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Posėdis vyko 2017-10-17 (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 narės: L. Mikalauskas, M. Panceris, I. Pukelytė, A. Raižys, 

K. Stirbys.   

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama).  

S. Kairys. Informuoju, kad D. Razmislevičius pateikė prašymą (pridedamas) leisti nusišalinti 

nuo 7 klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T-

647 „Dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinių automobilių valdytojų 

atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis 

automobiliams statyti mokėjimo“ pakeitimo “ (TR-697) svarstymo.   

L. Pūkienė. Nusišalinu nuo 2 klausimo „Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo 

liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių gyventojams nustatymo“ (TR-717) svarstymo.  

G. Žukauskas. Nusišalinu nuo 41 klausimo „Dėl negyvenamųjų patalpų Vaidoto g. 115, 

Kaune, perdavimo panaudos pagrindais“ (TR -728) svarstymo. 

 

D. Razmislevičius. Socialdemokratų frakcijos posėdyje, kuris įvyko spalio 4 d., frakcijos 

seniūnu buvo išrinktas D. Razmislevičius (pridedama).  

 

R. Skilandis. Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų frakcija siūlo atidėti             

42 klausimo „Dėl negyvenamųjų patalpų Vaidoto g. 115, Kaune, nuomos“ (TR-729) svarstymą 

(pridedama).  

 

S. Kairys. Klausimą atidėti galime tik jo svarstymo metu, dabar turime balsuoti dėl 

klausimo išbraukimo iš darbotvarkės.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl 42 klausimo „Dėl negyvenamųjų patalpų Vaidoto g. 115, Kaune, nuomos“ 

(TR-729) išbraukimo iš darbotvarkės. 

Balsavo: už – 10, prieš – 18, susilaikė – 6 (balsavimo rezultatai pridedami). 

NUSPRĘSTA. Klausimo iš darbotvarkės neišbraukti. 

 

S. Kairys. Siūlau bendru sutarimu patvirtinti šios dienos darbotvarkę.  
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę. 

 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų 

darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo  

2. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų 

mokesčio dydžių gyventojams nustatymo  

3. Dėl pritarimo, kad būtų pertvarkyta viešoji įstaiga Kauno miesto kamerinis teatras 

4. Dėl Kauno miesto strateginio triukšmo žemėlapio patvirtinimo  

5. Dėl pritarimo reorganizuoti viešąsias įstaigas Kauno slaugos ligoninę, Kauno 

Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę ir K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo 

ligoninę  

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-602 

„Dėl Kauno miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  

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

„Dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo 

nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti 

mokėjimo“ pakeitimo  

8. Dėl Mikėnų akligatvio pavadinimo suteikimo  

9. Dėl Kauno miesto viešųjų Aleksoto kapinių statuso pakeitimo  

10. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-559 

„Dėl Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  

11. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-474              

„Dėl Kauno miesto kapinių tvarkymo ir žmonių palaikų laidojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  

12. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-134 „Dėl 

Kauno miesto gatvių priežiūros 2017–2018 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo  

13. Dėl leidimo Kauno savivaldybės vaikų globos namams išsinuomoti automobilį  

14. Dėl Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų ainiai“ direktoriaus pareigybės aprašymo 

patvirtinimo  

15. Dėl 2018 m. Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos 

„Iniciatyvos Kaunui“ sričių ir prioritetų patvirtinimo  

16. Dėl Visuomeninės paskirties objektų prieinamumo didinimo programos patvirtinimo  

17. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-438 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo 

stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  

18. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T-473 

„Dėl pritarimo rengti Kauno miesto darnaus judumo planą“ pakeitimo  
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19. Dėl paraiškos gauti finansavimą pagal Kauno miesto konkurencingumo ir patrauklumo 

didinimo programos 4.1–4.3 papunkčiuose nurodytus tikslus 2018 metų dalinio finansavimo 

sąmatos patvirtinimo  

20. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-516 

,,Dėl Kauno miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose                

2013–2015 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo  

21. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-163 

„Dėl Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo 

organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos 

paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės 

aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  

22. Dėl leidimo Kauno lopšeliui-darželiui „Klumpelė“ statyti sporto aikštelę Pienių g. 14, 

Kaune  

23. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ direktoriaus  

24. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-83 

„Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo 

programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  

25. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-453 

,,Dėl Mokinio krepšelio lėšų skyrimo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo  

26. Dėl turto įtraukimo į Kauno miesto savivaldybės apskaitą ir jo perdavimo Kauno 

lopšeliui-darželiui ,,Klevelis“  

27. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 

„Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo 

įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo  

28. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-235 

,,Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse 

švietimo įstaigose nustatymo“ pakeitimo  

29. Dėl Socialinio būsto nuomos sutarties ir Savivaldybės būsto nuomos sutarties formų 

patvirtinimo  

30. Dėl nekilnojamojo turto Rasytės g. 10A, Kaune, panaudos sutarties su Lietuvos laisvės 

sąjunga (liberalais) nutraukimo prieš terminą  

31. Dėl savivaldybės būsto Taikos pr. 60-39, Kaune, pardavimo  

32. Dėl negyvenamosios patalpos – palėpės patalpos Parodos g. 11, Kaune, dalies 

pardavimo  

33. Dėl negyvenamosios patalpos – neįrengtos pastogės Sandėlių g. 11, Kaune, dalies 

pardavimo  

34. Dėl nekilnojamojo turto Elektrėnų g. 3A, Europos pr. 105A ir L. Sapiegos g. 8P, 

Kaune, pardavimo  
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35. Dėl savivaldybės būsto Kuršių g. 16-9, Kaune, įkeitimo  

36. Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės pr. 112A, Kaune, panaudos sutarties su Kauno 

sportinio šaudymo klubu atnaujinimo  

37. Dėl nekilnojamojo turto A. Stulginskio g. 61, Kaune, perėmimo iš Kauno Jono ir Petro 

Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro  

38. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-483 

„Dėl nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Kauno tvirtovės parkui valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo  

39. Dėl negyvenamųjų patalpų Kranto 5-ojoje g. 7-5, Kaune, perdavimo Kauno Motiejaus 

Valančiaus mokyklai-darželiui valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise  

40. Dėl nekilnojamojo turto Chemijos g. 4C, Kaune, nuomos  

41. Dėl negyvenamųjų patalpų Vaidoto g. 115, Kaune, perdavimo panaudos pagrindais  

42. Dėl negyvenamųjų patalpų Vaidoto g. 115, Kaune, nuomos  

43. Dėl daugiabučio gyvenamojo namo statybos neišlaikant norminio atstumo nuo Kauno 

miesto savivaldybės panaudos teise valdomo žemės sklypo ribos  

44. Dėl nekilnojamojo turto Gričiupio g. 11-101, Kaune, panaudos sutarties nutraukimo 

prieš terminą ir nekilnojamojo turto K. Baršausko g. 92-17, Kaune, perdavimo pagal panaudos 

sutartį Kauno bendruomenės centrui ,,Girsta“  

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų) 

 

  

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-720 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo 

patvirtinimo“.  

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

svarstytas komitetuose, 5 pritarta be pastabų. Ekonomikos ir finansų komitetas siūlo klausimo 

svarstymą atidėti ir kitame komiteto posėdyje detaliau pristatyti šį sprendimo projektą.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Ekonomikos ir finansų komiteto siūlymo klausimo svarstymą atidėti. 

Balsavo: už – 1, prieš – 18, susilaikė – 11. 

NUSPRĘSTA. Klausimo iš darbotvarkės neišbraukti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-682 paskelbtas 

Teisės aktų registre).   

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-717 „Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi 

turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių gyventojams nustatymo“. 



5 

 

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

komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Miesto ūkio ir paslaugų komitetas pritarė ir siūlo Tarybos 

sprendimo 1 priede 103 kodas „Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla“ metinį 

fiksuotą pajamų mokesčio dydį Kauno miesto savivaldybės teritorijoje nustatyti 12 Eur. 

Savivaldybėms yra pavesta nusistatyti veiklos rūšių fiksuotus pajamų mokesčio dydžius. Nuo            

2016 m. liepos mėnesio Vyriausybė nekeitė minimalios algos dydžio, todėl Administracija parengė 

sprendimo projektą, palikdama tuos mokesčių dydžius, kaip 2017 metais.   

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Ar kompiuterinių žaidimų veikla yra prasmingesnė už laiptinių valymą, 

langų plovimą, korepetitorių ir auklių veiklą? Jiems paliekamas tas pats mokesčio dydis.  

V. Popovas.  103 kodas „Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla“ – kiek 

tokių verslo liudijimų yra paimta? 

 A. Laucius. 2016 metais – 621 liudijimas, o 2017 metais – 641 liudijimas. Projekte 

siūlomas mokesčio dydis 520 eurų.  

A. Kupčinskas. TS–LKD frakcija siūlo kodams: 092 – laiptinių valymas; 096 – langų 

valymas; 099 – auklių ir neįgaliųjų priežiūros veikla; 105 – aplinkos tvarkymas nustatyti 1 euro 

mokestį kaip ir kompiuterinių žaidimų.  

S. Kairys. Tai ne klausimo pateikimas, tai siūlymas, kurį pateikėte raštu.   

KALBĖJO: 

Ž. Garšva. Mes nesidžiaugiam, kad mokytojai uždarbiauja pirkdami verslo liudijimus, bet 

tai vienintelis būdas padėti, o ne žadėti ar gailėti. Kaip visada – pabūkim pirmieji. Siūlome pritarti 

Miesto ūkio ir paslaugų komiteto siūlymui 103 kodas „Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo 

mokymo veikla“ nustatyti 1 mėnesiui 1 euro mokestį  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Miesto ūkio ir paslaugų komiteto siūlymo 1 priede 103 kodas 

„Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla“ metinį fiksuotą pajamų mokesčio dydį 

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje nustatyti 12 Eur.  

Balsavo: už – 16, prieš – 0, susilaikė – 19 . 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS–LKD frakcijos siūlymo (protokolo išrašas pridedamas). 

Balsavo: už – 12, prieš – 2, susilaikė – 20. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 20, prieš – 0, susilaikė – 12. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-683 paskelbtas Teisės aktų registre).  

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-708 „Dėl pritarimo, kad būtų pertvarkyta 

viešoji įstaiga Kauno miesto kamerinis teatras“. 

Pranešėjas – M. Kyguolis, Juridinių asmenų valdymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  
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KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Kadangi kas 2 metus keičiamas šios įstaigos statusas, ar yra vizija dėl 

Kamerinio teatro, kaip įstaigos?  

M. Kyguolis. Šiuo metu prie įstaigos yra prijungiamas Mažasis teatras. Kitą Tarybos 

posėdį teiksime projektą dėl pertvarkymo procedūros patvirtinimo. Ji liks biudžetine įstaiga. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-684 pridedamas).     

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-696 „Dėl Kauno miesto strateginio 

triukšmo žemėlapio patvirtinimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-685 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-733 „Dėl pritarimo reorganizuoti viešąsias 

įstaigas Kauno slaugos ligoninę, Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę ir           

K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę“. 

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

komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas siūlo klausimą labiau 

išnagrinėti ir jo svarstymą atidėti kitam posėdžiui.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskienė. Kodėl prijungimas, o ne sujungimas? Kodėl pasirinkta mažiausia įstaiga 

prie kurios bus prijungiamos kitos.  

A. Garmienė. Tikslas turėti vieną juridinį asmenį ir suvienodinti visų slaugos ligoninių 

valdymą. Prijungimas yra teisiškai lengviausias kelias įgyvendinti reorganizaciją. K. Griniaus 

slaugos ligoninė, pagal lovų skaičių, ne pati mažiausia. Jai vadovauja nauja, iniciatyvi direktorė. 

Reorganizacijos procesas nėra lengvas, turi jam kažkas vadovauti.   

V. Matijošaitis. Ateityje numatoma K. Griniaus ligoninės plėtra. 

  

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto siūlymo atidėti 5 klausimo „Dėl 

pritarimo reorganizuoti viešąsias įstaigas Kauno slaugos ligoninę, Kauno Panemunės slaugos ir 

palaikomojo gydymo ligoninę ir K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę“ svarstymą. 

Balsavo: už – 9, prieš – 14, susilaikė – 12. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 23, prieš – 1, susilaikė – 12. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-686 pridedamas). 
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6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-721 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-602 „Dėl Kauno miesto želdynų ir želdinių 

apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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-687 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-697 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

komisariato tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi 

nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-688 pridedamas). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-730 „Dėl Mikėnų akligatvio pavadinimo 

suteikimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-689 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-701 „Dėl leidimo Kauno savivaldybės vaikų 

globos namams išsinuomoti automobilį“. 

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-690 pridedamas). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-704 „Dėl Kauno žiemos sporto mokyklos 

„Baltų ainiai“ direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“. 

Pranešėja – V. Poderytė-Martinkienė, Sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-691 pridedamas).  

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-695 „Dėl Kauno miesto viešųjų Aleksoto 

kapinių statuso pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-692 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-699 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-559 „Dėl Kauno miesto tvarkymo ir švaros 

taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-693 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-700 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2010 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-474 „Dėl Kauno miesto kapinių tvarkymo ir žmonių 

palaikų laidojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. Sprendimas keičiamas dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų 

laidojimo įstatymo pakeitimo. Rengėjas prašo papildyti sprendimo projektą keliais punktais, 

kuriuose tikslinamas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro pavadinimas.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su rengėjo pataisa (pridedama). 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-694 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-707 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-134 „Dėl Kauno miesto gatvių priežiūros 2017–2018 

metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. Miesto ūkio ir paslaugų komitetas pateikė žodinę pastabą dėl 

remonto sąvokos detalizavimo. Mes pritariame tokiam siūlymui, kad vietoj žodžio „Remonto“ 
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darbai būtų papildyta „Paprasto remonto“ darbai. Išskyrus Garšvės g. – paliekamas „Kapitalinis 

remontas“. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Noriu pasakyti, kad Teisės aktai nereglamentuoja tokios statybos rūšies kaip 

„remontas“.  

A. Pakalniškis. Nustato, bet yra išskirta.  

P. Jakštas. Yra kapitalinis remontas ir kelio remontas (taisymas ir paprastasis remontas).  

R. Skilandis. Dėl kokių priežasčių keičiami finansavimo šaltiniai? 

A. Pakalniškis. Pagrindiniai motyvai – skolintų lėšų panaudojimas.  

A. Kupčinskas. Kuo remiantis dabar į sąrašą įtraukėte Miško g., Smetonos al.,                          

A. Mickevičiaus g., ir V. Putvinskio g. Jos buvo pradėtos tvarkyti?   

A. Pakalniškis. Kelių direkcijos finansavimo sutartyse šių objektų nebuvo. Jas buvo 

planuojama finansuoti iš biudžete patvirtintų šaligatvių tvarkymo darbų. Dabar nuspręsta finansuoti 

iš Kelių direkcijos lėšų, todėl turi būti įrašytos į Gatvių priežiūros programą.   

KALBĖJO: 

R. Skilandis. TS-LKD frakcija siūlo į Gatvių priežiūros programą įtraukti Panerių g. nuo 

Varnių g. iki Raudondvario pl. ir Jurbarko g. žiedo kapitalinį remontą. 

A. Kupčinskas. Taip pat siūlome įtraukti Ukmergės gatvę. Ji yra per siaura, siūlome ją 

platinti.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo (pridedama). 

Balsavo: už – 12, prieš – 9, susilaikė – 13 . 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti.  

 

S. Kairys. Diskutavome dėl remonto sąvokų, bet neskubėkime taisyti. Siūlau rengiant kitus 

tokio pobūdžio sprendimus aiškiai apibrėžti remonto sąvoką, kad nekiltų teisinių nesklandumų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-695 pridedamas).          

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-722 „Dėl 2018 m. Kauno miesto 

savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ sričių ir prioritetų 

patvirtinimo“.  

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

svarstytas komitetuose, 6 pritarta be pastabų. Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas pritarė 

ir siūlo Tarybos sprendimo projekte išbraukti 1.2.3. papunktį „vaikų dienos užimtumo 

organizavimas“ bei pakeisti 1.4. punktą ir jį išdėstyti taip: 1.4. jaunimo įgalinimo ir vaikų užimtumo 

sritis: 1.4.1. Kauno, kaip aktyvaus jaunimo miesto, įvaizdžio gerinimas; 1.4.2. vaikų ir moksleivių 

užimtumo organizavimas. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto siūlymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti. 
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Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-696 

paskelbtas Teisės aktų registre).    

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-723 „Dėl Visuomeninės paskirties objektų 

prieinamumo didinimo programos patvirtinimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-697 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-724 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-438 „Dėl Kauno miesto savivaldybės strateginio 

planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-698 paskelbtas 

Teisės aktų registre).   

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-731 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T-473 „Dėl pritarimo rengti Kauno miesto darnaus 

judumo planą“ pakeitimo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

E. Gudišauskienė. Labai gerai, kad toks planas yra rengiamas. Turiu pasiūlymą dėl jo 

rengimo. Šiame komitete dalyvauja Lietuvos Paraplegikų asociacijos valdybos narė. Tai žmonės, 

kurie turi nugaros smegenų traumas ir juda tik su vėžimėliais. Kaune yra Neįgaliųjų sąjunga, o 

posėdyje dalyvauja Senjorų iniciatyvų grupės vadovė, todėl prašau rengiant Darnaus judumo planą 

įtraukti šias organizacijas. Žmonės turintys negalią irgi yra tos sistemos dalis.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-699 pridedamas). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-732 „Dėl paraiškos gauti finansavimą 

pagal Kauno miesto konkurencingumo ir patrauklumo didinimo programos 4.1–4.3 papunkčiuose 

nurodytus tikslus 2018 metų dalinio finansavimo sąmatos patvirtinimo.  
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Pranešėjas – T. Metelionis, Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Ar manote, kad šios kryptys vis dar perspektyvios. Jos juk įvardijamos kaip 

emigracinės, t. y. 3 į Norvegiją ir 1 į Nyderlandus. Pasirašyta sutartis dėl maršruto Kaunas-Varšuva-

Kaunas. Ar nemanote, kad reikia plėtoti kitas kryptis?  

T. Metelionis. Darbo grupė, kuri buvo sudaryta dėl sutarties pratęsimo, svarstė šį klausimą. 

Agentūra „Kaunas IN“ ir Wizz air seka statistiką ir teikia mums ataskaitas. Tyrimai parodė, kad  

skrendančių tomis kryptimis apie 70 proc. sudaro lietuviai, apie 30 proc. – norvegai ir olandai. 

Svarstant buvo nuspręsta, kad virš 40 tūkst. užsieniečių sukuria naudą miestui. Vasarą vykdant 

viešinimą ta proporcija gali keistis į geresnę pusę. Remiantis tais argumentais darbo grupė nutarė, 

kad dar metus šias kryptis verta paremti.  

A. Kupčinskas. Vis dėl to 70 proc. skraidančių į Norvegiją ir Nyderlandus yra lietuviai. 

Gerai, kad jiems sudaromos sąlygos skristi į darbo vietas ir lankyti artimuosius, bet tai nėra tokia 

pat kryptis kaip Kaunas – Tamperė. Siūlome ieškoti tikrų krypčių, kurios priviliotų turistus į Kauną. 

Mano nuomone tos trys emigracinės kryptys nepasiteisins. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-700 pridedamas). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-698 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2013 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-516 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės energinio 

efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose 2013–2015 metų programos patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

Pranešėjas – K. Miškinis, Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyriaus 

vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-701 paskelbtas 

Teisės aktų registre).   

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-719 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų 

namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų 

asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų 

administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, 

priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėjas – K. Miškinis, Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyriaus 

vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-702 paskelbtas 

Teisės aktų registre).   
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22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-726 „Dėl leidimo Kauno lopšeliui-

darželiui „Klumpelė“ statyti sporto aikštelę Pienių g. 14, Kaune“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-703 pridedamas).   

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-693 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Tukas“ direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-704 pridedamas).    

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas TR-694 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal 

ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

  

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-705 paskelbtas 

Teisės aktų registre).  

  

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-703 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-453 ,,Dėl Mokinio krepšelio lėšų skyrimo, naudojimo 

ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-706 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas TR-706 „Dėl turto įtraukimo į Kauno miesto 

savivaldybės apskaitą ir jo perdavimo Kauno lopšeliui-darželiui ,,Klevelis“. 

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

pritarta be pastabų.  
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Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-707 pridedamas).  

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-702 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno 

miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupes tvarkos“ pakeitimo“.  

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-708 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-725 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-235 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose nustatymo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-709 pridedamas).  

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-727 „Dėl Socialinio būsto nuomos 

sutarties ir Savivaldybės būsto nuomos sutarties formų patvirtinimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-710 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-705 „Dėl nekilnojamojo turto Rasytės g. 10A, 

Kaune, panaudos sutarties su Lietuvos laisvės sąjunga (liberalais) nutraukimo prieš terminą“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-711 pridedamas).  
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31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-709 „Dėl savivaldybės būsto                     

Taikos pr. 60-39, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų,  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-712 pridedamas).  

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-710 „Dėl negyvenamosios patalpos – 

palėpės patalpos Parodos g. 11, Kaune, dalies pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-713 pridedamas). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-711 „Dėl negyvenamosios patalpos – 

neįrengtos pastogės Sandėlių g. 11, Kaune, dalies pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-714 pridedamas).  

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-712 „Dėl nekilnojamojo turto               

Elektrėnų g. 3A, Europos pr. 105A ir L. Sapiegos g. 8P, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-715 pridedamas).  

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-713 „Dėl savivaldybės būsto                

Kuršių g. 16-9, Kaune, įkeitimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-716 pridedamas).  
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36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-714 „Dėl nekilnojamojo turto                  

V. Krėvės pr. 112A, Kaune, panaudos sutarties su Kauno sportinio šaudymo klubu atnaujinimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas nepritarė.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskienė. Kodėl šaudymo klubui sudaroma panaudos sutartis, o ne nuomos? Kuo 

skiriasi panauda nuo nuomos? 

D. Valiukas. Šiame šaudymo klube sportuoja neįgalūs asmenys, nes sporto mokykla 

„Gaja“ nepritaikyta neįgaliesiems. Sutartis atnaujinama 1 metams ir manome, kad pagal anksčiau 

patvirtintą tvarką jos bus nuomojamos iki termino pabaigos, siekiant išlaikyti organizaciją, kuri 

dabar rūpinasi tomis patalpomis, kad jos nebūtų apleistos.   

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 23, prieš – 1, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-717 pridedamas). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-715 „Dėl nekilnojamojo turto                        

A. Stulginskio g. 61, Kaune, perėmimo iš Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio 

centro“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Kai perimsite Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro 

patalpas, ką su jomis darysite? 

D. Valiukas. Klausimas sprendžiamas, konkrečių sprendimų dar neturime.  

A. Kupčinskas. Ar tai nesusiję su muzikos mokyklų perkėlimu? 

D. Valiukas. Negaliu pasakyti. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 22, prieš – 0, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-718 pridedamas). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-716 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-483 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo viešajai 

įstaigai Kauno tvirtovės parkui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

R. Šnapštienė. Rengėjas prašo pakeisti sprendimo projekto 2 punktą ir jį išdėstyti taip:            

„2. Įgalioti Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus vedėją Donatą 

Valiuką pasirašyti priede nurodyto nekilnojamojo turto patikėjimo sutartį ir perdavimo ir priėmimo 

aktą.“ 
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Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo siūlymo pakeisti 2 punktą (pridedama).  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pritarti rengėjo siūlymui. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-719 

pridedamas). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-718 „Dėl negyvenamųjų patalpų                

Kranto 5-ojoje g. 7-5, Kaune, perdavimo Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklai-darželiui valdyti, 

naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-720 pridedamas). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-627 „Dėl nekilnojamojo turto                

Chemijos g. 4C, Kaune, nuomos“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 25, prieš – 2, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-721 pridedamas). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-728 „Dėl negyvenamųjų patalpų             

Vaidoto g. 115, Kaune, perdavimo panaudos pagrindais“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-722 pridedamas). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-729 „Dėl negyvenamųjų patalpų              

Vaidoto g. 115, Kaune, nuomos“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas klausimo 

svarstymą atidėjo. Rengėjui siūlo atnaujinti Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos 

pagrindais ir nuomos tvarkos aprašus ir nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisykles ir 

atidėti klausimo svarstymą kitam Tarybos posėdžiui. 
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Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto siūlymo klausimo 

svarstymą atidėti.  

Balsavo: už – 10, prieš – 15, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-723 pridedamas). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-734 „Dėl daugiabučio gyvenamojo namo 

statybos neišlaikant norminio atstumo nuo Kauno miesto savivaldybės panaudos teise valdomo 

žemės sklypo ribos“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

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

komitetas svarstymą atidėjo ir siūlo sprendimo projekto svarstymą atidėti kitam Tarybos posėdžiui 

bei prašyti Miesto planavimo ir architektūros skyrių pristatyti šį sprendimo projektą kitame 

Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

N. Valatkevičius. Tarybos sprendimu buvo pakeistas bendrasis planas ir patvirtintas skvero 

dydis. Šiuo atveju vienoje dalyje namo ribos priartėja prie skvero arčiau nei 3 metrai, todėl mes ir 

prašome sutikimo. Aš manau, kad tokį sutikimą tikslinga duoti, nes namas jau suprojektuotas. 

A. Kupčinskienė. Kiek namas priartėja prie skvero, nes aiškinamajame rašte nieko apie 

atstumus nerašoma.  

N. Valatkevičius. Atstumas turi būti 3 metrai, bet vienoje dalyje priartėja prie sklypo ribos.  

P. Jakštas. Koks numatomas pastato aukštis? 

N. Valatkevičius. Pastatas bus 3 aukštų, apie 10 metrų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Ekonomikos ir finansų komiteto siūlymo klausimo svarstymą atidėti.  

Balsavo: už – 8, prieš – 12, susilaikė – 11. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama už sprendimo priėmimą. 

Balsavo: už –23, prieš – 0, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-724 pridedamas). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-735 „Dėl nekilnojamojo turto             

Gričiupio g. 11-101, Kaune, panaudos sutarties nutraukimo prieš terminą ir nekilnojamojo turto              

K. Baršausko g. 92-17, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno bendruomenės centrui 

,,Girsta“.  
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Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-725 pridedamas). 

 

 

45. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai.  

 

 

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 


