
 

 

   

      

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

      

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 
      

2017 m. birželio 13 d.    Nr. TP-6 
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Posėdis vyko 2017-06-13 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 10.20 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 narys: J. Audėjaitis.  

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 
 
 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama).  

P. Mačiulis. Informuoju, kad V. Gudėnas pateikė prašymą (pridedamas) leisti nusišalinti 

nuo 17. „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-582 „Dėl 

keleivių vežimo vietinio susisiekimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi tarifų Kauno 

mieste nustatymo“ pakeitimo“ (TR-408), 18. „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. 

lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-566 „Dėl Kauno viešojo transporto elektroninių bilietų kortelės 

išdavimo kainų nustatymo“ pakeitimo“ (TR-411), 19. „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2014 m. sausio 16 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl transporto lengvatos suteikimo“ pakeitimo“ (TR-409), 

20. „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-59 „Dėl 

transporto lengvatos suteikimo“ pakeitimo“ (TR- 410), 21. „Dėl Tarptautinių vaikų žaidynių 

dalyvių, savanorių ir aptarnaujančio personalo važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo 

autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo“ (TR-366) ir 22. „Dėl techninės įrangos 

perdavimo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Kauno autobusai“ (TR-381) klausimų. 

Nuo 2. „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-77 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ (TR-405) klausimo 

nusišalina P. Mačiulis (pareiškimas pridedamas).  

Frakcijų seniūnų sueigoje buvo prašoma įtraukti į darbotvarkę 2 papildomus klausimus: „Dėl 

viešosios įstaigos „Krepšinio namai“ steigimo“ (TR-416) ir „Dėl įpareigojimų Kauno miesto 

savivaldybės administracijai“ (TR-417).  

 

L. Mikalauskas. Nusišalinu nuo 15 „Dėl Kauno kino centro „Romuva“ teikiamų paslaugų 

įkainių nustatymo“ (TR- 377) klausimo svarstymo. 

 

Yra pateiktas TS-LKD frakcijos siūlymas (išrašas pridedamas) atidėti 17. „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-582 „Dėl keleivių vežimo vietinio 

susisiekimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi tarifų Kauno mieste nustatymo“ pakeitimo“ 

(TR-408) klausimo svarstymą, nes 3 komitetai projektui nepritarė.   

R. Skilandis. Reikėtų dar panagrinėti, peržiūrėti įmonės vidaus resursus, kad nebūtų didinami 

vežimo tarifai.  
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P. Mačiulis. Jeigu nėra prieštaraujančių, siūlau balsuoti dėl papildomų klausimų įtraukimo į 

darbotvarkę.   

  

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimus „Dėl viešosios įstaigos „Krepšinio namai“ 

steigimo“ (TR-416) ir „Dėl įpareigojimų Kauno miesto savivaldybės administracijai“ (TR-417) įtraukti 

į darbotvarkę.   

  

  

 Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo išbraukti 17. „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-582 „Dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo 

autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi tarifų Kauno mieste nustatymo“ pakeitimo“ (TR-408) 

klausimą iš darbotvarkės. 

Balsavo: už – 14, prieš – 21 susilaikė –3 (balsavimo rezultatų protokolas pridedamas). 

NUSPRĘSTA. Klausimo iš darbotvarkės neišbraukti.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl posėdžio darbotvarkės patvirtinimo (balsavimo rezultatų protokolas 

pridedamas). 

Balsavo: už – 27, prieš – 0, susilaikė – 11. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę su pakeitimais: 

 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę. 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. antrojo pusmečio darbo plano 

patvirtinimo  

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

„Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo  

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-575 

„Dėl mokesčių lengvatų taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo  

4. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų 

suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Rieduva“  

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 

tvirtinimo  

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-80 

,,Dėl Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  

7. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo 

verslo centro susitarimo dėl 2009 m. balandžio 29 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. S-95 išdėstymo 

nauja redakcija projektui  

8. Dėl pritarimo projekto „Gričiupio parko kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas“ 

įgyvendinimui  

9. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-10 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 

tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo  

10. Dėl mišrių komunalinių atliekų tvarkymo pastoviosios ir kintamosios įmokos 

dedamosios dalies dydžių ir mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normų nustatymo  

11. Dėl Kukučių gatvės pavadinimo suteikimo  

12. Dėl Šeštokų ir V. Čarneckio gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir               

Šeštokų 1-oji ir Alyvų 1-oji gatvių pavadinimų suteikimo  

13. Dėl Kauno miesto savivaldybės turto investavimo viešosios įstaigos „Soboro projektai“ 

dalininkų kapitalui padidinti  

14. Dėl sutikimo statyti paminklą buvusiam Kauno burmistrui Jonui Vileišiui.  
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15. Dėl Kauno kino centro „Romuva“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo  

16. Dėl pritarimo Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos ir 

Kauno miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui  

17. Dėl viešosios įstaigos „Krepšinio namai“ steigimo  

18. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-582 

„Dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi tarifų 

Kauno mieste nustatymo“ pakeitimo  

19. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-566 

„Dėl Kauno viešojo transporto elektroninių bilietų kortelės išdavimo kainų nustatymo“ pakeitimo  

20. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 16 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl 

transporto lengvatos suteikimo“ pakeitimo  

21. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-59 „Dėl 

transporto lengvatos suteikimo“ pakeitimo  

22. Dėl Tarptautinių vaikų žaidynių dalyvių, savanorių ir aptarnaujančio personalo 

važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo  

23. Dėl techninės įrangos perdavimo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Kauno 

autobusai“  

24. Dėl Kauno savivaldybės vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo  

25. Dėl Kauno savivaldybės vaikų globos namų 2017 metų veiklos plano (programos) 

patvirtinimo).  

26. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-306 

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

pakeitimo  

27. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo                

Nr. T-201 „Dėl Kauno miesto savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo  

28. Dėl pritarimo Bendradarbiavimo dėl socialinių paslaugų plėtojimo Kauno miesto 

savivaldybės šeimoms, kurių vaikai yra gydomi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje 

Kauno klinikose, sutarties projektui  

29. Dėl Kauno miesto savivaldybės trumpalaikio materialiojo turto perdavimo VšĮ 

„Kaunas IN“  

30. Dėl automobilio perdavimo valdyti ir naudoti patikėjimo teise  Kauno miesto muziejui  

31. Dėl Kauno specialiosios mokyklos direktoriaus  

32. Dėl Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos 

aprašo patvirtinimo  

33. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio 

ugdymo programoms  

34. Dėl Kauno Jono Jablonskio gimnazijos nuostatų patvirtinimo  

35. Dėl Kauno Antano Smetonos gimnazijos nuostatų patvirtinimo.  

36. Dėl Kauno Veršvų gimnazijos nuostatų patvirtinimo  

37. Dėl Kauno Rokų gimnazijos nuostatų patvirtinimo  

38. Dėl Kauno „Saulės“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo  

39. Dėl Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos nuostatų patvirtinimo           

40. Dėl Kauno Palemono gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-363).  

41. Dėl Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-382).  

42.   Dėl Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus nuostatų patvirtinimo  

43. Dėl Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos nuostatų patvirtinimo  

44. Dėl Kauno suaugusiųjų mokymo centro nuostatų patvirtinimo  

45. Dėl Kauno Kovo 11-osios  gimnazijos nuostatų patvirtinimo  

46. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Atžalėlė“ nuostatų patvirtinimo  

47. Dėl Kauno vaikų darželio „Šarkelė“ pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo  
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48. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. T-188 

,,Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams“ pakeitimo  

49. Dėl Gintaro Petrausko įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės sklypų perdavimo 

Kauno miesto savivaldybei nuosavybės ar patikėjimo teise aktus  

50. Dėl Gintaro Petrausko įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės sklypų, skirtų Kauno 

miesto savivaldybės valdomiems statiniams naudoti, panaudos sutartis  

51. Dėl įgaliojimų suteikimo Dangirai Naujokienei, Dianai Macijauskienei ir Dijanai 

Vasylienei  

52. Dėl įgaliojimų suteikimo Agnei Venienei, Renatai Gaivenienei ir Dangirai Naujokienei  

53. Dėl įgaliojimų suteikimo Jurgitai Vasiliauskienei, Audronei Gustienei ir Romenai 

Čepulienei  

54. Dėl pripažintų nereikalingais, netinkamais (negalimais) naudoti gyvenamųjų namų 

nurašymo, išardymo ir likvidavimo  

55. Dėl nuomos sutarties su UAB „Ortopagalba“ nutraukimo prieš terminą ir 

nekilnojamojo turto Baltų pr. 7, Kaune, perdavimo Kauno Šilainių poliklinikai  

56. Dėl negyvenamųjų patalpų A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaune, perdavimo pagal 

panaudos sutartį viešajai įstaigai Kauno Šančių poliklinikai  

57. Dėl nekilnojamojo turto Laisvės al. 36, Kaune, perdavimo neatlygintinai naudotis pagal 

panaudos sutartį VšĮ „Kaunas 2022“  

58. Dėl nekilnojamojo turto Rotušės a. 15, Kaune  

59. Dėl panaudos sutarties su baikerių klubu „PHOENIX MCC“ nutraukimo prieš terminą 

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

60. 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  

61. Dėl įpareigojimų Kauno miesto savivaldybės administracijai 

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų) 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-389 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo“.  

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

Klausimas svarstytas 7 komitetuose, 6 pritarta be pastabų. Miesto ūkio ir paslaugų komitetas siūlo 

sprendimo projekto priedo 4 punkte po žodžio „gatvių“ įrašyti žodžius „su žvyro danga“. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (Bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-349 

pridedamas). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-405 „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. Prašome padidinti 

biudžeto pajamas 8742,1 tūkst. eurų, iš jų: 4961,1 tūkst. eurų iš dividendų ir 3781 tūkst. eurų iš 

specialių tikslinių dotacijų.  

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

rekomenduoja projekte padaryti atitinkamus pakeitimus, pateiktus Finansų ir ekonomikos skyriaus 

2017 m. birželio 7 d. rašte Nr. 09-5-130 dėl gautos dotacijos – 77,6 tūkst. eurų pedagogų skaičiaus 

optimizavimo programai.  
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Ekonomikos ir finansų komiteto rekomendacijos (pridedama). 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pritarti Ekonomikos ir finansų komiteto rekomendacijai.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimais. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-350 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-390 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-575 „Dėl mokesčių lengvatų taisyklių tvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. Projekte yra patikslintos asmenų, kurie atsidūrę sunkioje 

materialinėje padėtyje, mokesčių lengvatos ir asmenų, kurie remontuoja statinių išorę Centro 

seniūnijoje, mokesčių lengvatos. Rengiant Taisyklių pakeitimus detalizuota kokius dokumentus prie 

prašymo turi pateikti asmenys, prašantys lengvatos.    

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-351 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-379 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio ir 

valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Rieduva“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-352 pridedamas).      

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-378 „Dėl Kauno miesto savivaldybės              

2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. Ataskaitų rinkinys parengtas pagal Biudžeto sandaros ir Vietos 

savivaldos įstatymo reikalavimus. 2016 metais biudžeto vykdymo rezultatai buvo geri. 14,8 mln. 

eurų viršplaninių pajamų. Daugiausiai viršplaninių pajamų gauta iš gyventojų mokesčio. Paskolų 

sutartys sumažėjo 6 mln. eurų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Ar buvo nepanaudotų socialinėms reikmėms skirtų lėšų. Jeigu taip, tai kur jos 

buvo panaudotos? 

A. Laucius. Administracija teikė siūlymus Tarybai. Buvo perskirstyta 8 mln. eurų, bet dalis 

nukreipta kitom socialinėm reikmėm (transporto lengvatų kompensavimui, socialinių darbuotojų 

darbo užmokesčiui). 2 mln. nukreipti įvažoms prie socialinio būsto tvarkyti.  

D. Razmislevičius. Ar Vietos savivaldos įstatymas, ar kiti teisės aktai reglamentuoja kur tos 

viršplaninės lėšos turi būti panaudotos.  

A. Laucius. Taip. Pirmiausiai nukreipiamos skoloms mažinti.  

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-353 pridedamas).  
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6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-396 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-80 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – R. Rusteika, Šančių seniūnas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be 

pastabų. LRV atstovė Kauno apskrityje pastebėjo, kad Kaune nepatvirtinta seniūnaičių atšaukimo 

tvarka. Kad nereikėtų rengti kito sprendimo, seniūnaičių atšaukimo tvarko aprašo, nusprendėme 

Seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašą pakoreguoti ir papildyti. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Seniūnaitį renka gyventojai, o atšaukia Administracijos direktorius. Ar tai 

teisiškai pagrįsta?  

R. Rusteika. Kadangi seniūnaičius tvirtina Administracijos direktorius, tai ir atšaukia 

direktorius. Atšaukiama, jeigu to pageidauja 5 proc. seniūnijos rinkėjų.  

G. Žukauskas. Dalis seniūnaičių gerai dirba. Kiti pasirodo tik kadencijos pabaigoje. Kokių 

motyvų reikia, kad jie būtų aktyvesni? 

R. Rusteika. Aš manau, kad kiekvienas einantis į seniūnaičius turi motyvaciją dėl ko jis 

kandidatuoja. Aktyvus jis ar ne, tai asmeninės savybės.  

R. Skilandis. TS-LKD frakcija siūlo 60 p. išdėstyti taip: „Seniūnaitį atšaukia iš pareigų 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, jeigu nepasitikėjimą seniūnaičiu pareiškia ne 

mažiau kaip 10 procentų seniūnijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį.“ 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo (pridedama). 

Balsavo: už –12, prieš – 19, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Siūlymo nepriimti.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už –26, prieš – 0, susilaikė – 13. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-354 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-395 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro susitarimo dėl 2009 m. 

balandžio 29 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. S-95 išdėstymo nauja redakcija projektui“. 

Pranešėja – J. Miliauskienė, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-355 pridedamas). 

 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-404 „Dėl pritarimo projekto „Gričiupio 

parko kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas“ įgyvendinimui“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-356 pridedamas). 
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9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-413 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-10 „Dėl Kauno miesto savivaldybės įmokos už 

komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-357 paskelbtas 

Teisės aktų registre).  

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-414 „Dėl mišrių komunalinių atliekų 

tvarkymo pastoviosios ir kintamosios įmokos dedamosios dalies dydžių ir mišrių komunalinių 

atliekų susikaupimo normų nustatymo“. 

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

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

projekto priede keisti pastoviosios įkainio dedamosios dalies dydį per mėn. iš 0,05 Eur per mėn. už 

vieną objektą į 0,01 Eur per mėn. už vieną objektą ir atitinkamai perskaičiuoti kintamosios įkainio 

dedamosios dalies dydį per mėn. pagal nekilnojamojo turto paskirtį, plotą ir susikaupimo normą. 

Pritariam šiam siūlymui, kadangi mokestis už atliekų tvarkymą nesikeis.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su Ekonomikos ir finansų komiteto siūlymu. 

Balsavo: už –26, prieš – 3, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-358 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-372 „Dėl Kukučių gatvės pavadinimo 

suteikimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-359 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-373 „Dėl Šeštokų ir V. Čarneckio gatvių 

geografinių charakteristikų pakeitimo ir Šeštokų 1-oji ir Alyvų 1-oji gatvių pavadinimų suteikimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-360 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 
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13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-403 „Dėl Kauno miesto savivaldybės turto 

investavimo viešosios įstaigos „Soboro projektai“ dalininkų kapitalui padidinti“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Kiek reikia lėšų Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčiai sutvarkyti pagal 

paminklotvarkos projektą?  

S. Rimas. Šiuo metu parengtas investicinis projektas. Jo skaičiavimu fasadui sutvarkyti 

reikia 1281 tūkst. eurų. 

A. Kupčinskas. Svarbiausia dabar Įgulos bažnyčiai sustiprinti pamatus. Sutvarkysime 

fasadą, o paskui teks tvarkyti smengančius pamatus.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-361 pridedamas). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-402 „Dėl sutikimo statyti paminklą 

buvusiam Kauno burmistrui Jonui Vileišiui“. 

Pranešėja – A. Filinaitė, Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Per apklausą kauniečiai išrinko kitą vietą, bet pasitelkus ekspertus, vieta 

pakeista, t. y. Laisvės alėja. Nemačiau, kad kauniečių būtų atsiprašyta. Ar aš ką nors praleidau? 

A. Filinaitė. Gal reikėtų klausti viešųjų ryšių atstovų. Miestiečių pritarimu buvo išrinkta 

vieta Rotušės aikštėje. Tam nepritarė Kultūros paveldo ir Kultūros vertybių apsaugos 

departamentas.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-362 pridedamas). 

  
 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-377 „Dėl Kauno kino centro „Romuva“ 

teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-363 paskelbtas 

Teisės aktų registre).    

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-415 „Dėl pritarimo Divizijos generolo 

Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos ir Kauno miesto savivaldybės bendradarbiavimo 

sutarties projektui“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-364 pridedamas). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-416 „Dėl viešosios įstaigos „Krepšinio 

namai“ steigimo“. 
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Pranešėjas – M. Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas Sporto, turizmo ir 

laisvalaikio komitete, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-365 pridedamas).        

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-408 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-582 „Dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo 

autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi tarifų Kauno mieste nustatymo“ pakeitimo“.  

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

svarstytas 5 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Darnios plėtros ir investicijų, Miesto ūkio ir 

paslaugų bei Sveikatos ir socialinių reikalų komitetai nepritarė. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Skilandis. Iš ataskaitų matosi, kad kuras nebrango, kilo darbuotojų atlyginimai, todėl 

noriu paklausti, kodėl padidėjo 1 km savikaina? Dėl kokių priežasčių vairuotojų skaičius sumažėjo, 

o administracijos išaugo? 

P. Keras. 1 kilometro kaina yra nustatyta Savivaldybės, 2015 m. ji sumažėjo nuo 1.45 ct. 

iki 1.22 ct., atitinkamai sumažėjo subsidijų poreikis. Praeitais metais turėjome 80 tūkst. eurų, tai  

geriausias rezultatas per 15 metų. Savivaldybei šios paslaugos kaina sumažėjo 20 procentų. 

J. Kozyzna. Prieš 3 metus buvo prijungtas „Autrolis“ su minus 3 mln. litų, bet buvo 

išmokėtos išeitinės kompensacijos, gaunamas pelnas, nupirkta naujų autobusų ir atėjome beveik iki 

minuso. Tai visai neįtikino.   

P. Keras. Bet kokį pelną galima sukurti mokant subsidiją. Porą milijonų suteiktos 

subsidijos, ji gali pavirsti pelnu. Kalbame apie transporto įsigijimą, todėl dalis paskolos ir pasivijo. 

Po sujungimo kasmet buvo išdėliota po 850 tūkst. paskolos grąžinimo, o šiais metais 2.600 tūkst. eurų. 

Ta paskola dabar ir atsiliepia.  

G. Žukauskas. Kokia ta mūsų strategija. Parkavimo mokestį pakėlėm, kad kuo mažiau į 

centrą atvažiuotų automobilių. Dabar mes keliam viešojo transporto tarifus, ką daryti žmonėms, 

kurių pragyvenimo lygis nekyla?  

P. Keras. Jeigu žiūrint į gyventojus, gaunančius vidutines pajamas ir lyginant su mėnesiniu 

bilietu tai santykis nebus blogesnis negu 2011–2012 metais. Bendrosios gyventojų pajamos auga. 

Norint pritraukti naujus keleivius į viešąjį transportą, tai būtina kokybė ir paslaugos greitis. Mes 

galime nedaryti investicijų, bet atsilieps kokybei ir keleivių srautui.  

M. Panceris. Jūs argumentuojat kaštų didėjimą ir tuo grindžiant 10 proc. kainų padidinimą. 

Statistikos departamentas sako, kad darbo užmokestis padidėjo 35 procentais, tuo tarpu kuras atpigo 

20 proc., elektra – 40 proc. Kokia yra išlaidų struktūra?  

P. Keras. Jei lyginsime 2016–2017 metų situaciją, tai turime jau kylančias kuro kainas. 

Pagrindinis dalykas tai, kad būtina didinti vairuotojų darbo užmokestį. Turime išlaikyti darbuotojus, 

kurių ir taip trūksta. Transporto parko būklė dabar yra kritinė, jis turi būti atnaujintas.  

A. Kupčinskas. Kalbate apie kuro kainas, bet juk jos nuo 2012 metų tik mažėja. Jūs 

planuojate atnaujinti transporto parką, bet nuo 2016 m. sausio 1 d. yra sutartis, kurioje 12 ct. kainos 

dedamoji yra skirta transporto priemonių parkui atnaujinimui. Kokios dar dedamosios reikia? 

 

 

P. Keras. Šios dedamosios nepakanka net didžiajai daliai paskolos išmokėti. Kai mes 

kalbėsime apie konkretų investicinį planą investicinės dedamosios, tai bus rengiamas atskiras 

sprendimas. 

KALBĖJO: 

J. Koryzna. Taip, vairuotojams reikia didinti atlyginimus ir jie neturėtų dirbti tiek daug 

viršvalandžių. Nemanau, kad tai turėtume daryti miestiečių sąskaita. Reikėtų peržiūrėti vadybą ir 
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gal būt sumažinti sąnaudas. Taip pat nereikia bijoti ir subsidijų. Talinas subsidijuoja visu 100 

procentų. Autobusus galima būtų subsidijuoti iš gyventojų sumokėtų mokesčių perviršijimo.  

L. Kudarienė. Žinome, kad viešuoju transportu pagrinde važinėja studentai ir pensininkai, 

todėl pakėlę kainas mes juos dar daugiau nuskriausime. Vilniuje pensininkai nuo 65 metų važinėja 

už pusę kainos.   

R. Skilandis. Pritariu kolegoms ir manau, kad neverta didinti kainų. Reikia peržiūrėti 

įmonės veiklą, neužkrauti tos naštos gyventojams. Manau, kad klausimo svarstymą reikia atidėti. 

Ž. Garšva. Yra pateiktas Socialdemokratų siūlymas, jis turbūt bus svarstomas vėliau. 

Paskolos grąžinimas, atlyginimų didinimas, parko atnaujinimas, tai labai rimti argumentai 

nurodantys, kad įmonei trūksta lėšų. Mūsų siūlymas būtų, kad lėšų reikia ieškoti ne įmonės 

biudžete, o Savivaldybės biudžete.  

M. Panceris. 10 proc. didinti kainas būtų logiška, bet 20 proc. yra per daug. Kita problema, 

įmonės valdymo kompetencijos trūkumas Tas pasimatė per ataskaitų pristatymą komitetuose.   

V. Matijošaitis. Aš matau problemą praeityje. Mums reikia padengti anksčiau paimtas 

paskolas.  

P. Mačiulis. Turime 2 frakcijų siūlymus. TS-LKD frakcija siūlo klausimo svarstymą 

atidėti.    

E. Gudišauskienė. Kauniečiai nusipelnė geresnės viešojo transporto kokybės. Mes, 

Tarybos nariai, turime rasti sprendimus, kurie pagerintų viešojo transporto kokybę, o ne perkeltume 

naštą keleiviams. Įmonė 2015–2016 metais neženkliai padidino pajamas iš keleivių, kurie moka 

pilną kainą. Praeitame posėdyje padidinome mokestį už parkavimą, todėl turime sudaryti sąlygas, 

kad iš automobilių daugiau žmonių persėstų į viešąjį transportą. Šiandien turime šnekėti apie 

investicijų planą, tai yra kompleksas priemonių kurį reikia nedelsiant spręsti. Gerbiamas mere, 

kreipiuosi į jus. Organizuokim diskusiją su visais suinteresuotais asmenimis. Gal einam Talino 

pavyzdžiu ir galvokim apie nemokamą transportą.    

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo klausimo svarstymą atidėti. 

Balsavo: už – 15, prieš – 9, susilaikė – 14.  

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarta.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Socialdemokratų frakcijos siūlymo (pridedama), kad: „1.10. vienkartinis 

bilietas, parduodamas autobusuose ir troleibusuose, – 1,60 Eur;“ 

„2.2. vienkartinis bilietas, parduodamas maršrutiniuose taksi – 2 Eur.“ ir nustatyti 

lengvatinių bilietų kainas su 50 proc. ir 80 proc. nuolaida.  

 

Ž. Garšva. Mes siūlome pakeisti du punktus. Kad būtų išvengta susigrūdimų ir skatinama 

pirkti elektroninius bilietus, reikia didinti tarifus perkant pas vairuotoją viešąjame transporte ir 

mikroautobusuose. Jokių kitų pakėlimų mes nesiūlome.     

 

Balsavo: už – 18, prieš – 15, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarta.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 21, prieš – 15, susilaikė – 2.  

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-366 paskelbtas Teisės aktų registre). 
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19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-411 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-566 „Dėl Kauno viešojo transporto elektroninių 

bilietų kortelės išdavimo kainų nustatymo“ pakeitimo“.  

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

svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Miesto ūkio ir paslaugų komitetas nepritarė.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Socialdemokratai pasiūlė gerą sprendimą dėl bilietų perkamų pas 

vairuotoją kainos padidinimo, o galutiniame balsavime 2 socialdemokratai balsavo „už“. Gaunasi 

dviveidystė.  

Ž. Garšva. Kada gerai iniciatyvai nepritariama, mes nekeršijame.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-367 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-409 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. sausio 16 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl transporto lengvatos suteikimo“ pakeitimo“.  

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

svarstytas 4 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Miesto ūkio ir paslaugų komitetas nepritarė. Darnios 

plėtros ir investicijų išklausė.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-368 paskelbtas 

Teisės aktų registre).          

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-410 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-59 „Dėl transporto lengvatos suteikimo“ pakeitimo“.  

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

svarstytas 4 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Miesto ūkio ir paslaugų komitetas nepritarė. Darnios 

plėtros ir investicijų išklausė.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-369 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-366 „Dėl Tarptautinių vaikų žaidynių 

dalyvių, savanorių ir aptarnaujančio personalo važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo 

autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-370 pridedamas). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-381 „Dėl techninės įrangos perdavimo 

patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Kauno autobusai“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-371 pridedamas).    

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas TR-360 „Dėl Kauno savivaldybės vaikų globos 

namų nuostatų patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-372 pridedamas).  

  

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-368 „Dėl Kauno savivaldybės vaikų 

globos namų 2017 metų veiklos plano (programos) patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-373 pridedamas).  

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas TR-380 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-306 „Dėl Kauno miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų 

tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-374 pridedamas).  

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-401 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-375 pridedamas).    

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-400 „Dėl pritarimo Bendradarbiavimo dėl 

socialinių paslaugų plėtojimo Kauno miesto savivaldybės šeimoms, kurių vaikai yra gydomi 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose, sutarties projektui“. 

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-376 pridedamas).   
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29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-367 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

trumpalaikio materialiojo turto perdavimo VšĮ „Kaunas IN“. 

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

komitetuose, pritarė be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-377 pridedamas).     

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-387 „Dėl automobilio perdavimo valdyti ir 

naudoti patikėjimo teise Kauno miesto muziejui“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-378 pridedamas).  

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-365 „Dėl Kauno specialiosios mokyklos 

direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų,  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-379 pridedamas). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-393 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo 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-380 paskelbtas 

Teisės aktų registre.  

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-364 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-381 pridedamas).  

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-356 „Dėl Kauno Jono Jablonskio 

gimnazijos nuostatų patvirtinimo“.  

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

pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-382 pridedamas).          

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-357 „Dėl Kauno Antano Smetonos 

gimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-383 pridedamas).          

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-358 „Dėl Kauno Veršvų gimnazijos 

nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-384 pridedamas). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-359 „Dėl Kauno Rokų gimnazijos nuostatų 

patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-385 pridedamas). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-361 „Dėl Kauno „Saulės“ gimnazijos 

nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-386 pridedamas). 

 
 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-362 „Dėl Kauno Stepono Dariaus ir Stasio 

Girėno gimnazijos nuostatų patvirtinimo“.  

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-387 pridedamas). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas TR-363 „Dėl Kauno Palemono gimnazijos 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-388 pridedamas).    

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-382 „Dėl Kauno Juozo Grušo meno 

gimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-389 pridedamas).    

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-383 „Dėl Kauno technologijos universiteto 

inžinerijos licėjaus nuostatų patvirtinimo“. 

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

komitetų posėdyje. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-390 pridedamas).     

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-384 „Dėl Kauno Gedimino sporto ir 

sveikatinimo gimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-391 pridedamas). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-394 „Dėl Kauno suaugusiųjų mokymo 

centro nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarė be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-392 pridedamas).  

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-392 „Dėl Kauno Kovo 11-osios  

gimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Ši mokykla gimnazijos statusą gavo dėl to, kad pritaikyta neįgaliesiems.  

Iki šiol joje nėra nei lifto, nei keltuvo. Noriu atkreipti dėmesį, kad šiemet reikėtų įrengti keltuvą, o 

ne nukelti 2018 metams.  

V. Mažeika. Taip, tokį pasiūlymą teiksiu Administracijos direktoriui.  
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-393 pridedamas).           

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-370 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Atžalėlė“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-394 pridedamas).       

 
 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-391 „Dėl Kauno vaikų darželio „Šarkelė“ 

pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-395 pridedamas).     
 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-371 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2016 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. T-188 ,,Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams“ 

pakeitimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-396 pridedamas).       

  

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-385 „Dėl Gintaro Petrausko įgaliojimo 

pasirašyti valstybinės žemės sklypų perdavimo Kauno miesto savivaldybei nuosavybės ar 

patikėjimo teise aktus“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-397 pridedamas). 

 

 

50 SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-386 „Dėl Gintaro Petrausko įgaliojimo 

pasirašyti valstybinės žemės sklypų, skirtų Kauno miesto savivaldybės valdomiems statiniams 

naudoti, panaudos  sutartis“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-398 pridedamas).    
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51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-369 „Dėl įgaliojimų suteikimo Dangirai 

Naujokienei, Dianai Macijauskienei ir Dijanai Vasylienei“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-399 pridedamas). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-388 „Dėl įgaliojimų suteikimo Agnei 

Venienei, Renatai Gaivenienei ir Dangirai Naujokienei“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-400 pridedamas).    

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-375 „Dėl įgaliojimų suteikimo Jurgitai 

Vasiliauskienei, Audronei Gustienei ir Romenai Čepulienei“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-401 pridedamas).    

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-376 „Dėl pripažintų nereikalingais, 

netinkamais (negalimais) naudoti gyvenamųjų namų nurašymo, išardymo ir likvidavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-402 pridedamas).    

 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-399 „Dėl nuomos sutarties su                  

UAB „Ortopagalba“ nutraukimo prieš terminą ir nekilnojamojo turto Baltų pr. 7, Kaune, perdavimo 

Kauno Šilainių poliklinikai“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-403 pridedamas).     

 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-398 „Dėl negyvenamųjų patalpų            

A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kauno Šančių 

poliklinikai“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  



18 

   

 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-404 pridedamas).  

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-397 „Dėl nekilnojamojo turto Laisvės al. 

36, Kaune, perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį VšĮ „Kaunas 2022“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-405 pridedamas).   

 

 

58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-406 „Dėl nekilnojamojo turto Rotušės a. 15, 

Kaune“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-406 pridedamas).          

 

 

59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-407 „Dėl panaudos sutarties su baikerių 

klubu „PHOENIX MCC“ nutraukimo prieš terminą ir nekilnojamojo turto Perkūno al. 5, Kaune, 

nuomos ne konkurso būdu“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 2 komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-407 pridedamas).  

 

 

60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-412 „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“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Siūlome papildyti sprendimo projektą dar vienu objektu, 

tai Amatų ir menų centras su gamybinėmis patalpomis administraciniame pastate, kurio bendras 

plotas – 187,50 kv. m, pastatas rąstinis, 1 aukšto, S. Dariaus ir S. Girėno g. 24.  

Ž. Garšva. Tik tuo vienu objektu bus papildytas sąrašas? 

J. Žemaitienė. Taip.  

D. Milkinas. Atstovauju VšĮ „Gerumo namai“, esančią Medekšinės g. 17, kuri buvo 

įtraukta į viešame aukcione parduodamų objektų sąrašą. Gal situacija neišanalizuota, nes tai                  

20 metų veikiantis pensionatas, ne pelno siekianti organizacija. Pensionate gyvena virš                          

60 neįgaliųjų, sukurta 30 darbo vietų, pastatai prižiūrimi. Nuobaudų iš audituojančių įstaigų 

neturime. Noriu paprašyti atidėti šio objekto privatizavimo svarstymą. Tiesa, yra keletas 

nenaudojamų, mums nenaudingų pastatų, bet jie buvo perduoti pagal priklausomybę.  

V. Matijošaitis. Įtraukimas į sąrašą, tai nereiškia, kad pradėsime pastatus pardavinėti. 

Grįšime prie šios temos, išsiaiškinsime.  
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A. Baltrušienė. Atstovauju Romainių bendruomenę. Kalbu apie kitą pastatą, esantį 

Medekšinės g. 17, kurį panaudos teise naudoja bendruomenė „Naujieji Romainiai“. Vienoje pastato 

dalyje yra koplyčia, veikianti daugiau kaip 20 metų. Surinkome daugiau nei 800 parašų, kreipėmės į 

Kauno merą prašydami ilgalaikės panaudos. Koplyčia vienintelė vieta, kur gali susirinkti 

romainiškai. Ten vyksta šventės, kultūriniai renginiai. Kitoje pastato dalyje yra pasikeitimo daiktais 

patalpa, kurioje veikla vyksta savanorystės principu. Nesame prašę ar naudoję mokesčių mokėtojų 

pinigų. Tikimės mūsų rinktos valdžios supratimo neįtraukti to objekto į parduodamų objektų sąrašą.  

V. Matijošaitis. Ačiū už komentarą. Į šį objektą mes atvyksime dar kartą.  

S. Kairys. Mes, pagal Tarybos reglamentą negalime išbraukti šio objekto, nes nėra raštu 

suformuluoto pasiūlymo. Įtraukimas į sąrašą dar nereiškia, kad objektas bus parduotas. Turėsime 

laiko situaciją įvertinti iš naujo.   

R. Skilandis. TS-LKD frakcija siūlo iš sprendimo projekto išbraukti 294 punktą. Turėjo 

būti pateiktas siūlymas atidėti visą sprendimą.  

A. Palionis. Sąrašas pildosi objektais, kuriuos planuojama parduoti. Objektą, apie kurį 

kalbėjo pranešėjas, dar niekas neparduoda, dokumentų parengimas užima daug laiko. Kitame 

Tarybos posėdyje, jeigu bus reikalinga, šį objektą iš sąrašo išbrauksime.  

V. Matijošaitis. Manau, kad parduodamų viešame aukcione objektų sąraše buvimas 

paskatins to turto naudotojus ir bendruomenes būti aktyvesniais savo veiklose.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo klausimo svarstymą atidėti.  

Balsavo: už – 12, prieš – 3, susilaikė – 22.  

NUSPRĘSTA. Klausimo neatidėti.  

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl rengėjo siūlymo papildyti sąrašą 303 p. (Dėl objekto S. Dariaus ir                   

S. Girėno g. 24 įtraukimo į parduodamų objektų sąrašą) (pridedama).  

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

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarta.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Balsavo: už – 23, prieš – 2, susilaikė – 12.  

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas T-408 pridedamas). 

 

 

61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-417 „Dėl įpareigojimų Kauno miesto 

savivaldybės administracijai“. 

Pranešėjas – V. Jurkevičius, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitete, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Koks tikslas šio sprendimo? 

V. Jurkevičius. Šis sprendimo projektas nustatytų konkrečius administracijos žingsnius, 

kovojant su savavališkai pastatytais ir neįteisintais statiniais. Praeitame posėdyje priimtas 

protokolinis pavedimas neturėtų juridinės galios priimant bet kokius sprendimus.   

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-409 pridedamas).        
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62. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai.  

L. Kudarienė. Prateitą savaitę vėl buvo apsemta požeminė perėja, esanti Taikos pr. -                    

- Savanorių pr. sankryžoje, prie išėjimo į Aklųjų-silpnaregių centrą. Tokia situacija sunki regėjimo 

negalią turintiems žmonėms. Ar numatoma remontuoti minėtą perėją (pridedama)?   

 

 

 

Posėdis baigėsi 10.20 val. 
 
 

 

Savivaldybės meras                     Visvaldas Matijošaitis 

Tarybos sekretorė                     Sandra Gražulytė 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato specialistė 

Rima Grajauskienė 

 

                   

 


