
 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2017 m. gruodžio 19 d.   Nr. TP-11 

Kaunas 

 

 

Posėdis vyko 2017-11-19 (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 narys J. Audėjaitis.   

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama).  

P. Mačiulis. Gauti Tarybos narių prašymai dėl nusišalinimo nuo svarstomų klausimų.   

R. Bičkauskienė prašo nusišalinti nuo 43 klausimo „Dėl nekilnojamojo turto Pašilės g. 41, 

Kaune, pirkimo“ TR-863 svarstymo.  

P. Mačiulis nusišalina nuo TR-809 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. 

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

patvirtinimo“ pakeitimo“ ir TR-870 „Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio 

materialiojo turto Pramonės pr. 31, T. Masiulio g. 8, Energetikų g. 13 ir Savanorių pr. 369, Kaune, 

panaudos sutarčių su viešosiomis įstaigomis Kauno Dainavos poliklinika ir Kauno Kalniečių 

poliklinika atnaujinimo“ klausimų svarstymo (pridedama). 

E. Plūkienė nusišalina nuo TR-866 „Dėl pritarimo atnaujinti uždarosios akcinės bendrovės 

„Kauno autobusai“ viešojo transporto priemonių (autobusų ir troleibusų) parką“; TR-864 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl Keleivinio 

kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti viešųjų paslaugų 

teikimo sutartį“ pakeitimo“; TR-865 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų kainų 

nustatymo“; TR-855 „Dėl Savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno 

autobusai“ įstatinio kapitalo padidinimo“; TR-804 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos                  

2012 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-294 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vietinio susisiekimo 

autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi Kauno mieste taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 

klausimų svarstymo (pridedama). 

D. Razmislevičius nusišalina nuo TR-851 „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos 

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno apygardos valdybos tarnybinių 

automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto 

vietomis automobiliams statyti mokėjimo“; TR-852 „Dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi 

nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“; TR-848 „Dėl Lietuvos 

kriminalinės policijos biuro tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už 

naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“; TR-849 „Dėl 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos tarnybinių automobilių valdytojų 

atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis 

automobiliams statyti mokėjimo“; TR-853 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. 

balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno 
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miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši 

rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ klausimų svarstymo (pridedama). 

E. Gudišauskienė. Aš taip pat nusišalinu nuo TR- 855 „Dėl Savivaldybės turto investavimo 

ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ įstatinio kapitalo padidinimo“; TR-866 „Dėl 

pritarimo atnaujinti uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ viešojo transporto priemonių 

(autobusų ir troleibusų) parką“; TR-865 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų kainų 

nustatymo“ klausimų svarstymo. 

 

P. Mačiulis. Yra pateiktas Miesto planavimo ir architektūros skyriaus prašymas išbraukti iš 

darbotvarkės 6 klausimą „Dėl S. Gimžausko g. ir Kranto 14-osios g. geografinių charakteristikų 

pakeitimo“ (TR-872) ir Kultūros skyriaus prašymas išbraukti 37 klausimą „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-582 „Dėl didžiausio leistino 

pareigybių skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse kultūros įstaigose nustatymo“ 

pakeitimo“ (TR-875) (pridedami).   

 

 

P. Mačiulis. Siūlau bendru sutarimu patvirtinti šios dienos darbotvarkę su pakeitimais.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai.  

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

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. pirmojo pusmečio darbo plano 

patvirtinimo  

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

Kauno miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo  

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo  

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-567 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo  

5. Dėl Lanko ir Vidulaukės gatvių pavadinimų suteikimo  

6. Dėl Barkūnų gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo  

7. Dėl Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano  

8. Dėl Savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ 

įstatinio kapitalo didinimo  

9. Dėl Savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ 

įstatinio kapitalo padidinimo  

10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kauno gatvių apšvietimas“ garantijos viešajai 

įstaigai „Kauno bienalė“ suteikimo  

11. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 12 d. sprendimo Nr. T-399 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės tarnybinių automobilių naudojimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo  

12. Dėl Kauno miesto savivaldybės turto, perduoto Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų 

licėjui, nurašymo  

13. Dėl Kauno miesto savivaldybės turto, perduoto Kauno „Vyturio“ gimnazijai, 

nurašymo  

14. Dėl leidimo Kauno miesto švietimo įstaigoms statyti naujus statinius  

15. Dėl Kauno lopšeliui-darželiui „Vaidilutė“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo 

turto nurašymo  

16. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-581 

„Dėl Jaunimo verslo skatinimo programos „Kauno startuoliai“ patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu 

galios  

17. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šviesoforinės įrangos įrengimas Eivenių g. ir 

Sukilėlių pr. sankryžoje“  
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18. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Eismo saugos įrenginių rekonstrukcija Savanorių 

prospekte“  

19. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šviesoforinės įrangos J. Lukšos-Daumanto g. ir 

Sukilėlių pr. sankryžoje įrengimas“  

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

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

21. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-294 

„Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vietinio susisiekimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi 

Kauno mieste taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  

22. Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos Kauno apygardos valdybos  tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės 

rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo  

23. Dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinių automobilių 

valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis 

automobiliams statyti mokėjimo  

24. Dėl Lietuvos kriminalinės policijos biuro tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo 

nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti 

mokėjimo  

25. Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos tarnybinių 

automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto 

vietomis automobiliams statyti mokėjimo  

26. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-208 

„Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto 

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

patvirtinimo“ pakeitimo  

27. Dėl pritarimo atnaujinti uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ viešojo 

transporto priemonių (autobusų ir troleibusų) parką  

28. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-142 

„Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti 

viešųjų paslaugų teikimo sutartį“ pakeitimo  

29. Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų  kainų nustatymo  

30. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-82 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 m. 

priemonių finansavimo plano patvirtinimo“ pakeitimo  

31. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. T-729 

„Dėl mišrių komunalinių atliekų tvarkymo pastoviosios ir kintamosios įmokos dedamosios dalies 

dydžių ir mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normų nustatymo“ pakeitimo  

32. Dėl parko statuso suteikimo žemės sklypui prie Veiverių, Šeštokų ir Kiečių gatvių 

(kadastro Nr. 1901/0224:119)  

33. Dėl 2015 m. balandžio 3 d. Kauno miesto susisiekimo komunikacijų įrengimo ir 

tolesnio naudojimo sutarties Nr. SR-0693 pakeitimo  

34. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T-663 

,,Dėl Kauno miesto valomų ir barstomų gatvių ir kitų valomų plotų priežiūros paslaugų įkainių 

patvirtinimo ir sutarties su UAB ,,Kauno švara“ sudarymo“ pakeitimo  

35. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus 

bendradarbiavimo sutarties pratęsimui ir įgaliojimo pasirašyti susitarimą  

36. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl 

Tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo ir pagalbos pinigų 

skyrimo vaiko laikiniesiems ir nuolatiniams globėjams (rūpintojams) Kauno miesto savivaldybėje 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  
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37. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų perkamos (parduodamos) ar 

finansuojamos socialinės globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų kainų ir 

sąrašo nustatymo  

38. Dėl VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainų 

nustatymo  

39. Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos 

aprašo patvirtinimo  

40. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2018 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo  

41. Dėl nekilnojamojo turto Pašilės g. 41, Kaune, pirkimo  

42. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus  

43. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“ direktoriaus  

44. 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  

45. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato L. Ivinskio g. 78A, Kaune, dalių pardavimo  

46. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Minties Rato g. 27, Kaune,  pardavimo  

47. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato M. Jankaus g. 28, Kaune, dalies pardavimo  

48. Dėl Savivaldybės būsto Varnių g. 39-20, Kaune, pardavimo  

49. Dėl Savivaldybės būsto Saulės g. 22-18, Kaune, pardavimo  

50. Dėl Savivaldybės būsto Naujakurių g. 86-14, Kaune, pardavimo  

51. Dėl Savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 37-23, Kaune, pardavimo  

52. Dėl Savivaldybės būsto Taikos pr. 105-64, Kaune, pardavimo  

53. Dėl Savivaldybės būsto Kovo 11-osios g. 28-49, Kaune, pardavimo  

54. Dėl Savivaldybės būsto P. Lukšio g. 23-13, Kaune, pardavimo  

55. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Žemaičių g. 14A, Kaune, pardavimo  

56. Dėl Savivaldybės būsto Biržiškų g. 7-5, Kaune, pardavimo  

57. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Kapsų g. 72, Kaune, dalių pardavimo  

58. Dėl Savivaldybės būsto Linkuvos g. 79A-1, Kaune, pardavimo  

59. Dėl Savivaldybės būsto Vyšniavos g. 7-26, Kaune, pardavimo  

60. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. T-614 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T-402 „Dėl 

Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Savivaldybės 

nekilnojamojo turto nuompinigių skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  

61. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T-421 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  

62. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-527 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos tvarkos aprašo ir Kauno miesto 

savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.  

63. Dėl Valstybės nekilnojamojo turto nuomos konkurso komisijos sudarymo ir jos darbo 

reglamento patvirtinimo  

64. Dėl nekilnojamojo turto S. Dariaus ir S. Girėno g. 29A, Kaune, nuomos  

65. Dėl nekilnojamojo turto R. Kalantos g. 55, Kaune, perdavimo Kauno miesto socialinių 

paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  

66. Dėl nekilnojamojo turto Vaidilos g. 27, Kaune, panaudos sutarties su Kauno diabetikų 

klubu „Insula“ nutraukimo prieš terminą  

67. Dėl nekilnojamojo turto Vaidilos g. 27, Kaune, perėmimo ir nekilnojamojo turto 

Vaidoto g. 115, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  

68. Dėl nekilnojamojo turto Gedimino g. 33, Kaune, panaudos sutarties nutraukimo prieš 

terminą ir nekilnojamojo turto  P. Plechavičiaus g. 9A, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį  

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Kauno regioniniam centrui  
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69. Dėl panaudos sutarties su viešąja įstaiga „Gerumo namai“ nutraukimo prieš terminą ir 

nekilnojamojo turto Medekšinės g. 17, Kaune, nuomos ne konkurso būdu  

70. Dėl nekilnojamojo turto panaudos sutarčių su Lietuvos istorinių transporto priemonių 

išsaugojimo asociacija „Retromobile“ nutraukimo prieš terminą ir nekilnojamojo turto S. Dariaus ir 

S. Girėno g. 29A, Kaune, nuomos ne konkurso būdu  

71. Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis  

72. Dėl pastatų statybos neišlaikant norminio atstumo nuo Kauno miesto savivaldybės 

panaudos teise valdomo žemės sklypo ribos ir šilumos tiekimo, buities ir lietaus nuotekų tinklų 

tiesimo  

73. Dėl pripažintų nereikalingais, netinkamais (negalimais) naudoti ūkinių pastatų (jų 

dalių) nurašymo, išardymo ir likvidavimo  

74. Dėl nekilnojamojo turto A. Jakšto g. 18, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise Kauno tautinės kultūros centrui  

75. Dėl nekilnojamojo turto Perkūno al. 5, Kaune, nuomos sutarties su baikerių klubu 

„PHOENIX MCC“ nutraukimo prieš terminą  

76. Dėl nekilnojamojo turto Naglio g. 4C, 4E, Kaune, perdavimo Kauno krepšinio 

mokyklai „Aisčiai“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  

77. Dėl nekilnojamojo turto A. Juozapavičiaus pr. 19B, Kaune, nuomos  

78. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto Pramonės pr. 31, 

T. Masiulio g. 8, Energetikų g. 13 ir  Savanorių pr. 369, Kaune, panaudos sutarčių su viešosiomis 

įstaigomis Kauno Dainavos poliklinika ir Kauno Kalniečių poliklinika atnaujinimo  

79. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 17 d. sprendimo Nr. T-722 

„Dėl negyvenamųjų patalpų Vaidoto g. 115, Kaune, perdavimo panaudos pagrindais“ pakeitimo  

80. 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  

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų) 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-805 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo“. 

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

Klausimas svarstytas visuose komitetuose, pritarta be pastabų. 

P. Mačiulis. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija siūlo vietoj         

vasario 6 d. Tarybos posėdį šaukti sausio 23 dieną. Išdėstykite argumentus? 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

E. Gudišauskienė. Kadangi sausio mėnesį neplanuojamas posėdis, o vasario mėnesį bus 

netgi 2 posėdžiai ir bus tvirtinamas pagrindinis dokumentas – finansinis veiklos planas, kuris yra 

labai svarbus dokumentas ir su kuriuo turi susipažinti visi Tarybos nariai. Kad administracija galėtų 

susiplanuoti darbus sausio ir vasario mėnesiui, manome, kad tikslinga Tarybos posėdį šaukti sausio 

mėnesį, o vasario 24 dieną skirti biudžeto tvirtinimui. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo (pridedamas). 

Balsavo: už – 13, prieš – 13, susilaikė – 11. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 
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Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas T-783 pridedamas). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-809 „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           

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

projekte padaryti pakeitimus, pateiktus Finansų ir ekonomikos skyriaus 2017-12-13 rašte              

Nr. 09-5-222.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Ministras Pirmininkas yra minėjęs, kad savivaldybės nepanaudoja labai daug 

pinigų, skirtų socialinėms išmokoms. Kokia bendra suma Kauno mieste liko nepanaudotų lėšų, 

kurios buvo skirtos socialinėms išmokoms mokėti ir kurios vėliau bus perskirstytos? 

A. Laucius. Kol kas dar neliko. Formuojant biudžetą persiskirstė nedidelė suma.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

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

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pritarti rengėjo siūlomai pataisai (pridedama). 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-784 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-810 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-785 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-812 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-567 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendruomenės 

vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – S. Šimkienė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Raižys. Ar išsiaiškinote dėl „Catholica Patria“ internetinėje erdvėje skleidžiamos vaikų 

seksualizacijos propagandos? 

S. Šimkienė. Aš pažado nepamiršau. Dėl didelio darbo krūvio nespėjau pažiūrėti 

internetinio tinklapio. Susitikusi su šios įstaigos atstovais šį klausimą išsiaiškinsiu. 

 



7 

 

KALBĖJO: 

A. Raižys. Vaikų seksualizacija yra ypač žalinga mūsų vaikams, todėl kreipiuosi į Tarybos 

narius, kad į Vaiko teisių apsaugos tarybą nebūtų skiriami atstovai atvirai internetinėje erdvėje 

skelbiantys apie vaikų seksualizaciją. Gal tokiom asociacijom neverta skirti finansavimo? 

E. Gudišauskienė. Siūlau Tarybos nariui atsargiau rinktis žodžius, nes ankstesniame 

Tarybos posėdyje Jūs neetiškai pasisakėte apie šokių teatro „Aura“ atstovus ir jų kuriamą meną.  

Todėl aš, kaip Etikos komisijos pirmininkė, į tokius pasisakymus turiu reaguoti. Šia tema kalbėjome 

ir Etikos komisijos posėdžio metu. 

 

S. Kairys. Gera pastaba. Tėvynės sąjungos- Lietuvos krikščionių demokratų frakcija siūlo į 

Kauno miesto savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybą įtraukti Kauno miesto 

savivaldybės tarybos narę Loretą Kudarienę. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo (pridedama). 

Balsavo: už –15, prieš – 11, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-786 pridedamas). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-803 „Dėl Lanko ir Vidulaukės gatvių 

pavadinimų suteikimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-787 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-873 „Dėl Barkūnų gatvės geografinių 

charakteristikų pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-788 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-874 „Dėl Kauno išorinės vaizdinės 

reklamos sklaidos specialiojo plano“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, 2 pritarta be pastabų, Švietimo ir kultūros komitetas išklausė. 
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KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Mikėnas. Ar išorinė vaizdinė reklama ant viadukų ir tiltų netrukdys saugiam eismui? 

N. Valatkevičius. Šiuo klausimu mes esame kažkiek atsilikę. Vilniaus ir Klaipėdos miestai 

daugiau išnaudoja viadukus, o mes galime panaudoti tik tuos viadukus ir tiltus, kurie priklauso 

Savivaldybei. Saugumas nenukentės, nes reklama nebus nukarusi, reikalavimas automobiliams 

pravažiuoti yra 4,50 m, jis toks ir bus. Reklama bus tvirtinama tik ant pačių konstrukcijų. 

A. Kupčinskas. Ar tai, kad viadukai ir tiltai yra sudėtingi infrastruktūriniai inžinerijos 

statiniai, nėra kokių nors specifinių reikalavimų neleidžiančių to daryti? 

N. Valatkevičius. Nemanau. Dabar yra daug visokių priemonių, kuriomis galima pakabinti 

reklamą nekalant ir negręžiant. Ar jūs kalbate apie saugumą, kad susilpnės konstrukcijos? To 

neatsitiks, pvz. Vilniuje jau dešimt metų taip uždėta ir gerai. Šis planas yra patvirtintas Taryboje, 

todėl ir pakeitimus turėtų tvirtinti Taryba. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Aš noriu pateikti siūlymą pranešėjui, kad projektuojant naują Kauno 

Santakos tiltą būtų numatyti atitinkami plotai vizualizacijai, gal būt tai papuoš tiltą, nors nemanau. 

N. Valatkevičius. Tokia galimybė yra. 

P. Mačiulis. Siūlymas geras. Siūlymą fiksuojam. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-789 pridedamas). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-856 „ Dėl Savivaldybės turto investavimo 

ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo“. 

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-790 pridedamas). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-855 „Dėl Savivaldybės turto investavimo ir 

uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ įstatinio kapitalo didinimo“. 

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-791 pridedamas). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-861 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės 

„Kauno gatvių apšvietimas“ garantijos viešajai įstaigai „Kauno bienalė“ suteikimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Norėčiau papildyti 1 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„Neprieštarauti, kad uždaroji akcinė bendrovė „Kauno gatvių apšvietimas“ kasmet, ne ilgesniam 

kaip ketverių metų laikotarpiui suteiktų 350 tūkst. eurų garantiją viešajai įstaigai „Kauno bienalė“ 
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Europos Sąjungos pagal programą „Kūrybiška Europa“ bendrai finansuojamam projektui „Magic 

Carpets“ įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu viešosios įstaigos „Kauno bienalė“ dalininkės Virginija 

Vitkienė, Monika Žaltauskaitė Grašienė ir Ana Čižauskienė solidariai laiduos už uždarosios akcinės 

bendrovės „Kauno gatvių apšvietimas“ suteikiamą garantiją“. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Norėjau paklausti apie laidavimą. Kuo laiduos tie žmonės – privačiu turtu ar 

gražiais žodžiais? Kaip realiai tas laidavimas bus vykdomas? Laidavimas yra kaip ir garantija. 

Garantiją duoda UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ ir dar laidavimas. Tas laidavimas yra UAB 

„Kauno gatvių apšvietimui“.  

M. Kyguolis. Laidavimas yra todėl, kad UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ pozicija būtų 

apginta ir, kadangi civiliniame kodekse yra numatytas laidavimo institutas, tiesiog šios įstaigos 

dalininkai jausdami pilną atsakomybę ir laiduodami savo turtu neleis šiam projektui žlugti. 

A. Kupčinskas. Ar nebūtų paprasčiau, jei VšĮ „Kauno bienalė“ dalininku taptų pati Kauno 

miesto savivaldybė ir tada gal nereikėtų jokių garantijų? Dabar įmonei užkrauname atitinkamą 

naštą, kuri nėra susijusi su jos veikla. 

M. Kyguolis. Ne mano kompetencija spręsti dėl dalininkų, tačiau tai yra pirmas atvejis VšĮ 

„Kauno bienalė“ darbe, kad Europos Komisija prašo tos garantijos, todėl tikėkimės, kad pirmais 

metais jos reikės, antrais metais – nereikės.  

 

Dalyvauja 36 nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pritarti rengėjo siūlymui (pridedama) . 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-792 

pridedamas). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-811 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarnybinių automobilių naudojimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsavo: už – 24, prieš – 0, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-793 pridedamas). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-793 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

turto, perduoto Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjui, nurašymo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-794 pridedamas). 
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13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-794 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

turto, perduoto Kauno „Vyturio“ gimnazijai, nurašymo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-795 pridedamas). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T-795 „Dėl leidimo Kauno miesto švietimo 

įstaigoms statyti naujus statinius“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-796 pridedamas). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-796 „Dėl Kauno lopšeliui-darželiui 

„Vaidilutė“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto nurašymo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-797 pridedamas). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-799 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-581 „Dėl Jaunimo verslo skatinimo programos 

„Kauno startuoliai“ patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-798 pridedamas). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-800 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą 

„Šviesoforinės įrangos įrengimas Eivenių g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-799 pridedamas). 
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18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-801 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą 

„Eismo saugos įrenginių rekonstrukcija Savanorių prospekte“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-800 pridedamas). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-802 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą 

„Šviesoforinės įrangos J. Lukšos-Daumanto g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje įrengimas“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-801 pridedamas). 

 

 

20. SVARĖSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-859 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-802 pridedamas). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-804 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-294 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vietinio 

susisiekimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi Kauno mieste taisyklių patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-803 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-851 „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo 

tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno apygardos valdybos 

tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis 

Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“. 

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

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

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-804 pridedamas). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-852 „Dėl Kauno apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už 

naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-805 pridedamas). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-848 „Dėl Lietuvos kriminalinės policijos 

biuro tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi 

nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-806 pridedamas). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-849 „Dėl Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo 

vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti 

mokėjimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-807 pridedamas). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-853 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi 

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

kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

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

Tarybos sprendimo projekto 1.5 papunktyje vietoj „gegužės 1 dienos“ rašyti „birželio 1 dienos“ 

1.10 papunktyje vietoj „kovo 1 dienos“ rašyti „balandžio 1 dienos“, tokiu būdu dar būtų galimybė 

įsigyti pusės metų leidimą stovėti geltonojoje zonoje. 
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Miesto ūkio ir paslaugų komiteto siūlymo. 

Balsavo: už – 15, prieš – 3, susilaikė – 13. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 20, prieš – 9, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-808 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-866 „Dėl pritarimo atnaujinti 

uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ viešojo transporto priemonių (autobusų ir 

troleibusų) parką“. 

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

svarstytas komitetuose,  pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Ar 22 troleibusai, kuriuos esame nusprendę pirkti anksčiau, įeina į tą 63 

troleibusų skaičių? Taip pat nieko nėra parašyta apie finansavimą, ar neatsitiks taip, kad vėliau 

kelsime pravažiavimo tarifus miesto gyventojams? 

P. Keras. Praėjusiame Tarybos posėdyje Taryba apsisprendė dėl Europos Sąjungos 

lėšomis įsigyjamų troleibusų skaičiaus. Iš viso planuojama įsigyti 85 troleibusus, kurie pakeistų 95 

šiuo metu naudojamus beveik 30 metų senumo troleibusus. Dėl asignavimų, reikalingų grąžinti 

paskolai, tam tikras subsidijų kiekis be abejonės bus reikalingas iš Savivaldybės, tačiau investicijų 

dalis, kuri nustatoma troleibusų ridos 1 kilometrui yra labai panaši kaip šių metų investicijų dalis, 

kadangi paskutinės troleibusų įsigijimo paskolos paskutiniai mokėjimai buvo būtent šiais metais, tai 

įkainis yra labai artimas šių metų įkainiui. Jei 35 euro centai kilometrui įkainis buvo šių metų 

investicijų dalis, tai ateinančiam laikotarpiui yra nustatoma 39 euro centai. Tam tikras 

subsidijavimo poreikis gali atsirasti. 2018 metų biudžete planuojame, kad subsidijų poreikis išliks 

toks pat, kaip ir šiais metais. 

A. Kupčinskas. Ar tų 39 euro centų arba 1,5 mln. kasmet subsidijos užteks tam, kad 

nereikėtų didinti gyventojams pravažiavimo kainos, ir kiek metų planuojama subsidiją mokėti? 

Kuriam laikotarpiui skirta suma 32 ar 33 mln. eurų, nes akivaizdu, kad pati įmonė skolintis tikrai 

nesugebės? 

P. Keras. Be galimybės įmonei pasiskolinti būtų neįmanomas šitas projektas. Jis ir 

planuojamas, kad būtent įmonė skolinsis lėšas transporto priemonėms įsigyti. Savivaldybė, be 

abejo, turi kompensuoti patiriamus nuostolius, kurie atsiranda vežėjui. Kilometro savikaina/įkainis 

labai priklausys tiek nuo darbo užmokesčio kitimo, tiek nuo kuro kainų kitimo, tiek ir nuo kitų 

faktorių kas gali įtakoti 1 km kainą. Atsakyti dėl poreikio ar ateičiai didinti tarifą, šiuo metu būtų 

labai sudėtinga, nes nuo kitų dedamųjų kilometro kainos mes šiandieną negalime žinoti. Kalbant 

apie artimiausius kitus metus, būtent tas tarifų padidinimas, kuris įvyko, buvo skaičiuojamas 

vertinant pirmiausia darbo užmokesčio vairuotojams padidinimą ir investicijas į transporto 

priemones. 
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KALBĖJO: 

J. Koryzna. Aš tikrai pritariau ankstesniam projektui, kai buvo kalbama apie                           

22 troleibusus iš ES pinigų, kur Savivaldybės dalis buvo apie 15 proc., bet dabar kalbame apie 

naujų troleibusų įsigijimą. Nauji troleibusai yra brangus malonumas, tolimos linijos irgi brangios. 

Dabar mes kalbame apie didžiulę investiciją į troleibusų parką. Ar ši investicija tikrai gerai 

išnagrinėta.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo 

Balsavo: už – 27, prieš – 0, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-809 pridedamas). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-864 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų 

paslaugų teikimo įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti viešųjų paslaugų teikimo sutartį“ 

pakeitimo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-810 pridedamas). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-865 „Dėl keleivinio kelių transporto 

viešųjų paslaugų kainų nustatymo“. 

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

svarstytas komitetuose,  pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-811 pridedamas). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-807 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-82 „Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

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

komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Ekonomikos ir finansų komitetas siūlo išbraukti 3 punktą ir 

specialiosios programos priemonių finansavimo plano 2.1.1 papunktį išdėstyti taip: „2.1.1. Kauno 

miesto saugomų teritorijų (miško parkų, parkų, skverų ir kt.) sutvarkymo techninių projektų ir kitos 

dokumentacijos rengimas 83644 eurai“. Pritariame šitam pasiūlymui. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

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

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-812 

paskelbtas Teisės aktų registre). 
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31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-846 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. T-729 „Dėl mišrių komunalinių atliekų tvarkymo 

pastoviosios ir kintamosios įmokos dedamosios dalies dydžių ir mišrių komunalinių atliekų 

susikaupimo normų nustatymo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose,  pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Yra TS-LKD frakcijos siūlymas, kad sprendimas įsigaliotų nuo 2020 m. 

kovo 1 dienos. 

R. Savickienė. Yra VšĮ „Kauno atliekų regioninis centras“ dalininkų sprendimas, kad šitas 

mokestis įsigalioja nuo 2018 m. kovo 1 d. ir jis yra privalomas visoms savivaldybėms. 

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Mes puikiai žinom kas yra dalininkai. Savivaldybė su „Kauno švara“ turi 

keturias dalis iš devynių. Kodėl siūlome nuo 2020 metų, nes matome atitinkamus „Kauno švaros“ 

resursus. 2014 m. buvo koreguotas įkainis, be to pelnas „Kauno švaros“ rodo, kad ji gali sumokėti. 

Šiuo atveju nematome jokio pagrįstumo didinti mokesčius gyventojams.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo (pridedama). 

Balsavo: už – 14, prieš – 17, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 23, prieš – 0, susilaikė – 13. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-813 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-847 „ Dėl parko statuso suteikimo žemės 

sklypui prie Veiverių, Šeštokų ir Kiečių gatvių (kadastro Nr. 1901/0224:119)“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-814 pridedamas). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-808 „Dėl 2015 m. balandžio 3 d. Kauno 

miesto susisiekimo komunikacijų įrengimo ir tolesnio sutarties Nr. SR-0693 pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Kiek metų ir kokios investicijos buvo iš „Pieno centro“ pusės ir kiek buvo 

įrengta vietų po tiltu? 
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A. Pakalniškis. Vietų įrengta tiek, kiek buvo numatyta projekte (iki 100 vietų). Tomis 

vietomis jie naudojasi, bet išskirtinės teisės į jų naudojimą neturi, o išskirtinė teisė į naudojimą yra 

aprašyta kituose Tarybos sprendimuose kaip galimybė išpirkti rezervą. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-815 pridedamas). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-854 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T-663 „Dėl Kauno miesto valomų ir barstomų gatvių 

ir kitų valomų plotų priežiūros paslaugų įkainių patvirtinimo ir sutarties su UAB „Kauno švara“ 

sudarymo“ pakeitimo“. 

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

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

KALBĖJO:  

Ž. Garšva. Įkainiai brangsta vidutiniškai 10-15 procentų, bet ar jie protingai brangsta, 

turbūt nesužinosime nepadarę konkurso ar bent minimalios apklausos. 

A. Pakalniškis. Tai yra vidaus sandoris. Kaip pagrindą ėmėme ekonomistų skaičiavimus ir 

kitų savivaldybių analizę gatvės priežiūros darbams. Pagrindiniai priežiūros darbai yra atliekami tos 

įmonės. Lyginom su kitomis savivaldybėmis, vienose yra konkursai, kitose – vidaus sandoriai. Mes 

esame per vidurį. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-816 pridedamas). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-850 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus bendradarbiavimo sutarties pratęsimui ir 

įgaliojimo pasirašyti susitarimą“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-817 pridedamas). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-841 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl Tėvų globos netekusių vaikų laikinosios 

globos (rūpybos) šeimoje organizavimo ir pagalbos pinigų skyrimo vaiko laikiniesiems ir 

nuolatiniams globėjams (rūpintojams) Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

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

komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas pateikė siūlymą 

papildyti sprendimo projektą 11.2. papunkčiu numatant, kad vaiko globėjams (rūpintojams), kurių 

globojamiems vaikams laikinoji globa (rūpyba) nustatyta kitos savivaldybės administracijos vaiko 

teisių apsaugos skyriaus teikimu tos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, o nuolatinė 
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globa – teismo sprendimu (nutartimi) ir kurių deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta yra Kauno 

mieste. Pakeitimas yra todėl, kad pagalbos pinigai būtų mokami ir tiems globėjams, kuriems vaikai 

priskirti globai, rūpybai kitos savivaldybės, bet jie yra atvykę į Kauno miestą ir yra deklaruoti 

Kauno mieste gautų ne pilną sumą, bet gautų skirtumą nuo tos savivaldybės kur paskirta globa ir 

Kauno miesto, nes Kauno miesto savivaldybės paskirta suma yra didesnė negu kitose. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pritarti Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto 

siūlymui (pridedama). 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas           

Nr. T-818 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-844 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinių įstaigų perkamos (parduodamos) ar finansuojamos socialinės globos, socialinės 

priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų kainų ir sąrašo nustatymo“.  

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

komitetuose,  pritarta be pastabų 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-819 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-843 „Dėl VšĮ Kauno Panemunės 

socialinės globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-820 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-845 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

komitetuose,  pritarta be pastabų 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-821 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-842 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

2018 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo“.  
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Pranešėja – J. Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-822 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-863 „Dėl nekilnojamojo turto               

Pašilės g. 41, Kaune, pirkimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Ar pirkimo kaina yra preliminariai aptarta? Spaudoje buvo pateikta labai 

paaukštinta kaina – 575 eurai už 1 kv. m. 

M. Šivickas. 2,3 mln. eurų yra viršutinė riba, kuria vadovaujantis mes organizuosime 

pirkimą. Bet kokiu atveju bus derybos. 

D. Razmislevičius. Kam priklauso sklypas ir ar jis po tuo pastatu suformuotas? 

M. Šivickas. Sklypas priklauso valstybei ir yra bendras su KTU bendrabučiais ir kitais 

pastatais. Pusė hektaro pagal sutartį iki 2052 metų nuomojasi Oranžinis sporto centras. 

KALBĖJO: 

Ž. Garšva. O nesvarstėte galimybės ir KTU priklausančią dalį nupirkti? 

M. Šivickas. Kadangi tai yra valstybės turtas ir perduotas panaudai angaras, mes 

svarstome galimybę ateityje jį perimti. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-823 

pridedamas). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-840 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Boružėlė“ 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-824 

pridedamas). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-839 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Gandriukas“ direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-825 pridedamas). 
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44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T-836 „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 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-826 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-813 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato 

L. Ivinskio g. 78A, Kaune, dalių 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-827 pridedamas). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-814 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų 

Minties Rato g. 27, Kaune, 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-830 pridedamas). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-815 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato 

M. Jankaus g. 28, 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-828 pridedamas). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-816 „Dėl Savivaldybės būsto                

Varnių g. 39-20, Kaune, 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-829 pridedamas). 
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49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-817 „Dėl Savivaldybės būsto                 

Saulės g. 22-18, Kaune, 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-831 pridedamas). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-818 „Dėl Savivaldybės būsto              

Naujakurių g. 86-14, Kaune, 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-832 pridedamas). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-819 „Dėl Savivaldybės būsto                         

V. Krėvės pr. 37-23, Kaune, 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-833 pridedamas). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-820 „Dėl Savivaldybės būsto                   

Taikos pr. 105-64, Kaune, 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-834 pridedamas). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-829 „Dėl Savivaldybės būsto               

Kovo 11-osios g. 28-49, Kaune, 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-835 pridedamas). 
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54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-831 „Dėl Savivaldybės būsto                   

P. Lukšio g. 23-13, Kaune, 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-836 pridedamas). 

 

 

A. Kupčinskas. Turiu pasiūlymą, kartais balsuokime.  

S. Kairys. Jūs siūlykite, kada norėsite balsuoti. Ar yra pasiūlymas balsuoti? 

  

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-832 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Žemaičių g. 14A, Kaune, 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-837 pridedamas). 

 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-833 „Dėl Savivaldybės būsto                  

Biržiškų g. 7-5, Kaune, 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-838 pridedamas). 

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-834 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato 

Kapsų g. 72, Kaune, dalių 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-839 pridedamas). 

 

 

58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-835 „Dėl Savivaldybės būsto                 

Linkuvos g. 79A-1, Kaune, 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-840 pridedamas). 
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59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-837 „Dėl Savivaldybės būsto                 

Vyšniavos g. 7-26, Kaune, 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-841 pridedamas). 

 

 

60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-857 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. T-614 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos             

2005 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T-402 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Savivaldybės nekilnojamojo turto nuompinigių skaičiavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

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-842 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-860 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T-421 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto ir 

pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

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-843 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

 

62. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-862 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-527 „Dėl Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo 

turto nuomos tvarkos aprašo ir Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir 

vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.  

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-844 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 
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63. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-868 „Dėl Valstybės nekilnojamojo turto 

nuomos konkurso komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“.  

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-845 pridedamas). 

 

 

64. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-897 „Dėl nekilnojamojo turto S. Dariaus 

ir S. Girėno g. 29A, Kaune, nuomos“.  

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-846 pridedamas). 

 

 

65. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-798 „Dėl nekilnojamojo turto                      

R. Kalantos g. 55, Kaune, perdavimo Kauno miesto socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo 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-847 pridedamas). 

 

 

66. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-806 „Dėl nekilnojamojo turto Vaidilos g. 27, 

Kaune, panaudos sutarties su Kauno diabetikų klubu „Insula“ nutraukimo prieš terminą“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 21, prieš – 1, susilaikė – 11. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-848 pridedamas). 

 

 

67. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-821 „Dėl nekilnojamojo turto Vaidilos g. 27, 

Kaune, perėmimo ir nekilnojamojo turto Vaidoto g. 115, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-849 pridedamas). 

 

 

68. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-822 „Dėl nekilnojamojo turto              

Gedimino g. 33, Kaune, panaudos sutarties nutraukimo prieš terminą ir nekilnojamojo turto                    

P. Plechavičiaus g. 9A, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos profesinių sąjungų 

konfederacijos Kauno regioniniam centrui“.  

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-850 pridedamas). 

 

 

69. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-858 „Dėl panaudos sutarties su viešąja 

įstaiga „Gerumo namai“ nutraukimo prieš terminą ir nekilnojamojo turto Medekšinės g. 17, Kaune, 

nuomos ne konkurso būdu“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Kiek VšĮ „Gerumo namai“ turės mokėti į mėnesį? 

D. Valiukas. 800 eurų. 

L. Kudarienė. Su direktoriumi suderinta? Jie sutinka tiek mokėti? 

D. Valiukas. Toks buvo jų pasiūlymas.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-851 pridedamas). 

 

 

70. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-823 „Dėl nekilnojamojo turto panaudos 

sutarčių su Lietuvos istorinių transporto priemonių išsaugojimo asociacija „Retromobile“ 

nutraukimo prieš terminą ir nekilnojamojo turto S. Dariaus ir S. Girėno g. 29A, Kaune, nuomos ne 

konkurso būdu“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 25, prieš – 0, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-852 pridedamas). 
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71. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-825 „Dėl miško žemės pavertimo kitomis 

naudmenomis“.  

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-853 pridedamas). 

 

 

72. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-824 „Dėl pastatų statybos neišlaikant 

norminio atstumo nuo Kauno miesto savivaldybės panaudos teise valdomo žemės sklypo ribos ir 

šilumos tiekimo, buities ir lietaus nuotekų tinklų tiesimo“.  

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

komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė su pastaba: 

„Rekomenduoti Administracijai suderinti kitą sprendimo projekto pavadinimą“.  

Pavadinimą siūlytume keisti tokiu: „Dėl pastatų statybos sklype, besiribojančiame su 

Kauno miesto savivaldybės valdomu panaudos teise Kalniečių parku“. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ:  

A. Kupčinskas. Ar AB „Kauno energijos“ reikmėms reikia 3 naujų pastatų? Susidaro 

įspūdis, kad plėtoja verslo ir komercinės paskirties objektus, o paskui parduos.  

D. Valiukas. Negaliu atsakyti.  

R. Skilandis. Gal žinote kiek AB „Kauno energija“ planuoja investuoti į tą teritoriją? 

D. Valiukas. Nežinau.  

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. AB „Kauno energijos“ paskirtis ir veiklos pobūdis yra šilumos gamyba ir 

jos tiekimas miesto gyventojams. Dabar matome, kad „Kauno energija“ ir jos dukterinė įmonė 

imasi komercinės veiklos šalia Kalniečių parko, Savanorių prospekte. Akivaizdu, kad jiems paties 

biurų pastatų nereikia. Prisidengiant bendrovės vardu tvarkomas sklypas, komunikacijos, statomi           

3 nauji pastatai ir bus parduoti atitinkamiems subjektams. Pritarti tam negaliu. 

 V. Matijošaitis. Ką blogo čia matote?   

G. Petrauskas. Nėra jokios paslapties. AB „Kauno energija“ bando sukurti maksimalią 

pridėtinę vertę šiam sklypui. Nieko ji nenori vystyti, sukūrusi maksimalią vertę parduoti ir gauti 

naudą iš pardavimo. Norint gauti maksimalią vertę reikia sutvarkyti dokumentus, ką lengviausiai 

yra padaryti miestui, o ne pirkėjui, kuris įsigytų tą sklypą.  

S. Kairys. Kolegos, yra paminėta, kad buvo vieno komiteto rekomendacija dėl pavadinimo 

pakeitimo, bet nepateikta raštu. Gal skyriaus vedėjas pasakytų, koks buvo siūlomas sprendimo 

pakeitimas.  

D. Valiukas. Pirminis variantas buvo suderintas su teisininkais, todėl siūlau palikti 

pavadinimą, kuris ir yra sprendimo projekte „Dėl pastatų statybos neišlaikant norminio atstumo nuo 

Kauno miesto savivaldybės panaudos teise valdomo žemės sklypo ribos ir šilumos tiekimo, buities 

ir lietaus nuotekų tinklų tiesimo“. 

S. Kairys. Turite atkreipti dėmesį į rekomendacijas, ypač rengiant klausimus vėliau. Siūlau 

balsuoti už sprendimą su tokiu pavadinimu, koks yra darbotvarkėje.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 
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Balsavo: už – 25, prieš – 0, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-854 pridedamas). 

 

 

73. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-830 „Dėl pripažintų nereikalingais, 

netinkamais (negalimais) naudoti ūkinių pastatų (jų dalių) nurašymo, išardymo ir likvidavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

S. Kairys. Dėl pastato Vytauto pr. 17 pasisakyti užsirašė 2 gyventojai.   

Ž. Ručys. Tuo pačiu klausimu noriu pasisakyti ir dėl Vytauto pr. 19. Tarybos priimtu 

sprendimu T-208 buvo apmokestintas automobilių stovėjimas kieme. Dabar kalbėsiu apie               

Vytauto pr. 17. Sandėlis jau 8 metai sudegęs. Savivaldybė buvo informuota, kad sandėlis neatitinka 

išmatavimų, taip pat pateikėm Registrų centro pažyma. Sandėlis buvo permatuotas. Savivaldybė 

įpareigojo namo administratorių dėl stogo remonto. Su gyventojais niekas nekalbėjo. Jūs 

nesidomėjote, kaip buvo apvogti gyventojai ir valstybė. Nepakeisti išmatavimai. Noriu paklausti, ar 

kuris nors žinote, keliems butams buvo priskirti sandėliukai, kuriuos norite nurašyti ir paversti 

stovėjimo aikštele? Ar žinote, kiek yra valstybinių butų, kurie kūrena kietu kuru ir neturi kur jo 

laikyti?  

V. Vanagienė. Norime, kad Tarybos nariai, priimdami sprendimą dėl Vytauto pr. 17 

esančių pastatų įsigilintumėte ir priimtumėte teisingą sprendimą. Jaučiame korupcinį 

suinteresuotumą, kuris veikia tendencingai ir greitai. Tikimės jūsų pagalbos, bet nesulaukiame. 

Gauname raštus ir tai ne visi gyventojai arba pavėluotai. Mūsų niekas nepaklausė ar reikalingi 

sandėliukai. Niekas su mumis nesikalba. Tas žemės sklypas tikrai labai patrauklus, bet ir mes 

norime, kad būtų gražu. Aš esu jungtinės veiklos Vytauto pr. 17 pirmininkė. Jūs puikiai žinote, kad 

tų vaiduoklių mieste stovi ir daugiau, bet čia labai skubama. Ateina seniūnijos atstovai apžiūrėti 

namo būklės. Sienos įtrūkę, kaminai neapskardinti, langelis išmuštas, balkonas nenudažytas. Ar taip 

reikia žiūrėti į namą? Namas stovi, per stogą nebėga – viskas ten gerai. Kodėl taip vyksta? 2 metų 

reikėjo, kad galėtume įsiteisinti namo palėpę. Dabar mes negalime remontuoti to namo, bet tikrai 

remontuosime. Vėliau kieme atsiranda mokama automobilių stovėjimo aikštelė. Niekas mūsų 

neperspėjo.   

V. Matijošaitis. Mes žinome situaciją. Tai tradicinė apsileidusių miestiečių situacija. 

Savivaldybė šito netoleruos.  

D. Valiukas. Bendravimas vyksta, bet tikriausiai ne toks, kokį norėtume matyti. Šis 

klausimas yra tik apsisprendimas dėl Savivaldybės valdomo turto panaudojimo, t. y., dėl nurašymo 

ir griovimo Savivaldybės dalies. Kadangi mes turime tik dalinę nuosavybę todėl vyksta 

bendravimas su bendrasavininkiais.   

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Ar tame name yra ir Savivaldybės, ir privatūs butai? Kur Savivaldybės 

butuose gyvenantys gyventojai laikys kurą? 

D. Valiukas. Šis pastatas stovi miesto centre. Jame įkritę lubos, plyšę sienos. Mes kalbame 

apie griūvančias sienas.  

L. Kudarienė. Ar lieka ten Savivaldybės būstų? 

D. Valiukas. Penki.  

K. Mikėnas. Kuo mums tikėti. Skyriaus vedėju ar gyventojais, kurie sako, kad laiko malkas 

sandėliuke? 
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A. Kupčinskas. Gal ir yra medžiaga, bet prie sprendimo ir aiškinamojo rašto ji nebuvo 

pridėta. TS-LKD frakcija siūlo atidėti klausimo svarstymą kitam posėdžiui. Mūsų frakcija balsavo 

„prieš“ priimant ankstesnį sprendimą dėl parkavimo apmokestinimo. 

S. Kairys. Yra pasiūlymas klausimo svarstymą atidėti. 

V. Matijošaitis. Siūlau nepritarti ir neatidėti, o po Naujųjų metų patikrinti ar susitvarkė, ar ne.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo klausimo svarstymą atidėti.  

Balsavo: už – 11, prieš – 7, susilaikė – 16 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 20, prieš – 0, susilaikė – 13 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-855 pridedamas). 

 

 

74. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-828 „Dėl nekilnojamojo turto                 

A. Jakšto g. 18, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno tautinės 

kultūros centrui“.  

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-856 pridedamas). 

 

 

75. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-827 „Dėl nekilnojamojo turto Perkūno al. 5, 

Kaune, nuomos sutarties su baikerių klubu „PHOENIX MCC“ nutraukimo prieš terminą“.  

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-857 pridedamas). 

 

 

76. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-826 „Dėl nekilnojamojo turto                  

Naglio g. 4C, 4E, Kaune, perdavimo Kauno krepšinio mokyklai „Aisčiai“ valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise“.  

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-858 pridedamas). 
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77. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-869 „Dėl nekilnojamojo turto                      

A. Juozapavičiaus pr. 19B, Kaune, nuomos“.  

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-859 pridedamas). 

 

 

78. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-870 „Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio 

ir trumpalaikio materialiojo turto Pramonės pr. 31, T. Masiulio g. 8, Energetikų g. 13 ir                

Savanorių pr. 369, Kaune, panaudos sutarčių su viešosiomis įstaigomis Kauno Dainavos poliklinika 

ir Kauno Kalniečių poliklinika atnaujinimo“.  

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-860 pridedamas). 

 

 

79. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-871 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. spalio 17 d. sprendimo Nr. T-722 „Dėl negyvenamųjų patalpų Vaidoto g. 115, 

Kaune, perdavimo panaudos pagrindais“ pakeitimo“.  

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-861 pridedamas). 

 

 

80. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-867 „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 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-862 pridedamas). 

 

 

81. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai.  

 L. Kudarienė. Noriu pateikti 3 paklausimus Administracijos direktoriui: dėl duobių           

J. Žemgulio gatvėje (pridedamas); dėl duobių Partizanų g. 212 (pridedamas) ir paklausimas dėl 

partizanų ir svetimšalių ar sovietinių karių perkėlimo į Šančių karių kapines tvarkos patvirtinimo 

(pridedama). 
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P. Jakštas. Pareiškimas Administracijos direktoriui dėl UAB „Kauno autobusai“ viešojo 

transporto kontrolierių šiurkštaus darbo pažeidimų (pridedama).  

E. Gudišauskienė. TS-LKD frakcijos siūlymas yra sausio 16 dieną organizuoti šioje salėje 

jungtinį visų Tarybos komitetų posėdį. Aptarti kas vyksta viešoje erdvėje ir ką skaitome „Kauno 

dienoje“, apie artėjantį mokyklų tinklo pertvarkos naująjį etapą ir apie tai, kad tėvai informacijos 

neturi, argumentų nežino. Ir Tarybos nariams reikėtų prieš sprendimo projektą apie tai sužinoti. 

Manome, kad tokio posėdžio organizavimas tikrai būtų tikslingas. Kitas dalykas susijęs su 

Savivaldybės biudžeto projektu. Taip pat norėtume gauti išsamesnę informaciją. Kas yra 

planuojama, kokie pagrindiniai programiniai dalykai. Prašytume sausio 16 dieną surengti tokį 

posėdį (pridedama).  

 

 

 

Posėdis baigėsi 11 val. 
 

 

Savivaldybės meras                                         Visvaldas Matijošaitis 

 

 

Tarybos sekretorė                     Sandra Gražulytė 

 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato specialistė 

Rima Grajauskienė 

 

 

 


