 167-45, Kaune, pardavimo (TR-322).  

54. Dėl Savivaldybės būsto Kranto 15-ojoje g. 21-3, Kaune, pardavimo (TR-323).  

55. Dėl Savivaldybės būsto Sukilėlių pr. 91-26, Kaune, pardavimo (TR-324).  

56. Dėl nekilnojamojo turto A. Juozapavičiaus pr. 25, Kaune,  nuomos (TR-329).  

57. Dėl panaudos sutarties su kartingo klubu „Petrašiūnai“ nutraukimo prieš terminą ir 

nekilnojamojo turto Energetikų g. 50, Kaune, nuomos ne konkurso būdu (TR-344).  

58. Dėl panaudos sutarties su klubu „Motobroliai“ nutraukimo prieš terminą ir 

nekilnojamojo turto Perkūno al. 5, Kaune, nuomos ne konkurso būdu (TR-345).  

59. Dėl nekilnojamojo turto R. Kalantos g. 130, Kaune, perdavimo Kauno sporto mokyklai 

„Bangpūtys“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-350). 

60. Dėl nekilnojamojo turto Sąjungos a. 13A, Kaune, patikėjimo sutarties pakeitimo            

(TR-351). 

61. Dėl nekilnojamojo turto Bitininkų g. 31, Kaune, panaudos sutarties su Prezidento 

Valdo Adamkaus gimnazija pakeitimo (TR-352). 

62. Dėl sutikimo tiesti centralizuotus šilumos tiekimo tinklus Kauno miesto savivaldybės 

panaudos teise valdomame žemės sklype (TR-338).  

63. Dėl žemės sklypo ir esamų statinių Buriuotojų g. 7, Kauno mieste, pirkimo (TR-347). 

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

viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų 

nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-354). 

65. Dėl Savivaldybės būsto Benediktinių g. 45-5, Kaune, pardavimo (TR-355). 

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-330 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-199 „Dėl Teismų sprendimų ir nutarčių kontrolės komisijos 

sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėjas – V. Popovas, Teismų sprendimų ir nutarčių kontrolės komisijos pirmininkas.          

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 



5 

   

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (Bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-284 pridedamas). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-298 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl dalyvavimo Lietuvos savivaldybių asociacijos 

suvažiavimuose“ pakeitimo“. 

Pranešėja – A. Petkienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-285 pridedamas). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-309 „Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto 

mokesčio tarifų nustatymo“. 

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

5 komitetuose, 4 pritarta be pastabų. Darnios plėtros ir investicijų komitetas išklausė. 2016 m. ir 

2017 m. tarifai išliko tokie patys.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-286 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-341 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinės įstaigos centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo sutarties formos“. 

Pranešėja – Ž. Gasparavičienė, Savivaldybės kontrolierė. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-287 pridedamas).      

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-302 „Dėl atstovo delegavimo į Kauno 

teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą“. 
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-288 pridedamas).  

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-294 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovų 2016 metų ataskaitoms“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už –24, prieš – 0, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-289 pridedamas). 
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7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-313 „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, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-290 pridedamas). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-305 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės viešosios įstaigos „Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai“ vadovo 2016 metų ataskaitai“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-291 pridedamas). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-348 „Dėl VšĮ „Kaunas IN“ teikiamų paslaugų 

įkainių nustatymo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Ekonomikos ir finansų komitetas rekomenduoja 

Tarybos sprendimo projekto priede padaryti pakeitimus, pateiktus Plėtros programų ir investicijų 

skyriaus 2017 m. gegužės 16 d. rašte Nr. 68-3-128. Tame rašte detalizavome priede išvardytas 

nuolaidas, kam ir kada jos gali būti taikomos.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su Plėtros programų ir investicijų skyriaus 

pakeitimais (raštas pridedamas). 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-292 paskelbtas Teisės 

aktų registre).  

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-343 „Dėl pritarimo VšĮ „Kaunas IN“ 

vadovo 2016 metų ataskaitai“. 

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

išklausytas jungtiniame komitetų posėdyje. Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetas pritarė be 

pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-293 pridedamas).                 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-342 „Dėl 2017 metų Kauno miesto 

savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų finansavimo sąmatos“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-294 pridedamas). 
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12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-301 „Dėl Verslo gatvės pavadinimo 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-295 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-307 „Dėl pritarimo Kauno savivaldybės 

įmonės „Kauno planas“ vadovo 2016 metų ataskaitai“. 

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

Klausimas išklausytas jungtiniame komitetų posėdyje.   

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Kokios perspektyvos dėl pastato I aukšto? Kontrolės komitete buvo 

nagrinėjamas šis klausimas ir matome, kad I aukštas neišnaudojamas tinkamai, nes nepakanka 

finansavimo iš Savivaldybės biudžeto. Kokios perspektyvos? Kontrolės komitete prašėme, kad 

biudžete būtų numatyta bent 500 tūkst. eurų.    

N. Valatkevičius. SĮ „Kauno planas“ sutvarkė II aukštą ir stogą. I aukštą jie taip pat galėtų 

sutvarkyti, bet trūksta savų lėšų. Jeigu iš biudžeto bus skirtos lėšos „Kauno planas“ tikrai tai padarys.  
KALBĖJO: 

P. JAKŠTAS. Šį pastatą SĮ „Kauno planas“ naudoja panaudos pagrindais nuo 2011 m. kovo  

9 dienos. Pastato paskirtis – medicinos. I aukšto 2 patalpos yra užterštos cheminėmis medžiagomis. 

Savivaldybė vykdo pastatų priežiūros kontrolę, kad pastatai būtų naudojami pagal paskirtį, o pati 

pažeidinėja įstatymus.   

N. Valatkevičius. Pritariu, kad be pagalbos SĮ „Kauno planas“ nesutvarkys tų patalpų.  

A. Kupčinskas. Kontrolės komitete rekomendavome, kad Administracija spręstų klausimą 

dėl lėšų skyrimo. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-296 pridedamas). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-292 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos 

„Automobilių stovėjimo aikštelės“, uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“, uždarosios 

akcinės bendrovės „Kauno aikštelė“ vadovų 2016 metų ataskaitoms“. 

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

išklausytas jungtiniame komitetų posėdyje. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Kaip balsuoti, jeigu dėl UAB „Kauno autobusai“ nepritariu, o dėl kitų 

įstaigų pritariu? Įmonės vadovas nuogąstauja, kad 2018 m. baigiasi Viešųjų paslaugų sutartis. Ar 

nebus kaip Vilniuje, kad Rygos mikroautobusai laimės konkursą?  

P. Keras. Kol kas sudarytas vidaus sandoris. Viskas priklausys nuo reglamentavimo. Šiuo 

metu turime vidaus sandorius su galimybe pratęsti iki 5 metų.  

P. Jakštas. Kaip suprasti, kad UAB „Kauno aikštelė“ dirba 6 darbuotojai, valdyba 

suformuota iš 3 narių? Ar ten būtina valdyba? 
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 P. Keras. Tokioms įmonėms priežiūra yra reikalinga. Sprendimai dėl tokios įmonės kaip 

UAB „Kauno aikštelė“ bus priimti. Priežiūrą vykdyti būtina, nes Savivaldybė toje įmonėje neturi 

100 proc. akcijų.  

R. Skilandis. Išplėstiniame komitetų posėdyje direktorius sakė, kad pernai Savivaldybei 

mokėjo baudą. Kokia tai bauda ir kokia suma? 

P. Keras. Įmonė nemokėjo baudų. Kalbame apie subsidijos mažinimą, jeigu paslauga 

neatitinka reikalavimų, subsidija buvo sumažinta. Savivaldybė moka tik už kokybiškai atliktas 

paslaugas. Tai pirmi metai, kai taikoma baudų sistema už veiklos kokybę. Todėl noriu pasidžiaugti, 

kad darbų kokybė pagerėjo ir ši įmonė dirbo beveik be subsidijų.   

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-297 pridedamas). 

 
 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-297 „Dėl pritarimo AB „Kauno energija“ ir 

UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ vadovų 2016 metų ataskaitoms“. 

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

jungtiniame komitetų posėdyje. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-298 pridedamas).          

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-296 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovų 2016 metų ataskaitoms“. 

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

jungtiniame komitetų posėdyje. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Žukauskas. UAB Fortum Karmėlavoje ruošiasi statyti atliekų deginimo jėgainę. „Kauno 

vandenys“ buvo numatę ten deginti džiovintą dumblą. Jeigu nebus pastatyta jėgainė, kaip bus 

sprendžiamas džiovinto dumblo utilizavimo klausimas? 

A. Pakalniškis. Dabar įmonė džiovina dumblą ir naudoja laukų tręšimui. UAB Fortum 

perspektyvose numatytas dumblo deginimas. Buvome susitikę su Seimo nariais ir prašėme 

valstybės pagalbos dėl džiovinto dumblo tvarkymo. Tiek „Kauno vandenų“, tiek jėgainės 

projektiniai pajėgumai projektuojami tam, kad tas dumblas būtų deginamas. 

P. Jakštas. Prie S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo iš Europos prospekto pusės yra įrengta 

Policijos automobilių stovėjimo aikštelė „Šančių autoservisas“. Baisi betvarkė, privažiavimas tik su 

traktoriumi. Reikėtų juos paraginti, kad susitvarkytų teritoriją.  

M. Panceris. Kodėl kelių įmonių ataskaitos teikiamos vienu sprendimu? Teisiškai tai 

nelogiška. Gal man kyla klausimų dėl vienos įmonės? Ar nebūtų paprasčiau kiekvieną ataskaitą 

spręsti atskiru klausimu. 

S. Kairys. Šį Tarybos posėdį taip buvo nuspęsta, bet reaguojant į pastabas, kitais metais gal 

bus atskiri klausimai.  

L. Kudarienė. Pusė metų Tvirtovės alėjoje nesutvarkyti gatvės atitvarai, duobės.  

A. Pakalniškis. Artimiausiu metu bus sutvarkyta. „Kauno autobusai“ ten stato atramas ir 

pertempia kontaktinį tinklą. O mes organizuosime išardytų dangų asfaltavimą.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 
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Balsavo: už – 24, prieš – 2, susilaikė – 11. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-299 pridedamas). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-353 „Dėl pritarimo jungtinės veiklos 

(bendradarbiavimo) sutarties projektui“. 

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

Ekonomikos ir finansų komitete, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-300 pridedamas).        

   . 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-308 „Dėl pavadinimo koncertų centrui              

H. ir O. Minkovskių g. 31, Kaune, suteikimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Ar toje vietoje įkasta simbolinė kapsulė?  

N. Prevelienė. Šiuo metu rengiami dokumentai architektūrinei urbanistinei įdėjai išreikšti ir 

viešųjų pirkimų konkursui organizuoti. Rengiant dokumentus norime, kad tas pavadinimas, kuris 

bus suteiktas būsimam centrui, figūruotų visuose dokumentuose. Kapsulė neįkasta.  

L. Mikalauskas. Koncertų centras – nėra nei vienos salės, kuri taip vadintųsi. Yra Koncertų 

salė, koncertų rūmai. Koncertų centras, būsim pirmi Lietuvoje. Ar verta?  

N. Prevelienė. Dėl šio pavadinimo buvo surengta vieša apklausa, kurioje dalyvavo apie            

10 tūkst. miesto bendruomenės narių, kurie išreiškė pritarimą tokiam pavadinimui. Buvo siūlomi ir 

įvairių muzikų pavadinimai.   

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-301 pridedamas). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-339 „Dėl viešosios įstaigos Kauno 

mažojo teatro reorganizavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Mikalauskas. Žinau, kad Mažasis teatras neturi etatinių aktorių. Ar bus jungiama tik 

administracija? 

N. Prevelienė. Taip, jie turi 4 etatus.  

L. Mikalauskas. Kuo skiriasi reorganizacija nuo likvidavimo. Gal reikia iškarto rašyti, kad 

likviduojamas Mažasis teatras. Salė liks Kameriniam teatrui? 

N. Prevelienė. Kamerinio teatro direktorė svarsto dėl 2 personalijų – administratoriaus ir 

kasininko priėmimo į savo kolektyvą. Mažasis teatras turi 6 spektaklius. Jeigu sutiks režisieriai ir 

vaidmenis atliekantys aktoriai, vadovai derinsis dėl spektaklių perėmimo į Kamerinio teatro 

repertuarą. Mažojo teatro patalpos grįš į Savivaldybės balansą.  

G. Žukauskas. Ar spektakliai vyks Kamerinio teatro salėje? 

N. Prevelienė. Taip, spektakliai bus apjungti. Liks vienas – Kauno miesto teatras.  

J. Kupčinskienė. Jungtiniame komitete Kamerinio teatro direktorė sakė, kad vasarą 

atleidžia visus aktorius ir prašo padidinti finansavimą. Ar bus padidintas finansavimas? 
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N. Prevelienė. Taip, planuojama padidinti finansavimą. 

KALBĖJO:  

A. Kupčinskas. Mažasis teatras buvo ne biudžetinė įstaiga, kuri iš Savivaldybės biudžeto 

reikalautų didelio finansavimo. Man nesuprantamas toks Mažojo teatro naikinimas, kai Kaunas 

laimėjo Europos kultūros sostinės vardą. Tokiam sprendimui pritarti negaliu.  

S. Kairys. Kultūros įstaigos, kurios nori veikti kokybiškai, turi būti finansuojamos.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 23, prieš – 5, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-302 pridedamas). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-293 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės kultūros įstaigų vadovų 2016  metų ataskaitoms“.  

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

jungtiniame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-303 pridedamas).          

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-304 „Dėl Lietuvos tautinio olimpinio 

komiteto Kauno apskrities tarybos atleidimo nuo mokesčio už viešosios įstaigos S. Dariaus ir            

S. Girėno sporto centro teikiamą paslaugą“.  

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

pritarė be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-304 pridedamas). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-327 „Dėl viešosios įstaigos S. Dariaus ir S. 

Girėno sporto centro valdybos atšaukimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-305 pridedamas). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-295 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės sporto įstaigų vadovų 2016 metų ataskaitoms“. 

Pranešėjas – M. Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas išklausytas jungtiniame 

komitetų posėdyje. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 31, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-306 pridedamas).    
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24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas TR-306 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-361 „Dėl Maitinimo ir pragyvenimo išlaidų kompensavimo 

ambulatorinės medicininės reabilitacijos metu asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio 

atominės elektrinės avarijos padarinius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-307 paskelbtas 

Teisės aktų registre).  

  

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-340 „Dėl Kauno miesto savivaldybės         

2017 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-308 paskelbtas 

Teisės aktų registre).  

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas TR-346 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų 

poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Kauno mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-309 paskelbtas 

Teisės aktų registre).  

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-328 „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: 

A. Raižys. Ne paslaptis, kad yra nevyriausybinių organizacijų, kurių veikla priešiška mūsų 

šeimos sampratai, krikščionybei ir tautiškumui. Ar nevyriausybinių organizacijų tarybos politiškai 

pajėgios tai įvertinti? 

J. Baltaduonytė. Sprendimo projektu yra keičiami Nevyriausybinių organizacijų tarybos 

nuostatai, kurių tikslas pamatyti, kad NVO atstovus atrinktų Savivaldybės nuolatinės tarybos, 

kurios veikia tam tikrose srityse ir galėtų atrinktų pajėgiausias.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 23, prieš – 2, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-310 pridedamas).    
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28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-349 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. T-4 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarė be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 25, prieš – 0, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-311 pridedamas).   

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-291 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

socialinių paslaugų biudžetinių įstaigų vadovų 2016 metų ataskaitoms“. 

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

komitetuose, pritarė be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-312 pridedamas).     

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-310 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl Piniginės socialinės paramos Kauno miesto 

savivaldybės nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – E. Abeciūnienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-313 paskelbtas 

Teisės aktų registre).  

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-311 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. liepos 12 d. sprendimo Nr. T-396 „Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų 

telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – E. Abeciūnienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų,  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-314 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-314 „Dėl Kauno Stasio Lozoraičio 

pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-

daugiafunkcio centro“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-315 pridedamas).  
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33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-312 „Dėl Kauno 1-ojo vaikų darželio 

reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno lopšelio-darželio „Klevelis“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 21, prieš – 2, susilaikė – 9 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-316 pridedamas). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-325 „Dėl Kauno jaunimo mokyklos 

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-317 pridedamas).          

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-326 „Dėl Kauno Tito Masiulio jaunimo 

mokyklos 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-318 pridedamas).          

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-331 „Dėl Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos 

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-319 pridedamas). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-332 „Dėl Kauno „Varpelio“ pradinės 

mokyklos 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-320 pridedamas). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-334 „Dėl Kauno Suzukio pradinės 

mokyklos nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  
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Dalyvauja 25 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-321 pridedamas). 

 
 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-335 „Dėl Kauno Prano Mašioto pradinės 

mokyklos nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-322 pridedamas). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas TR-336 „Dėl Kauno „Paparčio“ pradinės 

mokyklos nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-323 pridedamas).    

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-337 „Dėl Kauno Panemunės pradinės 

mokyklos nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-324 pridedamas).    

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-290 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų 2016 metų ataskaitoms“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas išklausytas jungtiniame 

komitetų posėdyje. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: Dėl kokių motyvų sprendimo projektas dėl V. Bacevičiaus 

pradinės mokyklos išbrauktas iš darbotvarkės? Tėvų tarybos posėdžio nebuvo ir nuostatai nebuvo 

svarstomi. 

V. Mažeika. Nuostatai buvo svarstyti mokytojų taryboje. Mokyklos taryba turi pastabų dėl 

tarybos sudėties sudarymo, todėl nusprendėme klausimą išbraukti iš darbotvarkės.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-325 pridedamas).     

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-299 „Dėl leidimo Kauno miesto švietimo 

įstaigoms statyti naujus statinius“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-326 pridedamas). 
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44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-300 „Dėl leidimo Kauno lopšeliui-

darželiui „Vilnelė“ statyti vaikų žaidimų aikštelę Vytenio g. 8, Kaune“. 

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

komitetuose, pritarė be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-327 pridedamas).  

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-303 „Dėl Kauno Vaišvydavos pagrindinei 

mokyklai patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto nurašymo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-328 pridedamas).           

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-315 „Dėl Savivaldybės būsto Partizanų g. 

194-41, Kaune, įkeitimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-329 pridedamas).       

 
 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-316 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Radvilėnų pl. 44, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-330 pridedamas).     
 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-317 „Dėl kiemo rūsio A. Juozapavičiaus pr. 13, 

Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-331 pridedamas).       
  
 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-318 „Dėl Savivaldybės būsto V. Krėvės 

pr. 48-102, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-332 pridedamas). 



16 

   

 

 

 

50 SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-319 „Dėl Savivaldybės būsto Varnių g. 

35-21, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-333 pridedamas).    

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-320 „Dėl Savivaldybės būsto               

Antanavos g. 7-2, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-334 pridedamas). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-321 „Dėl Savivaldybės būsto                

Baltų pr. 165-2, 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-335 pridedamas).    

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-322 „Dėl Savivaldybės būsto                     

Baltų pr. 167-45, 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-336 pridedamas).    

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-323 „Dėl Savivaldybės būsto                   

Kranto 15-ojoje g. 21-3, 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-337 pridedamas).    

 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-324 „Dėl Savivaldybės būsto                

Sukilėlių pr. 91-26, Kaune, pardavimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-338 pridedamas).     

 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-329 „Dėl nekilnojamojo turto A. 

Juozapavičiaus pr. 25, Kaune, nuomos“. 

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-339 pridedamas).  

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-344 „Dėl panaudos sutarties su kartingo 

klubu „Petrašiūnai“ nutraukimo prieš terminą ir nekilnojamojo turto Energetikų g. 50, Kaune, 

nuomos ne konkurso būdu“. 

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-340 pridedamas).   

 

 

58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-345 „Dėl panaudos sutarties su klubu 

„Motobroliai“ 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, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-341 pridedamas).          

 

 

59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-350 „Dėl nekilnojamojo turto                   

R. Kalantos g. 130, Kaune, perdavimo Kauno sporto mokyklai „Bangpūtys“ valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose,  pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-342 pridedamas).  

 

 

60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-351 „Dėl nekilnojamojo turto                  

Sąjungos a. 13A, Kaune, patikėjimo sutarties pakeitimo“. 

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

vedėjo funkcijas.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-343 pridedamas).  
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61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-352 „Dėl nekilnojamojo turto                  

Bitininkų g. 31, Kaune, panaudos sutarties su Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija pakeitimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas Švietimo ir kultūros komitete, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-344 pridedamas).        

 

 

62. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-347 „Dėl žemės sklypo ir esamų statinių 

Buriuotojų g. 7, Kauno mieste, pirkimo“. 

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-345 pridedamas).        

 

 

63. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-338 „Dėl sutikimo tiesti centralizuotus 

šilumos tiekimo tinklus Kauno miesto savivaldybės panaudos teise valdomame žemės sklype“. 

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-346 pridedamas).  

 

 

64. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-354 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

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

vedėjo funkcijas. Klausimas nesvarstytas komitetuose. Sprendimo projekte pateikiamas 

parduodamų objektų sąrašas. Papildomai privatizavimui įtraukti 6 objektai.  

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ:  

K. Mikėnas. Kodėl nesvarstytas komitetuose klausimas įtraukiamas į darbotvarkę? 

S. Kairys. Yra papildomų klausimų įtraukimo tvarka, kurios šiuo atveju buvo laikomasi. 

K. Mikėnas. Siūlau klausimo svarstymą atidėti ir svarstyti komitetuose.  

A. Kupčinskas. Kokie motyvai buvo įtraukti į privatizuojamų objektų sąrašą Marvelės 

žirgyną? Pastatai jiems suteikti panaudos pagrindais. Marvelė įtraukta į integruotų teritorijų sąrašą, 

tai kodėl atsisakoma priimti ES lėšas. Kas priėmė tokį sprendimą? 

D. Valiukas. Žirgynas įtrauktas į sąrašą todėl, kad būtų galima jį tinkamai įvertinti. 

Padaryti turto vertinimą. Kai žinosime jo vertę, spręsime ką su juo daryti. Kitas aspektas, kad 

dabartiniai panaudos turėtojai neketina tęsti savo veiklos.  

R. Skilandis. Kitų variantų kaip pardavimas nesvarstėt, gal nuomoti? 

G. Petrauskas. Nuomotojai atsisakė toliau operuoti, nes nesurenka lėšų. Bandėm ieškoti 

įvairių variantų ar kito panaudos gavėjo. Liko tik pardavimas su sąlyga, kad žirgynas išliktų dar             

10 metų. 

A. Kupčinskas. Traukti žirgyną į privatizuojamų objektų sąrašą vien tam, kad užsakyti 

vertinimą, nerimta. Konstitucinis teismas yra pasisakęs dėl įpareigojimo išlaikyti objekto statusą.  

D. Valiukas. Aišku, galima ir kitaip įvertinti objektą, bet toks būdas greičiau pritrauks 

investuotoją.   
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Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo atidėti klausimo svarstymą. 

Balsavo: už – 16, prieš – 13, susilaikė – 5 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 24, prieš – 1, susilaikė – 10 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-347 pridedamas).    

 

 

65. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-355 „Dėl Savivaldybės būsto 

Benediktinių g. 45-5, Kaune, pardavimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas nesvarstytas komitetuose.  

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 22, prieš – 0, susilaikė – 8 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-348 pridedamas). 

 

 

66. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai.  

 KALBĖJO:  

V. Matijošaitis. Informuoju, kad 2017 m. gegužės 11 d. gautas LR Vyriausybės atstovo 

Kauno apskrityje reikalavimas „Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus 

aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatų vykdymo 

(pridedama). Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“ ir Kauno Panemunės lopšelio-darželio 

direktorių pareigoms eiti atrankos data paskelbta ir konkursas įvyks 2017 m. birželio 28 dieną.  

S. Kairys. Informuoju, kad vakar vyko tarpžinybinis pasitarimas dėl nelegalių pastatų, 

kviečiu Viešosios tvarkos skyriaus vedėją V. Jurkevičių pristatyti informaciją. 

V. Jurkevičius. Laba diena. Kaip žinote, Kaune yra nemažai apleistų pastatų. Kai kurie 

yra kritinės būklės. Savivaldybės administracija, taikydama jai suteiktus teisinius įgaliojimus 

įsivelia į ne vienus metus trunkančius teisinius ginčus. Kaip pavyzdys sandėliukai Smalininkų 

gatvėje, pastatai Puodžių g. 14, kurie pastatyti nelegaliai ir ten vykdoma veikla. Administracija 

prašo Tarybos pritarimo, kad būtų leista Administracijai nežiūrint į visus teisinius ginčus kai kada 

pradėti naudoti ir drastiškas priemones, kurios leistų iš esmės pagerinti ir išspręsti susidariusią 

situaciją.  

Mero iniciatyva vakar buvo surengtas tarpžinybinis pasitarimas, kuriame dalyvavo 

policijos, Statybos inspekcijos, Nacionalinės žemės tarnybos atstovai. Pasitarime buvo nuspręsta, 

kad reikia imtis radikalių ir įmanomų priemonių tiems klausimams spręsti. 

P. Mačiulis. Vedėjas paminėjo tik kelis atvejus, bet apleistų pastatų Kaune yra apie 100. 

Miesto centre esančioje valstybinėje žemėje visas kvartalas apleistų sandėliukų, kurių teismas 

neleido įregistruoti. Dabar ten vykdoma nelegali veikla. Dar vienas laikinas statinys, kuris stovi iki 

šiol, tai Panemunės pliaže esanti pirtis. Siūlome priimti protokolinį pavedimą Savivaldybės 

administracijai imtis visų įmanomų priemonių ir pašalinti nelegaliai pastatytus statinius. 

L. Kudarienė. Ar žadama tvarkyti medžius 6 forto ,,Kryžių kalnelyje“ ir ar šis 

protokolinis pavedimas palies ir kioskus, kurių daug pastatyta nelegaliai. 

V. Jurkevičius. Dėl medžių nesam gavę jokio signalo, kad yra problemų. Mano manymu, 

jeigu Taryba pritars, tvarkyti reikia visus nelegaliai pastatytus statinius. 
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V. Matijošaitis. Vakar įvairių žinybų vadovų pasitarime nusprendėme, kad vieną kartą  

reikia imtis priemonių, kad ant Nemuno pakrantės nestovėtų pirtys, o Senamiestyje neliktų jį 

darkančių nelegalių statinių. 

Ž. Garšva. Socialdemokratų frakcija siūlo protokoliniame pavedime rašyti ne „visų 

įmanomų priemonių“, bet „visų įmanomų teisėtų priemonių“. 

E. Gudišauskienė. Į tuos nelegalius statinius reikia pasižiūrėti kompleksiškai. Tvarkytis 

reikia ne tik miesto Centre, pažiūrėkime į parkus ir valstybinius miškus.  

V. Matijošaitis. Šiandien čia buvo pateikti tik keli pavyzdžiai. Žiūrėsime visur. 

P. Mačiulis. Ar galime bendru sutarimu priimti protokolinį pavedimą su pasiūlymu? 

 

NUSPRĘSTA. (bendru sutarimu). Įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją 

skubiai imtis visų įmanomų teisėtų priemonių pašalinti nelegaliai pastatytus statinius Kauno mieste. 

 

 

Posėdis baigėsi 10.50 val. 
 
 

 

Savivaldybės meras                     Visvaldas Matijošaitis 

Tarybos sekretorė                     Sandra Gražulytė 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato specialistė 

Rima Grajauskienė 

 

                   

 


