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2017 m. lapkričio 14 d.   Nr. TP-10 

Kaunas 

 

 

Posėdis vyko 2017-11-14 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 11.00 val.). 

 

Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras.  

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

sekretoriato specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas. 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: O. Balžekienė, M. Panceris, E. Plūkienė.   

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama).  

S. Kairys. Informuoju, kad vadovaudamasis Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos 

reglamento 85.1 punktu, posėdžio pirmininkas iki posėdžio darbotvarkės patvirtinimo informuoja 

posėdžio dalyvius apie iš anksto pareikštą Tarybos narių nusišalinimą nuo atitinkamo darbotvarkės 

klausimo svarstymo ir balsavimo, kad nesukeltų galimo interesų konflikto pagal Viešųjų ir privačių 

interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą. Gauta Tarybos narių kreipimųsi dėl nusišalinimo 

svarstant klausimą „Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo 

dydžio nustatymo (TR-779)“. Prašymus leisti nusišalinti  nuo minėto klausimo svarstymo pateikė 

šie Tarybos nariai: A. Palionis, P. Mačiulis. K. Stirbys, J. Norvaišienė, S. V. Bartaška, M. Jurgutis, 

D. Večerskis, R. Šnapštienė, I. Pukelytė, T. Bagdonavičius, B. Želvys, R. Bičkauskienė,                

V. Matijošaitis, D. Matijošaitis, V. Varžinskas,  J. Audėjaitis, D. Sirgedas, R. Mikaitis, S. Kairys,  

Ž. Garšva, D. Razmislevičius. (prašymai pridedami) 

Taip pat P. Mačiulis pateikė prašymą (pridedamas) leisti nusišalinti nuo 1 klausimo „Dėl 

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

savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ (TR-751) svarstymo.   

 

E. Gudišauskienė. Aš taip pat nusišalinu nuo 2 klausimo „Dėl 2018 metų žemės mokesčio 

tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo (TR-779)“ svarstymo.  

J. Koryzna. Nusišalinu nuo 2 klausimo „Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų ir 

neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo (TR-779)“ svarstymo. 

A. Garbaravičius. Nusišalinu nuo 2 klausimo „Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų ir 

neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo (TR-779)“ svarstymo. 

 

S. Kairys. Gal galima bendru sutarimu nepriimti Tarybos narių A. Palionio, P. Mačiulio,          

K. Stirbio, J. Norvaišienės, S. V. Bartaškos, M. Jurgučio, D. Večerskio, R. Šnapštienės,                    

I. Pukelytės, T. Bagdonavičius, B. Želvio, R. Bičkauskienės, V. Matijošaičio, D. Matijošaičio,          

V. Varžinsko, J. Audėjaičio, D. Sirgedo, R. Mikaičio, S. Kairio,  Ž. Garšvos, D. Razmislevičiaus,  

E. Gudišauskienės, J. Koryznos, A. Garbaravičiaus pareikštų nusišalinimų nuo klausimo „Dėl 2018 

metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo (TR-779)“ 

svarstymo, nes norint priimti Tarybos sprendimą, turi būti kvorumas. 
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepriimti Tarybos narių A. Palionio, P. Mačiulio,          

K. Stirbio, J. Norvaišienės, S. V. Bartaškos, M. Jurgučio, D. Večerskio, R. Šnapštienės,                    

I. Pukelytės, T. Bagdonavičius, B. Želvio, R. Bičkauskienės, V. Matijošaičio, D. Matijošaičio,          

V. Varžinsko, J. Audėjaičio, D. Sirgedo, R. Mikaičio, S. Kairio,  Ž. Garšvos, D. Razmislevičiaus, E. 

Gudišauskienės, J. Koryznos, A. Garbaravičiaus pareikštų nusišalinimų svarstant klausimą „Dėl 

2018 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“           

(TR-779)“, nes neliktų galimybės priimti sprendimą. 

 

S. Kairys. Vakar vykusioje seniūnų sueigoje nebuvo priimtas bendras sprendimas, todėl 

siūlau balsuoti dėl klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo 

Nr. T-87 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir 

kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-792)“ įtraukimo į darbotvarkę.    

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

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

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

nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ (TR-792) įtraukimo į 

darbotvarkę. 

Balsavo: už –22, prieš – 5, susilaikė – 6 (balsavimo rezultatai pridedami). 

NUSPRĘSTA. Klausimą įtraukti į darbotvarkę. 

 

S. Kairys. Siūlau bendru sutarimu patvirtinti šios dienos darbotvarkę su pakeitimais.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę su pakeitimais. 

 

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

Kauno miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo  

2. Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio 

nustatymo  

3. Dėl atliekų priėmimo ir apdorojimo Kauno regioniniuose sąvartynuose, mechaninio 

biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginiuose, žaliųjų atliekų kompostavimo 

aikštelėse, didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėse mokesčio  

4. Dėl mišrių komunalinių atliekų tvarkymo pastoviosios ir kintamosios įmokos 

dedamosios dalies dydžių ir mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normų nustatymo  

5. Dėl Žemoklių gatvės ir Juozažolių akligatvio pavadinimų suteikimo  

6. Dėl žemės sklypų Karaliaus Mindaugo pr. 50, 50A, Kaune, detaliųjų planų pakeitimo  

7. Dėl 2007 m. lapkričio 27 d. turto panaudos sutarties Nr. S-15 atnaujinimo  

8. Dėl 2007 m. lapkričio 27 d. turto panaudos sutarties Nr. S-16 atnaujinimo  

9. Dėl 2007 m. lapkričio 28 d. turto panaudos sutarties Nr. S-17 atnaujinimo  

10. Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo 

transporto priemonių (troleibusų) įsigijimas“  

11. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Privačių namų prijungimas prie Kauno miesto 

nuotekų surinkimo infrastruktūros“  

12. Dėl UAB „Apželdinimas“ projekto „Teritorijos, esančios Antakalnio g. 42, Kaune, 

išvystymas“ pripažinimo regioninės svarbos projektu  

13. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T-524 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės įmonės „Kapinių priežiūra“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų 

nustatymo“ pakeitimo  

14. Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo programos patvirtinimo  
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15. Dėl UAB „Šilumininkas“ centralizuotai tiekiamos bazinės šilumos kainos dedamųjų 

nustatymo  

16. Dėl UAB „Šilumininkas“ švietimo ir ugdymo įstaigoms tiekiamos bazinės šilumos 

kainos dedamųjų nustatymo  

17. Dėl UAB „Šilumininkas“ Kauno Palemono gimnazijai tiekiamos bazinės šilumos 

kainos dedamųjų nustatymo  

18. Dėl viešosios įstaigos Kauno regioninės energetikos agentūros dalininko teisių 

pardavimo  

19. Dėl viešosios įstaigos „Teatro projektai“ dalininko teisių pardavimo  

20. Dėl viešosios įstaigos „Domus pacis“ dalininko teisių pardavimo  

21. Dėl Pažaislio kultūros ir turizmo centro dalininko teisių pardavimo  

22. Dėl viešosios įstaigos „Domus Laudis“ dalininko teisių pardavimo  

23. Dėl viešosios įstaigos „Karmelitų projektai“ likvidavimo  

24. Dėl biudžetinės įstaigos „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ buveinės 

pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo  

25. Dėl viešosios įstaigos Kauno miesto kamerinio teatro pertvarkymo į biudžetinę įstaigą 

Kauno miesto kamerinį teatrą  

26. Dėl sutikimo perimti Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės 

teise priklausantį trumpalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo Kauno kultūros centrui „Tautos 

namai“  

27. Dėl atstovo skyrimo į koncertinės įstaigos Kauno miesto simfoninio orkestro meno 

tarybą  

28. Dėl atstovo skyrimo į Kauno šokio  teatro „Aura“ meno tarybą.  

29. Dėl Kauno miesto mokslo premijų skyrimo  

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

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

Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo  

31. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. T-400 

„Dėl įgaliojimų suteikimo Agnei Venienei, Renatai Gaivenienei ir Dangirai Naujokienei“ pakeitimo  

32. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus Kauno miesto savivaldybės panaudos teise 

valdomame žemės sklype  

33. Dėl Savivaldybės būsto Totorių g. 12-1, Kaune, pardavimo  

34. Dėl Savivaldybės būsto R. Kalantos g. 119A-14, Kaune, pardavimo  

35. Dėl Savivaldybės būsto Chemijos g. 9-34, Kaune, pardavimo  

36. Dėl Savivaldybės būsto Muravos g. 15-59, Kaune, pardavimo  

37. Dėl Savivaldybės būsto Kovo 11-osios g. 102-54, Kaune, pardavimo  

38. Dėl Savivaldybės būsto I. Kanto g. 24-21, Kaune, pardavimo  

39. Dėl Savivaldybės būsto Šv. Gertrūdos g. 14B-15A, Kaune, pardavimo  

40. Dėl Savivaldybės būsto Vasario 16-osios g. 10-20, Kaune, pardavimo  

41. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 149-8, Kaune, pardavimo  

42. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 165-10, Kaune, pardavimo  

43. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 165-22, Kaune, pardavimo  

44. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 165-34, Kaune, pardavimo  

45. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 167-15, Kaune, pardavimo  

46. Dėl Savivaldybės būsto J. Grušo g. 13-14, Kaune, pardavimo  

47. Dėl Savivaldybės būsto Pakraščio g. 22-34, Kaune, pardavimo  

48. Dėl Savivaldybės būsto Rausvės g. 6-7, Kaune, pardavimo  

49. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto Pramonės pr. 33, 

Kaune, panaudos sutarties su viešąja įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotimi 

atnaujinimo  

50. Dėl buto Baltijos g. 4-2, Kaune, išbraukimo iš Savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų 

patalpų sąrašo  
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51. Dėl nekilnojamojo turto S. Dariaus ir S. Girėno g. 29A, Kaune, panaudos sutarties su 

Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriumi atnaujinimo  

52. Dėl nekilnojamojo turto Energetikų g. 50, Kaune, nuomos  

53. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-472 „Dėl 

negyvenamosios patalpos Vytauto pr. 44, Kaune, nuomos“ pripažinimo netekusiu galios  

54. Dėl negyvenamosios patalpos ir  dalies stogo Laisvės al. 96, Kaune, nuomos  

55. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-702 

„Dėl Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento 

patvirtinimo“ pakeitimo  

56. Dėl nekilnojamojo turto Veiverių g. 132, Kaune, perdavimo panaudos pagrindais 

sveikatos ir integracijos klubui „Sauliukas“  

57. 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 

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų) 

 

E. Gudišauskienė. Informuoju, kad 2017 m. lapkričio 9 d. Tėvynės sąjungos – Lietuvos 

krikščionių demokratų frakcijos posėdyje, frakcijos pirmininke patvirtinta E. Gudišauskienė, o 

pavaduotoju – Vygantas Gudėnas (pridedama).  

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-751 „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. Klausimas svarstytas 

komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė ir siūlo sprendimo 

projekte padaryti atitinkamus pakeitimus, pateiktus Finansų ir ekonomikos skyriaus 2017-11-07 

rašte Nr. 09-5-206 (pridedama). 

S. Kairys. Ar galime bendru sutarimu pritarti rengėjo pateiktoms pataisoms, kurioms 

pritarė ir  Ekonomikos ir finansų komitetas? 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pritarti rengėjo pateiktoms pataisoms. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-726 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-779 „Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų 

ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“. 

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

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

projekte nesiūloma keisti tarifų, išskyrus konservacinės paskirties ir rekreacinės paskirties žemės. 

Šiose žemėse veikla yra apribojama, todėl buvo priimtas sprendimas sumažinti šių žemių vertes.   

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-727 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 
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3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-781 „Dėl atliekų priėmimo ir apdorojimo 

Kauno regioniniuose sąvartynuose, mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų 

rūšiavimo įrenginiuose, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse, didelių gabaritų ir kitų atliekų 

surinkimo aikštelėse mokesčio“. 

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

komitetuose, 3 pritarta be pastabų. Miesto ūkio ir paslaugų komitetas pritarė ir siūlo sprendimo 

projekto pavadinime išbraukti žodžius „didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėse“ ir 

sprendimo projekto 1 punkte išbraukti žodžius „ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse“. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Kokią dalį atliekų tvarkyme sudaro išrūšiuotos atliekos ir kur jos patenka? Kitas 

klausimas – statybinės atliekos objektuose. Pagal Aplinkos ministro įsakymą statybinės atliekos 

objekte turi būti rūšiuojamos į keturis konteinerius, bet, kiek žinau, niekas nerūšiuoja. Moka 

didesnę kainą ir išveža. Ar jos vėliau rūšiuojamos? 

R. Savickienė. Pastačius mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) ir mechaninio atliekų 

rūšiavimo (MAR) įrenginius visos atliekos yra 100 proc. rūšiuojamos. Papuolę į MBA atliekos apie 

50 proc. yra bioskaidžios, apie 10 proc. yra išrūšiuojamos kaip pakuotė (užteršta ir sunkiai 

realizuojama), o 24 proc. yra deginama. Visa kita važiuoja į sąvartyną. Statybinių atliekų tvarkymą 

prižiūri kitos institucijos. Taip, ne visur tvarkingai tvarkoma, bet tai ne mūsų kompetencija.   

L. Kudarienė. Kodėl daugiabučių gyventojams nemažėja šiukšlių išvežimo kaina, juk kuo 

daugiau išrūšiuoji, tuo mažiau išvežama bendrųjų šiukšlių.  

R. Savickienė. Šiuo metu įgyvendinamas projektas dėl rūšiavimo konteinerių prie visų 

daugiabučių. Kol nėra tinkamai įrengta infrastruktūra, sudėtinga tą sistemą įgyvendinti. 2019 m. 

pradžioje projektas turi būti užbaigtas, tada ir bus svarstomas jūsų klausimas.   

S. Kairys. Yra Miesto ūkio ir paslaugų komiteto siūlymas sprendimo projekto pavadinime 

išbraukti žodžius „didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėse“ ir sprendimo projekto 1 

punkte išbraukti žodžius „ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse“. Gal vedėja gali 

pakomentuoti. 

R. Savickienė. Tai iš ankstesnio sprendimo perkelti tekstai, bet jie nekeičia sprendimo 

esmės. Į stambiųjų atliekų aikštelę gyventojų atliekos priimamos nemokamai, todėl pritariam šiam 

pakeitimui.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pritarti Miesto ūkio ir paslaugų komiteto siūlymui. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-728 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-784 „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 

komitetuose, pritarta be pastabų. Noriu atkreipti dėmesį, kad tai yra visiškai perskaičiuota 

atsižvelgiant į anksčiau priimtą sprendimą, kur kainos pakėlimas susietas tik išskirtinai su 

deponavimo mokesčiu.  
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KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Skilandis. Kokį pelną turėjo UAB „Kauno švara“ 2016 m. ir kokią dalį pajamų sudarė 

pajamos už atliekų tvarkymą? 

R. Savickienė. Negaliu atsakyti, neturiu informacijos.  

E. Gudišauskienė. Atliekų turėtojų portfelyje kokią dalį procentais sudaro verslo įmonės ir 

gyventojai? 

R. Savickienė. Tie, kurie turi rūšiavimo konteinerius individualiose valdose,– 20,6 proc., 

juridiniuose asmenyse – 23 proc., o daugiabučiuose – 20,7 proc. Gyventojams turintiems 120 litrų 

konteinerį ir atliekas veža 12 mėnesių per metus, tai kaina kyla 30 centų į mėnesį.   

V. Gudėnas. Jeigu Aplinkos ministerijai prireikė šio mokesčio, tai gal tegul dengia iš 

biudžeto. Kodėl šis mokestis išdalinama gyventojams?  

R. Savickienė. Tai visiems žinomas 2014 metų Vyriausybės nutarimas dėl mokesčių už 

aplinkos teršimą atliekomis. Kuriant atliekų tvarkymo politiką, tame tarpe ir regioninę, yra 

numatyta, kad į sąvartyną šalint atliekas būtų pats brangiausias būdas. Buvo tikėtasi, kad 2018 

metams Lietuvoje bus pakankamai pastatyta deginimo įmonių ir vežimo į sąvartyną kiekis turėtų 

ženkliai sumažėti, todėl kaip saugiklis Vyriausybės mastu buvo planuota padidinti mokestį. 2017 m. 

mokestis – 3 eurai už toną, 2018 m. – 5 eurai už toną, 2019 m. – 21,72 eurai. Šis mokestis eina ne į 

Kauno ar Kauno rajono biudžetą, bet į valstybės biudžetą.  

A. Kupčinskas. Norėjau, kad jūs patikslintumėte ir informuotumėte gyventojus, kiek 

gyvenantiems daugiabučiame name padidėja šiukšlių išvežimo kaina? Komitete minėjote, kad 

gyvenantiems 40 kv. m bute – 70 cnt, 80 kv. m – 1,40 euro. 

R. Savickienė. Aš minėjau, kad 40 kv. m bute – 69 cnt, 60 kv. m buto – 1,04 euro.  

V. Gudėnas. Reikėtų daugiau informacijos apie naujas UAB „Kauno švara“ šiukšlių 

išvežimo mašinas, nes kai atvažiuoja išvežti rūšiuotus konteinerius, dalis gyventojų mano, kad 

stiklą ir plastiką pila į tą pačią konteinerio dalį.  

L. Kudarienė. Didžiausia našta bus daugiabučių gyventojams, kadangi 40 kv. m bute – 69 

cnt, 60 kv. m buto – 1,04 cnt., privatininkams – vienas išvežimas 30 centų? Aš manau, kad tai 

neteisinga. Daugiabučiuose gyvena mažesnes pajamas turintys žmonės.  

A. Kupčinskas. Aš manau, kad nebūtina gyventojams didinti kainas, nes „Kauno švara“ 

turi milijoninį pelną.  

E. Gudišauskienė. TS–LKD frakcija siūlo nekeisti įkainių ir palikti galioti Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. T-358 nustatytus įkainius.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS–LKD frakcijos siūlymo (pridedamas).  

Balsavo: už – 15, prieš – 6, susilaikė – 16. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti.  

 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 23, prieš – 9, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-729 paskelbtas Teisės aktų registre). 
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5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-744 „Dėl Žemoklių gatvės ir Juozažolių 

akligatvio pavadinimų suteikimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-730 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-789 „Dėl žemės sklypų                              

Karaliaus Mindaugo pr. 50, 50A, Kaune, detaliųjų planų pakeitimo“.  

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Aiškinamajame rašte parašyta, kad specialistų išvadų nėra. Ar jūs 

nesikreipėte į Aplinkos apsaugos ministeriją ar Kultūros paveldo departamentą ir kodėl sprendimo 

projekte neužduodama užduotis dėl užstatymo intensyvumo?  

N. Valatkevičius. Užduotis dėl užstatymo intensyvumo bus nustatyta rengiant detalųjį 

planą. Kai bus nustatytas intensyvumas ir parengtas detalusis planas, jis bus tvirtinamas Tarybos 

sprendimu.  

R. Skilandis. Miesto ūkio ir paslaugų komitete buvo užduotas klausimas dėl Europos 

Sąjungos? Ar pasižiūrėjote, galėsit atsakyti?.  

N. Valatkevičius. Reikia gauti agentūros pritarimą ir jeigu nekeisime pastato paskirties 

jokių problemų nekils, net ir atsiradus Mokslo muziejui bei papildomoms sporto šakoms. Veikla 

turi išlikti ta pati, kuri vykdoma dabar.  

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Nemuno sala yra reikšminga miesto teritorija. Rengiant 2013 metais 

Nemuno salos detalųjį planą buvo pasakyta, kad sala bus žalia teritorija, žalia sala. Tikiuosi, kad 

rengiant detalųjį planą didesnė teritorijos dalis išliks žalia.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 27, prieš – 0, susilaikė – 10 . 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-731 pridedamas). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-752 „Dėl 2007 m. lapkričio 27 d. turto 

panaudos sutarties Nr. S-15 atnaujinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-732 pridedamas). 
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8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-753 „Dėl 2007 m. lapkričio 27 d. turto 

panaudos sutarties Nr. S-16 atnaujinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-733 pridedamas). 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-754 „Dėl 2007 m. lapkričio 28 d. turto 

panaudos sutarties Nr. S-17 atnaujinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-734 pridedamas). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-755 „Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant 

projektą „Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių (troleibusų) įsigijimas“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Ar šie troleibusai galės nuvažiuoti į šoną nuo kontaktinio tinklo?  

P. Keras. Tokia funkcija šiuose troleibusuose nenumatyta. Tokia transporto priemonė gali 

nuvažiuoti iki 12 km., todėl priimtas sprendimas įsigyti transporto priemones važiuojančias nuo 

kontaktinio tinklo.  

A. Kupčinskas. Kiek dar tęsis sutartis dėl su „Kauno autobusais“? Yra grėsmė, kad po 

kelių metų jie nebūtinai teiks pavežėjimo paslaugą.  

P. Keras. Sutartis galioja iki 2018 m. gruodžio 31 dienos. Aišku, priklausys nuo teisės aktų. 

Bet tai neriboja galimybės Savivaldybei sudaryti naujų vidaus sandorių, tik jiems yra iškeltos tam 

tikros sąlygos. Šiandien sprendimo skelbti konkursą naujam vežėjui nėra. 

G. Budnikas. Kyla klausimai dėl vairuotojų, kurių atlyginimai maži. Pirksim naujus 

troleibusus, o gal vairuotojų neturėsime.  

P. Keras. Darbo užmokestis šiais metais vairuotojams buvo didintas. Padėtis darbo rinkoje 

sąlygoja kai kuriuos sprendimus, bet būtų dar blogiau jeigu turėtume vairuotojų, bet neturėtume 

troleibusų.  

KALBĖJO:  

E. Gudišauskienė. Transporto parko atnaujinimas yra labai geras reiškinys, tik aš pasigedau 

aiškinamajame rašte platesnės informacijos apie dabartinio transporto būklę. Manau, kad ir 

visuomenė norėtų matyti platesnę informaciją, kai projektai būna paviešinami interneto tinklapyje.   

J. Koryzna. Vadinasi, kad mes įsigyjame ne ateities transporto priemones. Aš prieš, kad 

mes plėstume šitą ūkį, vis tiek ateityje ateis elektrobusai. Jeigu tikrai bus išlaikytas finansavimas             

85 proc. ir mūsų dalyvavimas 15 proc., tai tikrai sveikinu šitą sprendimą. Tada pigiai, po 50–70 

tūkst. eurų nusipirksime troleibusą ir atnaujinsime labai prastos kokybės esamus. Šiam sprendimui 

pritariu, jeigu pavyks išlaikyti šitą finansavimo lygį.  
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-735 pridedamas).  

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-782 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą 

„Privačių namų prijungimas prie Kauno miesto nuotekų surinkimo infrastruktūros“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Komitete kalbėjome apie 8.2 punktą. Sąvokos „invalidas“ nėra. Ar pakeitėt 

tekstą? 

T. Metelionis. Taip, prašome pakeisti.  

S. Kairys. Rengėjas atsižvelgdamas į Miesto ūkio ir paslaugų komiteto pastabą prašo 

patikslinti priedo 8.2 punktą ir vietoj „savininkas (-ai) turi invalidumą“ rašyti „savininkas (-ai) yra 

neįgalus (-ūs) asmuo (-ys)“.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pritarti rengėjo pateiktai pataisai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-736 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-783 „Dėl UAB „Apželdinimas“ projekto 

„Teritorijos, esančios Antakalnio g. 42, Kaune, išvystymas“ pripažinimo regioninės svarbos 

projektu“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Darnios plėtros ir investicijų komitetas išklausė.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Skilandis. Kam priklauso šis sklypas. Ar yra sudaryta nuomos sutartis, kodėl jis 

įtraukiamas į regioninius projektus, bei ar bus finansuojamas  ES lėšomis. Ar Savivaldybė dalyvaus 

kaip partneris?  

T. Metelionis. Savininkas yra UAB „Apželdinimas“, jis valdo nuosavybės teise teritorijoje 

esančius pastatus ir manau, kad turi nuomos sutartį. Projektą planuojama įgyvendinti privačiomis 

investicijomis, Savivaldybė projekte nedalyvaus. Regioninės svarbos projektai išdėstyti 

aiškinamajame rašte. Investuotojas planuoja į projektą investuoti 52 mln. eurų.  

J. Kupčinskienė. Ar bus pasirašyta sutartis dėl darželio? 

T. Metelionis. Investuotojas yra raštu įsipareigojęs sukurti apie 100 vietų vaikų darželį, su 

juo bendraujama ir bus pasirašytos sutartys, kad įsipareigojimai būtų įgyvendinti.  

P. Jakštas. Kokioje stadijoje šis projektas, ar yra išduotas bent vienas statybos leidimas. 

Kiek įsikurs toje teritorijoje gyventojų, kaip bus sprendžiama infrastruktūra? Iš vienos pusės 

bažnyčią iš kitos – turgus,  sunku pravažiuoti.  

T. Metelionis. Eismo organizavimą bus galima išspręsti, greta vykdomi kiti projektai. Dėl 

gyventojų tiksliai nepasakysiu. Sklypas 14 hektarų, bus statomi daugiabučiai namai, turbūt nemažai.  

A. Kupčinskas. Kiek vietos užima dabartiniai statiniai, ar sudaryta ilgalaikė sutartis dėl 

žemės naudojimo ir koks planuojamas užstatymo intensyvumas? 

T. Metelionis. Užstatymo intensyvumas bus nustatytas detaliajame plane. 
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A. Kupčinskas. Ar žemės naudojimo sutartis ilgalaikė? 

T. Metelionis. Negaliu atsakyti. 

Ž. Garšva. Ar šio sprendimo priėmimas yra pagrindinė sąlyga investuotojams gauti 

finansavimą? Ar mes dar kam nors įsipareigojame? 

T. Metelionis. Ne, Sprendimas reikalingas tam, kad Kauno regiono plėtros taryba svarstytų 

ir priimtų sprendimą ar pripažinti projektą regioninės svarbos statusu. Pagal aprašą savivaldybė, 

kurioje projektas yra planuojamas turėtų pritarti teikimui Kauno regiono plėtros tarybai.   

KALBĖJO: 

P. Jakštas. Į savo klausimą negavau atsakymo. Aš kalbu ne apie šviesoforų ar pėsčiųjų 

perėjų įrengimą, bet apie gatves pilnas mašinų, kuriomis sunku pravažiuoti. Matau, kad jūs nesat 

susipažinęs su šiuo projektu.  

K. Mikėnas. Ar turime pasirašę sutartį su Šiaulių banku? Aiškinamajame rašte žadama 

visko daug – daugiabučiai, lopšeliai-darželiai, o miestui ar pasirašė įsipareigojimą? Taryba dabar 

sprendimui pritars, o paskui viską pamiršime.  

R. Skilandis. Į klausimą ar yra žemės nuomos sutartis neatsakėte, ir kokį plotą užima šioje 

žemėje statiniai. Ar Savivaldybė tam investuotojui nedovanoja didžiulį žemės sklypą be jokių 

įsipareigojimų. Siūlau klausimo svarstymą atidėti. 

A. Kupčinskas. Neveltui Nacionalinė žemės tarnyba nesudarė ilgalaikės žemės naudojimo 

sutarties. Planuojamas regioninio objekto statuso suteikimas yra esminis, kad šita teritorija ne 

konkurso, ne aukciono tvarka būtų išnuomota tam investuotojui ir įgytų išskirtinį statusą prieš kitas 

kompanijas. Be to Kaune dar yra 600-700 savininkų, kuriems negrąžinta žemė, o čia dovanojama 

14 hektarų žemės.    

G. Petrauskas. Ten numatyta iki 60 tūkst. kv. m gyvenamosios statybos, privažiavimo 

kelias planuojamas iš Lakūnų plento, kuris bus daromas vystytojo lėšomis. Darželis-lopšelis 

numatytas detaliajame plane. Kol nėra sprendimų, negalime pasirašyti jokių sutarčių.  

 

S. Kairys. Yra siūlymas klausimo svarstymą atidėti. 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo klausimo svarstymą atidėti 

Balsavo: už – 16, prieš – 7, susilaikė – 14 . 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 23, prieš – 3, susilaikė – 11 . 

NUSPRĘSTA Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-737 pridedamas). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-778 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T-524 „Dėl Kauno miesto savivaldybės įmonės „Kapinių 

priežiūra“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Ar ateityje bus apmokestintos visos laidojimo vietos? 
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A. Pakalniškis. Tokios idėjos nėra. Iš 80 ha Vainatrakio kapinėse skiriama tik 0,5 ha  

komercinėms kapinėms. Dabar kapinėse yra užlaidota 2 ha žemės ir 1 ha jau paruoštas laidojimui.  

P. Jakštas. Kaip bus teisiškai įforminamas vietos rezervavimas? 

A. Pakalniškis. Bus sudaroma sutartis su SĮ „Kapinių priežiūra“. Yra vedamos ūkiskaitos 

knygos, sklypas priskiriamas 25 metams. Rezervaciją galima atlikti ir asmeniui nemirus.   

A. Kupčinskas. Ar jums neatrodo, kad kaina per didelė. Ar negalėjo būti mažesnė, kad 

labiau pritrauktų. 

A. Pakalniškis. Manau, kad reikia patvirtinti šį įkainį ir žiūrėti koks bus poreikis. 

Vainatrakio kapinėse tvarkoma infrastruktūra. Pernai įrengėme automobilių stovėjimo aikštelę, 

apšvietimą. Kauno rajono savivaldybė nutiesė asfaltuotą kelią. Infrastruktūra kasmet gerėja ir 

patrauklumas didėja. Jeigu pardavimų nebus, peržiūrėsime įkainį.   

A. Kupčinskas. Noriu paklausti apie Petrašiūnų kapinių plėtrą.  

A. Pakalniškis. Nesu pasiruošęs šiam klausimui.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 27, prieš – 0, susilaikė –8 .  

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-738 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-780 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų 

teritorijų tvarkymo programos patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

D. Razmislevičius. Kuriems miesto mikrorajonams bus pirmenybė ar bus tvarkoma pagal 

paraiškas?  

A. Pakalniškis. Prioriteto pagal rajonus nėra. Prioritetai numatyti apraše.  

E. Gudišauskienė. Ar rengdami šią programa darėte analizę? Ar nėra esminių problemų 

šitai programai įgyvendinti? 

A. Pakalniškis. Kalbėjome su seniūnijų ir namų bendrijų atstovais. Iš 5000 daugiabučių yra 

apie 500 namų, kurie susiformavę žemės sklypus. Programa yra ilgalaikė, Savivaldybė padės 

gyventojams lėšomis prie sklypų formavimo, techninių projektų rengimo ir prie rangos darbų 

įrengimo. Jau yra tokių, kurie pasiruošę rangos darbams.   

A. Kupčinskas. Jūs paminėjot, kad tik 10 proc. daugiabučių turi detaliuosius planus.                

TS–LKD frakcija siūlo parengti visiems daugiabučiams detaliuosius planus, o dėl tvarkymo, įvažų 

ir k. t.,  kiek gyventojai prisidėtų tiek.   

A. Gudėnas. Vienas namas pareiškė norą formuoti sklypą, kiti ne. Vienam suformuosite 

sklypą, kitam nelieka teritorijos. Gal reikia kvartaliniu principu formuoti sklypus. 

A. Pakalniškis. Su urbanistais esame aptarę, kad teritorija turės būti išnagrinėta 

kompleksiškai, kad nebūtų – kas pirmesnis, tas gudresnis.  

Ž. Garšva. Aiškinamajame rašte aiškiai sudėlioti prioritetai, bet matosi, kad į eilės galą bus 

stumiami tie, kurie neturi susiformavę sklypų ir nepasidarę projektų. Kokia galimybė tokiems 

namams? 

A. Pakalniškis. Lėšos bus skiriamos tvirtinant biudžetą, jas stengsimės paskirstyti 

proporcingai. Taip, pirmumas  bus tiems, kurie bus atlikęs daugiau namų darbų.   
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KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Gal būt tai reikėjo ir anksčiau daryti, bet turime patirtį, kaip daugiabučių 

gyvenamųjų namų bendrijos buvo atleistos nuo žemės nuomos mokesčio, kad jie susiformuotų 

žemės sklypus ir kad būtų galima tvarkyti teritoriją. Esminis dalykas yra parkavimo klausimas ir 

įvažiavimas spec. transportui į daugiabučių kiemus.  

TS–LKD frakcija siūlo Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo programą 

finansuoti iki 100 procentų daugiabučių namų bendrijų detaliųjų planų rengimui.    

 

S. Kairys. TS–LKD frakcija siūlo Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo 

programą finansuoti iki 100 procentų daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų detaliųjų planų 

rengimui reikalingų išlaidų.    

E. Gudišauskienė. Jeigu nebus žemės sklypų planų, tai tikrai tos bendrijos negalės 

tvarkytis. Aišku prioritetus turi tie, kurie juos jau pasirengė ir techninius teritorijų planus. Būtent 

todėl ir siūlome žemės sklypų rengimui finansuoti iki 100 procentų reikalingų išlaidų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo (pridedama). 

Balsavo: už – 17, prieš – 6, susilaikė – 13 . 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti.  

 

S. Kairys. Taip pat pateiktas P. Jakšto siūlymas (pridedamas), kurį pakomentuos A. 

Pakalniškis.  

A. Pakalniškis. Nepritariu tokiam siūlymui. Mano nuomone nereikia sieti kiemų tvarkymo 

su sklypų formavimu, perdavimu ir automobilių aikštelių įrengimu. Tai galėtų būti atskiras 

klausimas. Reikia koncentruotis į kiemų tvarkymą.    

S. Kairys. P. Jakštas siūlo įtraukti papildomą punktą, „tuo atveju, kai formuojant žemės 

sklypus prie daugiabučių gyvenamųjų namų pagal Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimą            

Nr. 343  „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 68 p. nebus galima sklypų 

ribose suprojektuoti ir įrengti automobilių stovėjimo aikštelių, savivaldybė įsipareigoja surasti 

žemės sklypus kitose vietose ir padėti gyventojams suprojektuoti bei įrengti automobilių stovėjimo 

aikšteles“.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Tarybos nario P. Jakšto siūlymo (pridedama). 

Balsavo: už – 14, prieš – 4, susilaikė – 17 . 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-739 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-741 „Dėl UAB „Šilumininkas“ 

centralizuotai tiekiamos bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo“.   

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-740 pridedamas).    

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-742 „Dėl UAB „Šilumininkas“ švietimo ir 

ugdymo įstaigoms tiekiamos bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-741 pridedamas). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-743 „Dėl UAB „Šilumininkas“ Kauno 

Palemono gimnazijai tiekiamos bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-742 pridedamas).  

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-739 „Dėl viešosios įstaigos Kauno 

regioninės energetikos agentūros dalininko teisių pardavimo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-743 pridedamas). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-745 „Dėl viešosios įstaigos „Teatro 

projektai“ dalininko teisių pardavimo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Prašau papildyti sprendimo projektą papildomu                 

3 punktu: „3. Šis sprendimas įsigalioja 2017 m. lapkričio 20 dieną.“, o 3 punktą laikyti 4 punktu.   

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Ar bus paskelbtas aukcionas dalininko teisių pardavimui ir kada tai bus? 

M. Kyguolis. Kai įsigalios Tarybos sprendimas, bus organizuojamas viešasis aukcionas. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pritarti rengėjo pataisai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-744 

pridedamas). 
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20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-746 „Dėl viešosios įstaigos „Domus 

pacis“ dalininko teisių pardavimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Ar prie Pažaislio vienuolyno ir ansamblio plėtojimo III etapo, 

finansuojamo ES, savivaldybė neketina prisidėti, jeigu atsisako dalininko teisių. 

M. Kyguolis. Šiuo metu tokios informacijos neturiu. Projektas vyksta, gavome atsakymą, 

kad Savivaldybės buvimas dalininke nėra privalomas.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-745 pridedamas).   

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-747 „Dėl Pažaislio kultūros ir turizmo 

centro dalininko teisių pardavimo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-746 pridedamas).   

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-748 „Dėl viešosios įstaigos „Domus 

Laudis“ dalininko teisių pardavimo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-747 pridedamas).   

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-749 „Dėl viešosios įstaigos „Karmelitų 

projektai“ likvidavimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-748 pridedamas).    

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas TR-750 „Dėl biudžetinės įstaigos „Kauno 

biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ buveinės pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“. 

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

svarstytas  komitetuose, pritarta be pastabų.  

  

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-749 pridedamas).  
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 25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-791 „Dėl viešosios įstaigos Kauno miesto 

kamerinio teatro pertvarkymo į biudžetinę įstaigą Kauno miesto kamerinį teatrą“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-750 pridedamas). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas TR-736 „Dėl sutikimo perimti Kauno miesto 

savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį materialųjį turtą ir jo 

perdavimo Kauno kultūros centrui „Tautos namai“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-751 pridedamas).  

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-737 „Dėl atstovo skyrimo į koncertinės 

įstaigos Kauno miesto simfoninio orkestro meno tarybą“.  

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-752 pridedamas). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-738 „Dėl atstovo skyrimo į Kauno šokio  

teatro „Aura“ meno tarybą“. 

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

pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Raižys. Kolektyvas profesionalus, bet išraiškos būdai ne visiems priimtini. 

L. Mikalauskas. B. Letukaitė komitete klausė dėl ūkio dalies darbuotojo etato sugražinimo. 

A. Vilčinskas. Sprendimo projektas yra parengtas. Laukiame kol direktorė grįš iš 

komandiruočių ir galėsime viską aptarti. Etatą bus siūloma sugrąžinti. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 35, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-753 pridedamas).  
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29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-756 „Dėl Kauno miesto mokslo premijų 

skyrimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-754 pridedamas). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-775 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-755 pridedamas).  

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-740 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. T-400 „Dėl įgaliojimų suteikimo Agnei Venienei, 

Renatai Gaivenienei ir Dangirai Naujokienei“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų,  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-756 pridedamas).  

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-773 „Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus 

Kauno miesto savivaldybės panaudos teise valdomame žemės sklype“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-757 pridedamas). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-757 „Dėl Savivaldybės būsto                 

Totorių g. 12-1, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-758 pridedamas).  
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34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-758 „Dėl Savivaldybės būsto                   

R. Kalantos g. 119A-14, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-759 pridedamas).  

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-761 „Dėl Savivaldybės būsto           

Chemijos g. 9-34, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-760 pridedamas).  

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-763 „Dėl Savivaldybės būsto              

Muravos g. 15-59, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu).  Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-761 pridedamas). 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-764 „Dėl Savivaldybės būsto                  

Kovo 11-osios g. 102-54, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-762 pridedamas). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-766 „Dėl Savivaldybės būsto                          

I. Kanto g. 24-21, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-763 pridedamas). 
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39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-768 „Dėl Savivaldybės būsto                    

Šv. Gertrūdos g. 14B-15A, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-764 pridedamas). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-659 „Dėl Savivaldybės būsto  

Vasario 16-osios g. 10-20, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-765 pridedamas). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-770 „Dėl Savivaldybės būsto 

Baltų pr. 149-8, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-766 pridedamas). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-760 „Dėl Savivaldybės būsto 

Baltų pr. 165-10, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-767 pridedamas). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-762 „Dėl Savivaldybės būsto                      

Baltų pr. 165-22, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-768 pridedamas). 
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44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-765 „Dėl Savivaldybės būsto                  

Baltų pr. 165-34, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-769 pridedamas). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-767 „Dėl Savivaldybės būsto                          

Baltų pr. 167-15, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-770 pridedamas). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-769 „Dėl Savivaldybės būsto                     

J. Grušo g. 13-14, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-771 pridedamas). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-771 „Dėl Savivaldybės būsto 

Pakraščio g. 22-34, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-772 pridedamas). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-772 „Dėl Savivaldybės būsto             

Rausvės g. 6-7, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu).  Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-773 pridedamas). 
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49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-774 „Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio 

ir trumpalaikio materialiojo turto Pramonės pr. 33, Kaune, panaudos sutarties su viešąja įstaiga 

Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotimi atnaujinimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-774 pridedamas). 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-776 „Dėl buto Baltijos g. 4-2, Kaune, 

išbraukimo iš Savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų sąrašo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-775 pridedamas). 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-777 „Dėl nekilnojamojo turto S. Dariaus 

ir S. Girėno g. 29A, Kaune, panaudos sutarties su Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriumi 

atnaujinimo“. 

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

komitetuose.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-776 pridedamas). 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-785 „Dėl nekilnojamojo turto  

Energetikų g. 50, Kaune, nuomos“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-777 pridedamas). 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-786 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-472 „Dėl negyvenamosios patalpos Vytauto pr. 44, 

Kaune, nuomos“ pripažinimo netekusiu galios“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-778 pridedamas). 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-787 „Dėl negyvenamosios patalpos ir  

dalies stogo Laisvės al. 96, Kaune, nuomos“. 

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

komitetuose.  
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KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Ar bus įvertinta tai, kad nuomos laimėtojas turės parengti techninį projektą? 

D. Valiukas. Be abejo, visi reikalavimai turi būti išlaikyti.   

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-779 pridedamas). 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-788 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-702 „Dėl Savivaldybės turto nuomos konkurso 

komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (TR-788Dėl Savivaldybės 

būsto Baltų pr. 165-34, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-780 pridedamas). 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-790 „Dėl nekilnojamojo turto Veiverių g. 

132, Kaune, perdavimo panaudos pagrindais sveikatos ir integracijos klubui „Sauliukas“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-781 pridedamas). 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-792 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

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

Valdymo ir bendruomenių komitete, pritarta be pastabų. Ekonomikos ir finansų komitete – 

išklausyta.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Žukauskas. Noriu prašyti kolegų pritarti siūlymui – išbraukti pastatą iš privatizuojamų 

objektų sąrašo, o pastatą panaudoti miesto gyventojų socialinėms reikmėms. Siūlome įrengti 

daugiafunkcinius kartų namus. Gyventų seneliai, už nakvynę juos prižiūrintys studentai ir įrengti 

vaikų dienos centrus.  

E. Gudišauskienė. Noriu pakomentuoti TS–LKD frakcijos siūlymą „Iš viešame aukcione 

parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo 

išbraukti 293 eilės numerį (Vaidilos g. 27, Kaune)“. Kol kas nesulaukėme informacijos ar tikrai šis 

turtas nereikalingas socialinėms ir švietimo paslaugoms vystyti.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS–LKD frakcijos siūlymo (pridedama). 

Balsavo: už – 14, prieš – 10, susilaikė – 13. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti.  
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 21, prieš – 3, susilaikė – 11. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-782 pridedamas). 

 

 

58. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai.  

 P. Mačiulis. Informuoju, kad 2017 m. lapkričio 8 d. gautas LR Vyriausybės atstovo Kauno 

apskrityje reikalavimas „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimu 

Nr. T-294 patvirtintų Keleivių ir bagažo vežimo vietinio susisiekimo autobusais, troleibusais ir 

maršrutiniais taksi Kauno mieste taisyklių pakeitimo“ (pridedama) . Kitame tarybos posėdyje tai 

svarstysime.  

P. Jakštas. Norėjau kreiptis į Administracijos direktorių. Prieš metus laiko pas buvusį 

Administracijos direktoriaus pavaduotoją S. Šliažą vykusiame pasitarime dėl gyventojų, gyvenančių 

Vėtrungės g. 4, ginčo su T. Ivanausko mokykla buvo pažadėta sutvarkyti teritoriją ir padaryti ją 

saugią vaikams (reikia pašalinti prie vaikų žaidimo aikštelės paliktus betoninius blokus). Iki šiol 

nieko nepadaryta. Nejaugi negalime išspręsti tokių paprastų klausimų. 

P. Mačiulis. Matau direktoriaus pavaduotojai N. Putrienė ir R. Rabačius girdi šią pastabą ir 

tinkamai sureaguos. 

G. Budnikas. Vykstant bienalei buvo pastatyti pastoliai prie Laisvės paminklo. Reikėtų, 

kad iki kariuomenės dienos jie būtų nuimti. 

S. Kairys. Šio projekto organizatoriai kaip tik laukia kariuomenės dienos ir kviečia visus 

ateiti, užlipti laiptais ir ,,paliesti Laisvę“ savo rankom.  

 

Posėdis baigėsi 11 val. 
 

 

Savivaldybės meras                    Visvaldas Matijošaitis 

 

 

Tarybos sekretorė                     Sandra Gražulytė 

 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato specialistė 

Rima Grajauskienė 


