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2018 m. vasario 6 d.   Nr. TP-1 

Kaunas 

 

 

Posėdis vyko 2018-02-06 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 11.40 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: P. Bingelis, A. Garbaravičius, A. Kupčinskas,                    

E. Plūkienė.   

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama).  

S. Kairys. Gauti Tarybos narių prašymai dėl nusišalinimo nuo svarstomų klausimų.   

P. Mačiulis nusišalina nuo TR-6 „Dėl VšĮ Kauno miesto poliklinikos naudojamo valstybės 

turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo, TR-7 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ klausimų 

svarstymo (pridedama). 

V. Varžinskas nusišalina nuo TR-34 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. 

vasario 23 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 

tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ klausimo svarstymo 

(pridedama). 

B. Želvys nusišalina nuo TR-34 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m.                  

vasario 23 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 

tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ ir TR-1 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T-470 „Dėl pritarimo 2014–2020 

metų Kauno miesto integruotos teritorijos vystymo programos projektui“ pakeitimo“ klausimų 

svarstymo (pridedama). 

S. V. Bartaška nusišalina nuo TR-34 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. 

vasario 23 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 

tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ klausimo svarstymo 

(pridedama). 

D. Razmislevičius nusišalina nuo TR-2 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. 

gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-804 „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“ pakeitimo“ klausimo svarstymo (pridedama). 

 

 

S. Kairys. Vakar vykusioje frakcijų seniūnų sueigoje buvo gautas Sporto, turizmo ir 

laisvalaikio komiteto siūlymas įtraukti į darbotvarkę sprendimo projektą „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-823 „Dėl nekilnojamojo turto   

Pašilės g. 41, Kaune, pirkimo“ pakeitimo“ (TR-48). 
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S. Kairys. Siūlau balsuoti dėl klausimo įtraukimo į darbotvarkę, nes seniūnų sueigoje 

nebuvo priimtas bendras sprendimas.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl klausimo įtraukimo į darbotvarkę (balsavimo protokolas pridedamas).  

Balsavo: už – 23, prieš – 0, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Klausimą įtraukti į darbotvarkę.  

 

Gautas R. Bičkauskienės prašymas leisti nusišalinti nuo TR-48 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-823 „Dėl nekilnojamojo turto            

Pašilės g. 41, Kaune, pirkimo“ pakeitimo“ klausimo svarstymo (pridedama). 

 

S. Kairys. Rengėjas atsiima 41 klausimą (TR-13) „Dėl nekilnojamojo turto K. Donelaičio g. 6, 

Kaune, pirkimo (pridedama). 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą „Dėl nekilnojamojo turto K. Donelaičio g. 6, 

Kaune, pirkimo“ išbraukti iš darbotvarkės. 

 

TS-LKD frakcija pateikė siūlymą išbraukti iš darbotvarkės 32 klausimą „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ 

pakeitimo“ (TR-34).  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo išbraukti iš darbotvarkės 32 klausimą 

(pridedama).  

Balsavo: už – 12, prieš – 17, susilaikė – 5 (balsavimo protokolas pridedamas).  

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarta. 

 

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

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai.  

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

 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-352 

,,Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ 

pripažinimo netekusiu galios  

2. Dėl pritarimo Kauno miesto ir Torunės miesto bendradarbiavimo sutarties projektui  

3. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos  

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo  

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-541  

„Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kauno miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio 

infrastruktūra nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T-292 

„Dėl VšĮ ,,Kaunas IN“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo  

7. Dėl Kauno miesto savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo  

8. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą ,,Vietos bendruomenių socialinių ryšių stiprinimas 

per sportą Kaune ir Gluboke“  
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9. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T-470 „Dėl 

pritarimo 2014–2020 metų Kauno miesto integruotos teritorijos vystymo programos projektui“ 

pakeitimo  

10. Dėl pritarimo Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 

ataskaitai  

11. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-336 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos patvirtinimo“ pakeitimo  

12. Dėl žemės sklypo (sklypų) teritorijoje, esančioje kairiajame Nemuno krante, 

Užnemunės gatvėje, Kaune, formavimo  

13. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-790 

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

kapitalo didinimo“ pakeitimo  

14. Dėl AB „Kauno energija“ 2018 m. ir 2017–2020 m. investicijų planų ir jų finansavimo  

15. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2001 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. 43 „Dėl 

Kauno miesto žaliųjų plotų“ pakeitimo  

16. Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

2017 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo  

17. Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

2018 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo  

18. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-804 

„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“ pakeitimo  

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

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

Kauno mieste nustatymo“ pakeitimo  

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

transporto lengvatos suteikimo“ pakeitimo  

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

transporto lengvatos suteikimo“ pakeitimo  

22. Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Socialinių paslaugų prieinamumo ir 

gyvenimo kokybės labiausiai pažeidžiamoms grupėms gerinimas Latvijoje, Lietuvoje ir 

Baltarusijoje“  

23. Dėl VšĮ Kauno miesto poliklinikos naudojamo valstybės turto nurašymo, išardymo ir 

likvidavimo  

24. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą  

25. Dėl Kauno miesto kamerinio teatro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo  

26. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių profesionaliojo scenos meno įstaigų 2018 

metų veiklos planų ir 2018 metų kūrybinės veiklos programų patvirtinimo  

27. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ direktoriaus  

28. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo  

29. Dėl Kauno Mstislavo Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centro 

reorganizavimo  

30. Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno vaikų darželį „Nykštukas“ ir Kauno vaikų darželį 

„Žiogelis“, prijungiant juos prie Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio  

31. Dėl Kauno vaikų ir jaunimo teatro „Vilkolakis“ reorganizavimo  

32. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-81 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų 

bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo  
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33. Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos 

aprašo patvirtinimo  

34. Dėl 1997 m. gruodžio 18 d. panaudos sutarties dėl sveikatos priežiūros biudžetinės 

įstaigos valdomo turto perdavimo savivaldybės sveikatos priežiūros viešajai įstaigai pakeitimo  

35. Dėl nekilnojamojo turto Gimnazijos g. 3, Kaune, nuomos sutarties su Dariumi 

Volbiku nutraukimo prieš terminą  

36. Dėl pritarimo pėsčiųjų ir dviračių tilto tarp Senamiesčio ir Vilijampolės statybai  

37. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-235 

„Dėl prašymo perduoti Kauno mieste esančius valstybinius miškų ūkio paskirties žemės sklypus 

valdyti patikėjimo teise Kauno miesto savivaldybei“ pakeitimo  

38. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise 

valdomame žemės sklype  

39. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. T-188 

„Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams“ pakeitimo  

40. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl 

nekilnojamųjų daiktų Kęstučio g. 73 ir Kadagių kelyje 5, Kaune“ pakeitimo  

41. Dėl sutikimo priimti kaip paramą Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn 

nekilnojamąjį turtą Lentainių gatvę ir žemės sklypą, skirtą naudoti esamai gatvei Lentainių g. 13A, 

Kaune  

42. Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą T. Masiulio g. 21B, Kaune  

43. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 165-34, Kaune, įkeitimo  

44. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 165-22, Kaune, įkeitimo  

45. Dėl Savivaldybės būsto Minties Rato g. 53-3, Kaune, pardavimo  

46. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-823 

„Dėl nekilnojamojo turto Pašilės g. 41, Kaune, pirkimo“ pakeitimo 

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 

 

 

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

tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-352 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomeninės 

administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

Pranešėja – R. Šimkaitytė Kudarauskė, Teisės ir konsultavimo skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas T-1 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-9 „Dėl pritarimo Kauno miesto ir Torunės 

miesto bendradarbiavimo sutarties projektui“. 

Pranešėja – E. Šakalienė, Užsienio ryšių skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas            

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-2). 
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3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-32 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 

lengvatos“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-3). 

 

 

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

2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. 

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

svarstytas 7 komitetuose, 6 pritarta be pastabų. Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas pritarė su 

pastabomis: siūlo 2018 – 2020 m. Strateginiame veiklos plane įtraukti naują 02.03.04.044 priemonę 

„Apgyvendinimo ir kitų socialinių paslaugų teikimas smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems 

asmenims“, numatant 100 000 eurų finansavimą iš Savivaldybės biudžeto, atitinkamai sumažinant 

02.03.04.34 priemonei „Vaikų likusių be tėvų globos (rūpybos), šeimos ir vaiko socialinių įgūdžių 

stiprinimas“ skirtas lėšas. Siūlomas rodiklis – sukurta 10 vietų smurtą patiriantiems asmenims 

apgyvendinti. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Skilandis. Kiek 2017 metais buvo priemonių įgyvendinta procentais? Kokia suma buvo 

įgyvendinta ES lėšomis? 

T. Metelionis. ES lėšomis buvo įgyvendinta apie 5,5 mln. eurų. Dėl procentų rodiklių, tai 

rengiama Strateginio veiklos plano praeitų metų įgyvendinimo ataskaita, pagal Strateginių planų 

rengimo aprašą ataskaita turi būti parengta ir pateikta Tarybai tvirtinti per 2 mėnesius pasibaigus 

kalendoriniams metams. Sekančiam Tarybos posėdžiui pateiksime detalią ataskaitą.   

L. Kudarienė. Kodėl 2 programos lentelėje „rinkimų rengimo išlaidoms“ yra skiriama tokia 

didelė suma – 103 tūkstančiai?  

T. Metelionis. Šita suma numatyta 2019 metams, kurios reikės organizuoti rinkimus. Ją 

paskaičiavo Aprūpinimo skyrius. 

E. Kupčinskienė. Prie Dainavos parko įrašyta „projektavimas“ ir suma?  

T. Metelionis. Dainavos parko projektavimas jau vykdomas. Tai techninė klaida tekste.  

KALBĖJO: 

R. Skilandis. Ateityje reikėtų pakeisti tvarką, kad Strateginis planas būtų tvirtinamas           

po 2017 metų ataskaitos. Būtų racionaliau, matytume neįgyvendintas priemones. TS-LKD frakcija 

siūlo į planą įtraukti papildomas priemones: pradinukų mokymas – priemonė įtraukta, lėšos 

nenumatytos. Reikėtų atkreipti dėmesį į Vilijampolės gatvių ir Ramybės parko būklę. Juos reikėtų 

įtraukti į Strateginį planą.  

V. Gudėnas. Noriu priminti, kad Vilijampolės rajone žmonės ne tik važiuoja dviračiais, 

vaikšto, bet ir važiuoja automobiliais. Šis rajonas neįtrauktas į Strateginį planą. Greitai bus 

neįmanoma pravažiuoti Panerių gatve. Į Strateginį planą įtrauktas tik tiltas į Senamiestį. 

E. Gudišauskienė. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija pateikė 

siūlymą ir jame mes įvardijome aiškias ir konkrečias priemones (pridedama).  

S. Kairys. Balsuosime už pateiktus pasiūlymus. Pirmiausiai buvo pateikta Sveikatos ir 

socialinių reikalų komiteto pastaba.  
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto siūlymo 2018 – 2020 m. 

Strateginiame veiklos plane įtraukti naują 02.03.04.044 priemonę „Apgyvendinimo ir kitų 

socialinių paslaugų teikimas smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims“, numatant 100 000 

eurų finansavimą iš Savivaldybės biudžeto, atitinkamai sumažinant 02.03.04.34 priemonei „Vaikų 

likusių be tėvų globos (rūpybos), šeimos ir vaiko socialinių įgūdžių stiprinimas“ skirtas lėšas. 

Siūlomas rodiklis – sukurta 10 vietų smurtą patiriantiems asmenims apgyvendinti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti.  

 

S. Kairys. Noriu paklausti TS-LKD frakcijos, ar balsuosime už visą pateiktą sąrašą, ar už 

kiekvieną priemonę atskirai? Atskirai, gerai. Skaitysiu kiekvieną priemonę atskirai. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo 1 punkto. 

Balsavo: už – 13, prieš – 3, susilaikė – 20. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo 2 punkto. 

Balsavo: už – 13, prieš – 3, susilaikė – 20. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo 3 punkto. 

Balsavo: už – 13, prieš – 3, susilaikė – 19. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo 4 punkto. 

Balsavo: už – 13, prieš – 2, susilaikė – 21. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo 5 punkto. 

Balsavo: už – 13, prieš –3, susilaikė – 20. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo 6 punkto. 

Balsavo: už – 13, prieš – 5, susilaikė – 18. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo 7 punkto. 

Balsavo: už – 13, prieš – 9, susilaikė – 14. 
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NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo 8 punkto. 

Balsavo: už – 12, prieš – 4, susilaikė – 20. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo 9 punkto. 

Balsavo: už – 12, prieš – 3, susilaikė – 21. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo 10 punkto. 

Balsavo: už – 11, prieš – 9, susilaikė – 14. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo 11 punkto. 

Balsavo: už – 13, prieš – 8, susilaikė – 14. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo 12 punkto. 

Balsavo: už – 13, prieš – 5, susilaikė – 18. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo 13 punkto. 

Balsavo: už – 13, prieš – 10, susilaikė – 12. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

S. Kairys. Turime Socialdemokratų siūlymą priemonėje 02.03.02.009 „Socialinių paslaugų 

infrastruktūros gerinimas“ numatyti 900 tūkst. eurų savivaldybei priklausančio turto Partizanų g. 85 

remontui ir padidinti priemonės „Apgyvendinimo ir kitų socialinių paslaugų teikimas smurtą 

artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims“ finansavimą nuo 100 tūkst. eurų iki 300 tūkst. eurų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Socialdemokratų siūlymo (pridedama).  

Balsavo: už – 8, prieš – 4, susilaikė – 22. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu.  

Balsavo: už – 23 prieš – 0, susilaikė – 12. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-4 ). 
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E. Gudišauskienė. Gerb. kolegos, tenka apgailestauti, kad nekreipiamas dėmesys į mūsų 

frakcijos pateiktus pasiūlymus, susijusius su vaikais, istorinės atminties įamžinimu, ypač kai 

švęsime Valstybės atkūrimo 100-metį. Nekreipiamas dėmesys į istorinės atminties įamžinimą – 

Partizanų alėjos įrengimą, todėl norisi pasakyti, ko gi mes čia susirinkom ....  

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-19 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-541 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kauno 

miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-5 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

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

tarybos 2017 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T-292 „Dėl VšĮ ,,Kaunas IN“ teikiamų paslaugų 

įkainių nustatymo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, 3 pritarta be pastabų. Darnios plėtros ir investicijų komitetas pritarė su 

pastaba. „Apsvarstyti klausimą dėl patalpų pardavimo, jeigu pastate neveikia savivaldybės įstaigos 

arba organizacijos“.  

Buvo svarstytas klausimas administracijoje, padaryti skaičiavimai. Svarstyti pardavimo 

neverta, nes padidinus maždaug 10 proc. kainą, pardavimo kaina sudarytų 8 metų nuomos pajamas.  

S. Kairys. Siūlau balsuoti už pateiktą sprendimo projektą, paskui dėl protokolinio 

pavedimo, atsižvelgiant į Darnios plėtros ir investicijų komiteto siūlymą.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama už pateiktą sprendimo projektą. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-6 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama už protokolinį pavedimą pavesti administracijai apsvarstyti klausimą dėl 

patalpų pardavimo, jeigu pastate neveikia savivaldybės įstaigos arba organizacijos. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pavesti administracijai apsvarstyti klausimą dėl patalpų 

pardavimo, jeigu pastate neveikia savivaldybės įstaigos arba organizacijos. 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-874 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Sąraše yra objektų, kurie atrodo apgailėtinai. Ar bus numatyta kokia programa, 

jų įvaizdžio pagerinimui? 

T. Metelionis. Sąraše yra 170 objektų. Kultūros paveldo skyrius, taip pat Strateginiame 

plane yra planuojamos lėšos objektų, esančių šiame sąraše, tvarkymui.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-7 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

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

2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T-470 „Dėl pritarimo 2014–2020 metų Kauno miesto 

integruotos teritorijos vystymo programos projektui“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-8). 

 

 

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

integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaitai“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-9). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-46 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą 

,,Vietos bendruomenių socialinių ryšių stiprinimas per sportą Kaune ir Gluboke“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-10 ). 

 

 

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

tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-336 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

paveldotvarkos programos patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Miesto ūkio ir paslaugų komitetas siūlo į Programą įtraukti 
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20.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: „20.3. Iki 30 procentų Programos lėšų gali būti skiriama stogams 

su asbesto danga pakeisti“.  

 

S. Kairys. Turime 2 siūlymus. Miesto ūkio ir paslaugų komitetas siūlo į Programą įtraukti 

20.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: „20.3. Iki 30 procentų Programos lėšų gali būti skiriama stogams 

su asbesto danga pakeisti“  

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija siūlo į Programą įtraukti 20.3 

papunktį ir jį išdėstyti taip: „20.3. Iki 50 procentų Programos lėšų gali būti skiriama stogams su 

asbesto danga pakeisti“. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama už Miesto ūkio ir paslaugų komiteto siūlymą. 

Balsavo: už – 8, prieš – 1, susilaikė – 23. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama už TS-LKD frakcijos siūlymą (pridedama). 

Balsavo: už – 10, prieš – 2, susilaikė – 21. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-11). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-18 „Dėl žemės sklypo (sklypų) 

teritorijoje, esančioje kairiajame Nemuno krante, Užnemunės gatvėje, Kaune, formavimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-12). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-8 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-790 „Dėl Savivaldybės turto investavimo ir 

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

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-13). 
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14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T-3 „Dėl AB „Kauno energija“ 2018 m. ir 

2017–2020 m. investicijų planų ir jų finansavimo Dėl leidimo Kauno miesto švietimo įstaigoms 

statyti naujus statinius“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Žukauskas. Kiek bus investuota į šilumos gamybos efektyvius šaltinius, kad būtų 

galima sumažinti šilumos tarifus? Investavimas į šaltinius duoda didelę reikšmę. 

R. Mačikėnas. Sumos visom priemonėm, kurios nurodytos sprendimo projekte, yra 

perkeltos priemonės, kurios buvo patvirtintos. Dėl to, kad vėluoja ES lėšų skirstymas, jas teko 

perkelti iš 2017 metų į 2018 metus. Naujų priemonių šiame sprendimo projekte mažai. 3226 tūkst. 

eurų ir tai daugiausiai susiję su geoterminio šildymo 2 objektais. Tai su šildymo atpigimu nesisieja. 

K. Mikėnas. Kai man sako, kad šiluma atpigs, tai žinau, kad pabrangs. Kaip už 4 mln. eurų 

„Kauno energija“ nori prisijungti Aleksotą?  

R. Mačikėnas. Aleksoto teritorija nesusieta su centralizuoto šildymo tinklais. Techninės 

galimybės planuojamos per tilto apačią sujungti su pagrindiniais miesto šildymo tinklais. Yra 

paliktos vietos, numatytos tilto statybos metu.  

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Mes turėjome frakcijos posėdį ir labai gaila, kad vicemeras P. Mačiulis 

negalėjo dalyvauti ir atsakyti į klausimus, susijusius su šilumos kainos brangimu Kauno mieste. 

Reikia konstatuoti, kad naujų priemonių šiame investiciniame plane nėra. Visos priemonės yra 

orientuotos į tai, kokia bus numatoma ES parama. Priemonės orientuotos į šilumos tinklų 

rekonstrukciją. Į šilumos gamybos priemones dėmesio skirta nėra. Siūlau grįžti ir svarstyti, kai bus 

tvirtinama ,,Kauno energijos“ finansinė atskaitomybė.   

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 24, prieš – 0, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-14). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-15 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2001 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. 43 „Dėl Kauno miesto žaliųjų plotų“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 23, prieš – 0, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-15 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

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

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 m. priemonių vykdymo ataskaitos 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-16 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

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

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių finansavimo plano 

patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-17 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

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

tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-804 „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“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-18). 

 

 

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

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

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

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-19 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

20. SVARĖSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-41 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-20 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-42 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-21 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-38 „Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant 

projektą „Socialinių paslaugų prieinamumo ir gyvenimo kokybės labiausiai pažeidžiamoms 

grupėms gerinimas Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-22). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-6 „Dėl VšĮ Kauno miesto poliklinikos 

naudojamo valstybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo“. 

Pranešėjas – D. Kuzminienė, Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-23). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-7 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“. 

Pranešėjas – D. Kuzminienė, Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-24). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-30 „Dėl Kauno miesto kamerinio teatro 

teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“. 
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Pranešėjas – A. Vilčinskas, Kultūros skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-25 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

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

biudžetinių profesionaliojo scenos meno įstaigų 2018 metų veiklos planų ir 2018 metų kūrybinės 

veiklos programų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-26). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-5 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Šnekutis“ direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-27). 

 

 

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

tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl Kauno miesto savivaldybės neformaliojo 

vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-28 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-11 „Dėl Kauno Mstislavo Dobužinskio 

rusų kultūros ir estetinio lavinimo centro reorganizavimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 23, prieš – 0, susilaikė – 10. 
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-29). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-16 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno 

vaikų darželį „Nykštukas“ ir Kauno vaikų darželį „Žiogelis“, prijungiant juos prie Kauno 

Žaliakalnio lopšelio-darželio“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-30). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-33 „Dėl Kauno vaikų ir jaunimo teatro 

„Vilkolakis“ reorganizavimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 22, prieš – 5, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-31). 

 

 

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

tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Žukauskas. Kodėl pažeidžiamas Žmogaus teisių deklaracijos 26 punktas, kuriame 

rašoma, kad tėvai turi pirmumo teisę pasirinkti savo vaikams mokymą. Kodėl neatsižvelgiama į 

mokyklų ir tėvų reikalavimus su šimtais ir tūkstančiais parašų? Seimo narių rekomendacijas, 

Lietuvos Respublikos sutarties su Šv. Sostu?  

V. Mažeika. Švietimo įstatymo 28 straipsnis nustato, kad savivaldybė turi turėti optimalų 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų tinklą. Panemunėje, 

Žemuosiuose Šančiuose, Rokuose, Vaišvydavoje šiuo metu mes neturime nei vienos savivaldybės 

gimnazijos ir negalime užtikrinti optimalaus tinklo. Šv. Mato gimnazijoje šiuo metu mokosi 454 

vaikai. Jeigu pažvelgsime į deklaravusius gyvenamąją vietą šituose rajonuose vaikus, matysime, 

kad virš 400 šiose gatvėse deklaravusių gyvenamąją vietą vaikų mokosi kitose Kauno miesto 

mokyklose. Pasirinkimas yra didelis, kalbant apie Centro gimnazijas. Tiek Šv. Sosto ir Lietuvos 

Respublikos sutartis, tiek Konstitucijoje įtvirtinti straipsniai šiuo tinklo planu yra įgyvendinami. 

V. Gudėnas. Kodėl neįvykdėte mūsų frakcijos prašymo, nesukvietėte jungtinio komitetų 

svarstymo šiam planui svarstyti? Atsirašinėjate, kad laukiate atsakymo iš ministerijos. Atsakymą 

gavote, bet jungtinio komiteto nesukvietėte.  
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V. Mažeika. Švietimo skyrius, kaip administracijos padalinys neįpareigotas kviesti jungtinį 

komitetą. Be to žinome, kad sudaryta darbo grupė mokyklų tinklo klausimams spręsti. Vyko šitos 

darbo grupės posėdis, visi norintys galėjo jame dalyvauti.    

L. Kudarienė. Jeigu jūs teigiate, kad ne visiems tėvams ir jų vaikams yra priimtinos 

krikščioniškos vertybės ir katalikiška mokykla, tai kodėl buvo uždaryta toje pačioje gatvėje buvusi 

Vaidoto mokykla? 

V. Mažeika. Įstaigų tinklas tvarkomas vadovaujantis tinklo pertvarkos taisyklėmis. 

Kadangi Šv. Mato gimnazija 2015–2016 pradėjo komplektuoti pradines klases, 5-12 klasėse 

mokinių skaičius katastrofiškai mažėjo. Tai turėjo įtakos ir Vaidoto mokyklai.  

Aš neteigiau, kad krikščioniškos vertybės nepriimtinos. Visa Europos civilizacija yra 

besivystanti krikščioniškų vertybių pagrindu ir visose Kauno miesto savivaldybės mokyklose 

užtikrinama teisė tėvams ir vaikams pagal jų pasirinkimą mokytis tikybos.   

G. Budnikas. Kodėl informavimo priemonėse skelbiama, kad Šv. Mato gimnazija yra viena 

iš prastesnių. Prašome pasakyti, kurioje vietoje yra Š. Mato gimnazija, lyginant visas Kauno miesto 

mokyklas?  

V. Mažeika. Švietimo tinklo taisyklės numato mokinių skaičių mokyklose ir mokinių 

skaičių klasėse. Pagal jį yra pertvarkomos savivaldybės mokyklos. Šis rodiklis yra svarbus vertinant 

mokyklos patrauklumą. 2012–2013 metais Šv. Mato gimnazijoje 5-12 klasėse mokėsi 743 mokiniai. 

2013–2014 metais 606 mokiniai, 2014–2015 metais 490 mokinių. Mažėjant mokinių skaičiui buvo 

komplektuojamos pradinės klasės. 2015–2016 metai mokinių skaičius sudarė 455, 2016–2017 

metais 469 mokiniai. Šiais metais 454 mokiniai. Iš kurių 80 pradinukai. 5-12 klasėse yra 370 

mokinių, t. y., per pusę mažiau negu buvo iki panaudos sutarties sudarymo. Pagal mokinių skaičių 

klasėse mokykla neturi 25 ar 22 mokinių skaičiaus vidurkį, pagal kurį tvarkomos savivaldybės 

mokyklos. Todėl mokyklai trūksta mokinio krepšelio lėšų. Perspektyvoj mokykla turi vieną                   

10 klasę, tai perspektyvoj vietoj 3 klasių, turės vieną 12 klasę ir vieną 11 klasę. 2017 metais yra 

paskelbtas gimnazijų nesirankančių mokinių reitingas, Šv. Mato gimnazija yra 339. Prieš tai buvo 

192, dar prieš tai – 117. Šitame reitinge buvo skaičiuojami egzaminų vidurkiai, stojimas į 

valstybines mokyklas, užsienio aukštąsias mokyklas ir kiti rodikliai. Nei vienos Kauno gimnazijos 

žemiau nėra.  

L. Mikalauskas. Trečius metus yra grasinama, tėvai neteikia prašymų į tą gimnaziją. Buvo 

siūlomi keli pastatai, bet ne toje Nemuno pusėje. Ar buvo alternatyvus pastatas ieškomas Inžinerijos 

licėjui.  

V. Mažeika. Kai kalbama apie Inžinerijos licėjų, prioritetas yra ne licėjui, o Panemunėje 

besimokantiems vaikams. Kadangi mokinių skaičius nevalstybinėje gimnazijoje mažėja, vyskupija 

pripažįsta, kad kitų pastatų neturi. Būtent steigėjas atsakingas už patalpų suteikimą mokyklai, todėl 

siūlomas geriausias variantas. Gimnazija nuo 1 iki 12 klasės, kurioje galėtų tęsti mokslą mokiniai ir 

dirbti mokytojai. 2016 metų balandžio mėnesį prasidėjo diskusija, kurioje tėvų komiteto atstovai 

pasisakė už Inžinerijos licėjaus idėją. Balsavo už – 14, prieš –3, susilaikė –1. Gaila, kad nėra 

Vilkaviškio vyskupijos siūlymų.  

J. Kupčinskienė. Ar Šv. Mato mokykloje besimokantys mokiniai galės toliau mokytis 

naujoje įstaigoje? 

V. Mažeika. Inžinerijos licėjus atsirado Purienų mokyklos bazėje. Buvo lygiai tokia pati 

situacija. Praktika parodė, kad visi norintys Purienų mokyklos mokiniai galėjo sėkmingai tęsti 

mokslą Inžinerijos licėjuje. Jie turėjo įveikti žinių patikrinimą.  

R. Šnapštienė. Vedėjas norėjo pasakyti, kad visi vaikai, besimokantys Šv. Mato 

mokykloje, galės ir turės galimybę mokytis licėjuje.  
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KALBĖJO: 

J. Koryzna. Keistai atrodo noras perkelti dalį licėjaus veiklos į Panemunę. Geografiškai 

visiškai netinkama vieta. Neaišku, ar licėjui reikia papildomų patalpų, šitas klausimas irgi nebuvo 

nagrinėtas. Šiaip, jeigu licėjui reikia papildomų patalpų, tai mes turime Šiaurės pr. 57, t. y., Vydūno 

mokykla, kuri yra laisva ir arčiau. Temą dėl licėjaus perkėlimo į Panemunę reikėtų baigti.   

V. Gudėnas. Šis pertvarkos planas nebuvo aptartas mokyklų bendruomenėje, nei visuose 

komitetuose. Manome, kad nėra pakankamai pristatytas visuomenei. Dalis bendruomenių nepritaria. 

Švietimo ministerija nepritaria šio bendrojo plano sprendiniams. Jūs nešate Tarybai svarstyti 

neparuoštą sprendimą. Manome, kad šiandien turime nepriimti projekto, išdiskutuoti su visuomene.   

L. Kudarienė. Iki šiol nebuvo precedento, kad būtų naikinama katalikiška mokykla. 

Pacituosiu arkivyskupą G. Grušą „Yra ydinga, kai tinkamai veikiančios ir tėvų palaikomos 

mokyklos negali būti tikros dėl savo ateities. Jos yra įsikūrusios nuosavybės teise 

nepriklausančiuose pastatuose. Katalikiškos mokyklos stiprina bendruomenę ir įtraukia į ugdymą 

tėvus. Valstybė turi užtikrinti tėvams realią galimybę pasirinkti jų atžalai tinkamiausią mokyklą. 

Valstybės interesas neturi priklausyti nuo politinių jėgų“. 

R. Šnapštienė. Noriu paprašyti, kad nenueitume nuo diskusijų objektų. Mes nekalbame 

apie Šv. Mato mokyklos reorganizavimą, panaikinimą ir t. t. Kalbame apie tai, kad būtų tame rajone 

kokybiška, gera gimnazija. Skirkime apie ką mes kalbame.  

E. Gudišauskienė. Jūs elgiatės labai gudriai ir visą tai sprendžiate per turto klausimus. 

Reikėtų plačiau pasižiūrėti ir ne tik Šv. Matas sukėlė audringas diskusijas visuomenėje. Salėje yra ir 

Pilėnų progimnazijos, T. Masiulio mokyklų bendruomenių atstovai ir jie visi prieštarauja. Tai yra 

ženklas. Mūsų frakcija kategoriškai nepritaria tokiam skubotam ir nepamatuotam ugdymo įstaigų 

tinklo reformos vykdymui Kauno mieste. Reikia skirti dėmesį ugdymo kokybei ir tam mes 

pritariam, bet nereikia spręsti pavienių mokyklų tinklo pertvarkos. Akivaizdu, kad Savivaldybė 

deramo dėmesio neskiria kokybės ir prestižo gerinimui. Mes kviečiame viešai aptarti pertvarkos 

planus su mokyklų bendruomenėmis, mokiniais, tėvais, socialiniais partneriais.   

G. Žukauskas. Gerb. kolegos, ką šiandiena pasakyti vaikams, kurie girdėdami Lietuvos 

šimtmečio gražias kalbas, tikrovėje mato neišklausytą jų tėvų nuomonę, nesiskaitymą su jų 

reikalavimais, pažeidinėjant net Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos principus. Mokyklos tuštėja, 

seserys ir broliai emigruoja. Skaudu, kad demokratinėje Lietuvoje žmogaus nuomonė lieka 

nuošalyje. Mieli kolegos, Gerb. mere kviečiu palaikyti tėvus, kuriems ne tas pat, kur jų 

vaikai  mokysis, kas formuos jų asmenybes, kaip ir kur ateityje kurs savo šeimas. 

R. Šnapštienė. Ačiū už pasisakymą ir kvietimą atsižvelgti į tėvų nuomonę, kurie 

pageidauja, kad ten būtų gera mokykla.   

L. Mikalauskas. Kalbam apie kokybišką mokyklą, bet ten jau trečius metus vyksta teroras. 

Tėvai perveda vaikus kitur. Kalbama apie mokinių prastą mokymosi lygį. Reikia suprasti, kad tai 

krikščionišką sampratą vykdanti mokykla. Jie priima kiekvieną norintį mokytis. Neatstumia jų. 

Drąsi mokykla, jie įsitikinę, kad reikia suteikti vidurinį išsilavinimą kiekvienam, nepaisant jų 

socialinės padėties. Tokią mokyklą reikia drąsinti ir palaikyti, o mes uždarinėjam.     

R. Skilandis. Buvo kviečiama padaryti jungtinį komitetų posėdį, bet Miesto ūkio ir 

paslaugų komitete jis nebuvo svarstytas. Gal tai švietimo klausimas, bet iš viešoje erdvėje 

pasisakiusių savivaldybės atstovų, matosi, kad diskutuojama ne apie švietimą, o apie turtą. Manau, 

kad ne visi Tarybos nariai susipažinę su šiuo klausimu, jį reikia atidėti. 

V. Popovas. Jau 20 metų šioje salėje yra svarstomi panašūs klausimai. Ir visada yra 

nepatenkintų. Negaliu sutikti su kolegų argumentais, kad kažkas yra žlugdoma, pažeidinėjamos 

teisės. Teisės ne visada ir privalomos. Gali tėvai turėti pirmumą rinktis, tačiau steigėjas yra 
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Savivaldybė ir galutinį sprendimą priima Savivaldybės taryba. Noriu priminti, kad pagal 

Konstituciją valstybinės religijos nėra. Mokyklose tikyba ir etika yra dėstoma. Siūlau pritarti 

sprendimo projektui.     

K. Mikėnas. Apie šitą klausimą rašo spauda, tėvai nepritaria, Švietimo ministerijoje kažkas 

pritarė. Pateikite faktus. Siūlau klausimo svarstymą atidėti.   

E. Bukelis. Mes esame, Šv. Mato gimnazijos mokinių tėvai, kurie pritaria licėjaus ar kitos 

valstybinės gimnazijos steigimui. Pateikiama informacija yra melaginga. Niekada nebuvo vykdoma 

jokia apklausa dėl mokyklos ateities pasirinkimo. Susirinkime, kuriame dalyvavo mokyklos klasių 

tėvų komiteto pirmininkai, mokyklos vadovas nedalyvavo. Renginį vedęs A. Murauskas, suskubo 

pasirašyti peticiją. Žinome, kad Panemunės bendruomenės vardu pasirašinėjo visa Lietuva. 

Prieštaraujame INIT TV skelbiamai informacijai, kad Panemunėje parašų rinkimas neteisėtas. Mes, 

kurie pasirašėme, norime vaikus leisti į Vaidoto g. 11, tačiau mūsų netenkina ne mokslo kokybė, o 

atsiliepimai apie patyčias, melagingą vertybių deklaravimą. Jei tėvai bando spręsti problemą, jų 

nuomonė yra ignoruojama. Norėtume, kad Vaidoto g. 11 būtų įsteigta valstybinė mokykla. Ar 

paskaičiuota, kiek Panemunėje gyvenančių vaikų važinėja į kitas mokyklas, nes šioje teritorijoje 

nėra kito pasirinkimo. Mes laukiame pokyčių, kad galėtų mokytis vaikai, ten kur jie gyvena. 

R. Žitonis. Kalbu tėvų komiteto vardu. Mūsų vaikai mokosi Šv. Mato gimnazijoje. Tai 

mokykla, kurioje vertinamas žmogus, jo žinių siekiai. Tai platforma ant kurios mes statom naują 

asmenybę, naują Kauną ir Lietuvos pilietį. Šioje mokymo įstaigoje skiriama daug dėmesio 

bendražmogiškoms, krikščioniškosioms vertybėms bei kultūrai. Psichologinės naštos nebuvimas 

leidžia vaikams laisvai siekti gerų ir labai gerų rezultatų. Steigiame mokyklas, kurios tik aštrina 

socialinę atskirtį. Nors suvokiam, kad mokslas vienodai prieinamas visiems ar tai tik deklaracijos 

mums parankiu laiku. Prašome išsaugoti Šv. Mato gimnaziją dabar esamose patalpose, nes mokyklą 

lanko 95 proc. Panemunės rajono vaikų. Prašome Savivaldybę pradėti remti gimnazijos pastatų 

remontus, bei aplinkos gražinimą, nes mes esame jūsų Savivaldybės žmonės, jūsų rinkėjai. Vaikai ir 

mokytojai nori stabilumo.   

E. Kovalkovas. Kalbėsiu tų tėvų vardu, kurie priversti leisti vaikus į kitas mokyklas. Apie 

Šv. Mato mokykla nenoriu nieko blogo pasakyti, bet Panemunės vaikams reikia geros mokyklos. 

Norime pokyčių ir manau, tų pokyčių laukia dauguma to rajono gyventojų.    

M. Milašauskaitė. Esu Šv. Mato gimnazijos mokinių prezidentė. Kalbėsiu iš mokinių 

pozicijos. Kasdienybėje kiekvienas kreipiame dėmesį į skirtingus dalykus. Patiriame ir džiaugsmą ir 

skausmą, tačiau padedant gimnazijos mokytojams, specialistams ugdome tautinius ir dvasinius 

sielos uždavinius. Šalia akademinio ugdymo mūsų gimnazijoje svarbus ir vertybinis. Kitaip, nei 

kitose mokyklose čia priimami visi mokiniai ir kiekvienas tampa svarbia mūsų bendruomenės 

dalimi. Kiekvienam asmeniškai skiriamas dėmesys. Šv. Mato vardas reiškia Dievo dovaną. Todėl 

Šv. Mato vardu kreipiuosi į jus prašydama tai įvertinti įsijaučiant į mūsų padėtį, emocinę būseną ir 

leisti mokytis Šv. Mato gimnazijoje Vaidoto g.  11. 

R. Baltrušaitis. Noriu atkreipti dėmesį į projekto 60 punktą, kuriame teigiama, kad nuo 

rugsėjo 1 dienos Vaidoto g. 11 savo veiklą turėtų vykdyti KTU inžinerinis licėjus. Vaidoto g. 11 

šiuo metu sėkmingai veiklą vykdo nevalstybinė katalikiška Šv. Mato gimnazija dėl kurios likimo 

daug klausimų ir diskusijų įvairiais lygmenimis. Gimnazija 2013 m. rugsėjo 1 dieną pradėjo savo 

veiklą. Vilkaviškio vyskupija buvo pakviesta būti vieninteliu steigėju, kuri įsipareigojo Kauno 

savivaldybei perimti visus mokytojus, mokinius, darbuotojus, būti atvira vietoje gyvenantiems 

vaikams. 2016 m. vasarį buvo susitikta su steigėju. Nebuvo kalbama apie veiklos gerinimą, bet 

buvo pasiūlyta pasitraukti iš užimamos teritorijos. Bendruomenė to daryti nesutiko. Žiniasklaidoje 

pasirodė, kad KTU licėjus ne vienintelė alternatyva, deja šios dienos projekte tik KTU licėjus lenkia 
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rezultatais. Šv. Mato gimnazija pagal rezultatus yra viduryje tarp mokyklų, bet ne paskutinė, kaip 

teigia Savivaldybė. Švietimo ir mokslo ministerija rekomendavo pasikalbėti ir pratęsti sutartį. Su 

bendruomene dialogo nevyko. 

Š. Žitkevičius. Šnekėsiu Vaišvydavos bendruomenės vardu. Mes esame tokia pati 

bendruomenė, kaip ir Panemunės. Mūsų norus reikia gerbti. Vaišvydavos bendruomenė pritaria 

Kauno miesto administracijos pozicijai nutraukti sutartį su katalikiška Šv. Mato gimnazija ir 

atstatyti valstybinę mokyklą. Man labai gėda dėl kai kurių politikų, Seimo narių, kurie vaikų ateities 

sąskaita bando susikrauti sau politinius dividendus.  

J. Počiuipienė. Atstovauju Pilėnų progimnazijos būsimų pirmokų tėvus. Noriu informuoti, 

kad mes nepritariame sprendimo 28 punkto pakeitimui – neformuoti 1 klasių mokykloje, esančioje 

Ašigalio g. 23. Nesuformavus pirmų klasių, rajone neliktų mokyklos, kurią galėtų lankyti 2 pilnai 

užpildytų darželių vaikai. Esame surinkę daugiau nei 100 būsimų tėvų parašų, norinčių vaikus vesti 

į 1 klasę Ašigalio g. 23. Mūsų žiniomis 2018–2019 metais Ašigalio g. 23 lieka veikti 3 įstaigos -  

Privati mokykla, Saugaus eismo mokykla, valgykla. Pilėnų progimnazijos patalpos būtų 

nenaudojamos. Esam įsirengę 8 kabinetus pradinio ugdymo mokiniams, kurių prašome neatimti. 

Tėvai prisidėjo investicijomis į patalpų pritaikymą. Mokykla pajėgi patalpas išsilaikyti. Prašome 

atsižvelgti į bendruomenės prašymą. 

G. Makūnas. Jau buvo Tarybos narių kalbėta, kad vykdant šią reformą bendruomenės 

neturėjo pilnos informacijos. Kauno J. Žemaičio-Vytauto mokykla-daugiafunkcis centras 

informaciją apie sujungimą gavo gruodžio 5 dieną, o gruodžio 8 dienai turėjome pateikti 

pasiūlymus. Tai per trumpas laikas paruošti konkrečius pasiūlymus, kad padėti Savivaldybei. Todėl, 

prašome nepritarti šitam sprendimo projektui ir įpareigoti Švietimo skyrių atnaujinti derybas su 

bendruomenėmis.      

E. Gudišauskienė. Visų pasisakymų metu matome, kad bendruomenės prieštarauja. Labai 

gaila, kad šitas procesas supriešino bendruomenes. Aš išgirdau mokinės nuomonę, ji atstovavo visų 

mokinių nuomonę, kad jie tiki šita mokykla. Dar kartą TS-LKD frakcijos vardu kviečiu Tarybos 

narius nepritarti šitam sprendimo projektui, iš naujo jį išnagrinėti. Kaip sakiau, apie visą mokyklų 

tinklo pertvarką kalbėti, o ne spręsti turto klausimus, pavienių mokyklų klausimus ir suderinus su 

mokyklų bendruomenėmis, socialiniais partneriais, priimti svarbius sprendimus. Jeigu sugriausim 

švietimo sistemą, tai nei Kaunas, nei Lietuva ateities neturės. Mūsų frakcija šitame balsavime 

nedalyvauja.    

 

R. Šnapštienė. Po visų pasisakymų darome 10 min. pertrauką.  

 

R. Šnapštienė. Kadangi kyla grėsmė, kad nebus kvorumo, siūlau balsuoti ir nepriimti                

B. Želvio, V. Varžinsko, S. Bartaškos ir P. Mačiulio pareikštų nusišalinimų nuo klausimo „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano 

patvirtinimo“ pakeitimo“ (TR-34) svarstymo. 

 

Dalyvauja 22 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo nepriimti B. Želvio pareikšto nusišalinimo 

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

NUSPRĘSTA. Nepriimti B. Želvio pareikšto nusišalinimo. 

 

Dalyvauja 21 Tarybos narys. 
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Balsuojama dėl siūlymo nepriimti V. Varžinsko pareikšto nusišalinimo. 

Balsavo: už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Nepriimti V. Varžinsko pareikšto nusišalinimo. 

 

Dalyvauja 21 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl siūlymo nepriimti S. Bartaškos pareikšto nusišalinimo. 

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

NUSPRĘSTA. Nepriimti S. Bartaškos pareikšto nusišalinimo. 

 

Dalyvauja 21 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl siūlymo nepriimti P. Mačiulio pareikšto nusišalinimo (nusišalinimo 

prašymas pridedamas). 

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

NUSPRĘSTA. Nepriimti P. Mačiulio pareikšto nusišalinimo 

 

R. Šnapštienė. Gautas Socialdemokratų siūlymas sprendimo projekte „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ 

pakeitimo“  išbraukti 9 punktą. 

 

Dalyvauja 21 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl Socialdemokratų frakcijos siūlymo išbraukti 9 punktą (pridedama). 

Balsavo: už – 2, prieš – 7, susilaikė – 12. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 21 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 19, prieš – 0, susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-32 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-35 „Dėl Priėmimo į Kauno miesto 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 21 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-33 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-12 „Dėl 1997 m. gruodžio 18 d. panaudos 

sutarties dėl sveikatos priežiūros biudžetinės įstaigos valdomo turto perdavimo savivaldybės sveikatos 

priežiūros viešajai įstaigai pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-34). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-14 „Dėl nekilnojamojo turto           

Gimnazijos g. 3, Kaune, nuomos sutarties su Dariumi Volbiku nutraukimo prieš terminą“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-35). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-24 „Dėl pritarimo pėsčiųjų ir dviračių tilto 

tarp Senamiesčio ir Vilijampolės statybai“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-36). 
 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-22 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-235 „Dėl prašymo perduoti Kauno mieste esančius 

valstybinius miškų ūkio paskirties žemės sklypus valdyti patikėjimo teise Kauno miesto 

savivaldybei“ pakeitimo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-37). 
 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-21 „Dėl sutikimo tiesti dujotiekio 

tinklus Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomame žemės sklype“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Mikėnas. Noriu pasiūlyti parengti metodiką, kad kiekvieną kartą tiesiant dujotiekio 

tinklus Savivaldybės žemėje nereikėtų rengti Tarybos sprendimo projekto.   

J. Žemaitienė. Mes apie tai jau svarstėme.  
 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-38). 
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39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-37 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. T-188 „Dėl žemės paėmimo visuomenės 

poreikiams“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-39). 
 
 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-29 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl nekilnojamųjų daiktų Kęstučio g. 73 ir 

Kadagių kelyje 5, Kaune“ pakeitimo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-40). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-28 „Dėl sutikimo priimti kaip paramą 

Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn nekilnojamąjį turtą Lentainių gatvę ir žemės sklypą, skirtą 

naudoti esamai gatvei Lentainių g. 13A, Kaune“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-41). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-27 „Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį 

turtą T. Masiulio g. 21B, Kaune“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KALBĖJO: 

V. Gudėnas. Kokią funkciją atliks Savivaldybė gaudama iš Upių direkcijos prieplauką. 

Ar laivus pirksim? 

J. Žemaitienė. Tai valstybės funkcija. Valstybės turto priežiūra ir naudojimas.  

V. Gudėnas. Prižiūrėsit ir naudosit. Kam Savivaldybei ta prieplauka?  

 J. Žemaitienė. Patikėjimo teise ji būtų valdoma. Savivaldybė galėtų investuoti į 

teritorijos sutvarkymą.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 23 prieš – 0, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-42). 
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43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-43 „Dėl Savivaldybės būsto                 

Baltų pr. 165-34, Kaune, įkeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-43). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T-44 „Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 165-22, 

Kaune, įkeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-44). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-45 „Dėl Savivaldybės būsto Minties Rato g. 53-3, 

Kaune, pardavimo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-45). 

 

 

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

tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-823 „Dėl nekilnojamojo turto Pašilės g. 41, 

Kaune, pirkimo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Nuo kokios sumos skaičiuosite gyventojų pajamų mokestį, jeigu priskaičiavot 

300 tūkst. eurų. Ir kodėl perkama vien tik iš A. Sabonio? Saboniai turi 979 tūkstantąsias turto, o 

Kauno technologijos universitetas – 21 tūkstantąją. Apie jį nieko nekalbama.  

M. Šivickas. Kadangi Sabonių turtas yra neišlaikytas 10 metų. Jo įsigijimo vertė yra 1 mln. 

litų, tai beveik 300 tūkst. eurų. Kadangi dalį turto valdo KTU, tai pirma nupirksime Sabonių dalį, o 

su KTU spręsime atskirai.   

K. Mikėnas. Savivaldybė nupirko už 2,3 mln. Kai Administracijos direktorius pristatė 

klausimą minėjo, kad gal dar sumažins kainą. Dabar dar 300 tūkst. prideda.  

M. Šivickas. Mes dar nepradėjom pirkimo procedūrų. Gal nusiderėsim nuo tos kainos.  

KALBĖJO: 

P. Jakštas. Jeigu pasisakydamas žmogus neišmano aritmetikos, tai aš padėsiu. Jeigu turtas 

įvertintas už 1 mln. eurų, o parduoda už 2,3 mln. Tai nuo 1,3 mln. yra skaičiuojamas gyventojų 

pajamų mokestis. Kiek bus? Tai bus virš 150 tūkst. eurų, bet ne 300 tūkst. eurų.   
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Dalyvauja 24 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už –17, prieš – 0, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-46). 

 

 

47. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai.  

P. Jakštas. Vasario 6 d. posėdyje aš padariau pareiškimą dėl troleibuse neteisingai nubausto 

keleivio A. Šulskio. Įvykis buvo tiriamas ir pripažinta, kad A. Šilskiui neteisėtai surašytas 

Administracinės teisės pažeidimo protokolas. Paskaitysiu pastraipą, kurią pasirašė V. Šiliauskas. 

„UAB „Kauno autobusai“ informavo A. Šulskį, kad nutraukė Administracinės bylos teiseną ir 

panaikina A. Šulskiui paskirtą baudą“. Minima, kad atsiprašė keleivio ir paaiškino kaip susigrąžinti 

baudą. Niekas tam žmogui neskambino ir niekas neatsiprašė.  

 

 

Posėdis baigėsi 11.40 val. 
 

 

Savivaldybės meras                                         Visvaldas Matijošaitis 

 

 

Tarybos sekretorė                     Sandra Gražulytė 

 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato specialistė 

Rima Grajauskienė 

 

 

 


