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Kaunas 

 

 

Posėdis vyko 2018-02-27 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 11.30 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. Mačiulis, L. Mikalauskas, R. Šnapštienė.  

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama).  

S. Kairys. Noriu pranešti, kad vadovaudamasis Kauno miesto veiklos reglamento 85.1 p. 

Posėdžio pirmininkas iki posėdžio patvirtinimo informuoja apie iš anksto pareikštus Tarybos narių 

prašymus dėl nusišalinimo nuo svarstomų klausimų.   

V. Matijošaitis nusišalina nuo TR-94 „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“ klausimo svarstymo (pridedama). 

E. Plūkienė nusišalina nuo TR-110 „Dėl važiavimo reguliaraus susisiekimo autobusais ir 

troleibusais lengvatos suteikimo“ klausimo svarstymo (pridedama). 

D. Razmislevičius nusišalina nuo TR-94 „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“ klausimo svarstymo (pridedama). 

A. Raižys. Nusišalinu nuo 6 klausimo „Dėl Kioskų, paviljonų ir prekybai pritaikytų 

automobilių ar priekabų išdėstymo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje specialiojo plano 

patvirtinimo“ (TR-60).  

 

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

laisvalaikio bei Ekonomikos ir finansų komitetų siūlymas įtraukti į darbotvarkę sprendimo projektą 

„Dėl panaudos sutarties su viešąja įstaiga Kauno miesto poliklinika pakeitimo, nekilnojamojo turto 

Baltų pr. 7, Kaune, perėmimo, perdavimo ir nuomos“ (TR-111). 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

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

Balsavo: už – 30, prieš – 0, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Klausimą įtraukti į darbotvarkę.  

 

Taip pat gautas Ekonomikos ir finansų komiteto bei TS-LKD frakcijos siūlymas (pridedama) 

įtraukti į darbotvarkę sprendimo projektą „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos kontrolės  

komiteto 2018 metų veiklos programos patvirtinimo“ (TR-112) (pridedama).  

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą įtraukti į darbotvarkę (balsavimo protokolas 

pridedamas). 

 

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

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

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

 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo  

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato 2018 metų išlaidų sąmatos 

patvirtinimo  

3. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo Laisvės alėjai rekonstruoti  

4. Dėl Komisijos Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus ir Savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnybos valstybės tarnautojų,  Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito 

skyriaus vedėjo ir vidaus auditorių, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų tarnybinės 

veiklos vertinimo komisijos narių tarnybinei veiklai vertinti sudarymo ir jos darbo reglamento 

patvirtinimo  

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-290 ,,Dėl 

didžiausio leistino Kauno miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus 

ir Kauno miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo  

6. Dėl Kioskų, paviljonų ir prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų išdėstymo Kauno 

miesto savivaldybės teritorijoje specialiojo plano patvirtinimo  

7. Dėl sutikimų įrengti naujus išorinės reklamos įrenginius išdavimo  

8. Dėl Kauno miesto Aleksoto inovacijų pramonės parko steigimo inicijavimo  

9. 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  

10. Dėl važiavimo reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos suteikimo  

11. Dėl leidimo Vaikų gerovės centrui „Pastogė“ išsinuomoti automobilį  

12. Dėl atstovo skyrimo į Kauno miesto kamerinio teatro meno tarybą  

13. Dėl Kauno vaikų ir jaunimo teatro „Vilkolakis“ direktoriaus  

14. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-731 

,,Dėl Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų teikimo ir premijų skyrimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo  

15. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-172 „Dėl 

Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programos vykdymo ir paraiškų dalyvauti programoje 

teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  

16. Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno lopšelį-darželį „Eglutė“, prijungiant jį prie Kauno 

„Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro  

17. Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno 6-ąjį lopšelį-darželį, prijungiant jį prie Kauno 

Aleksandro Puškino gimnazijos  

18. Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno jaunimo mokyklą ir Kauno Tito Masiulio jaunimo 

mokyklą, prijungiant jas prie Kauno suaugusiųjų mokymo centro  

19. Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokyklą-daugiafunkcį 

centrą, prijungiant jį prie Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos  

20. Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno moksleivių aplinkotyros centrą ir Kauno jaunųjų 

turistų centrą, prijungiant juos prie Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos  

21. Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno Vandos Tumėnienės ugdymo centrą  

22. Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų 

asmenims priimti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo programas, pagrindinio 

ugdymo programos I ir II dalis priskyrimo  
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23. Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 mokslo metais nustatymo, 

pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, 

kuriose Savivaldybė yra dalininkė, 2018–2019 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo 

laiko nustatymo  

24. Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše 

nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo  

25. Dėl Savivaldybės būsto Sąjungos a. 9-25, Kaune, pardavimo  

26. Dėl Savivaldybės būsto Savanorių pr. 196-39, Kaune, pardavimo  

27. Dėl Savivaldybės būsto Gedimino g. 17-3, Kaune, dalies pardavimo  

28. Dėl Savivaldybės būsto Kapsų g. 118-5, Kaune, pardavimo  

29. Dėl Savivaldybės būsto Naujakurių g. 84-15, Kaune, pardavimo  

30. Dėl Savivaldybės būsto Naujakurių g. 84-4, Kaune, pardavimo  

31. Dėl Savivaldybės būsto Naujakurių g. 84-7, Kaune, pardavimo  

32. Dėl Savivaldybės būsto Rasytės g. 48-55, Kaune, pardavimo  

33. Dėl Savivaldybės būsto Neries krantinėje 9-45, Kaune, pardavimo  

34. Dėl Savivaldybės būsto A. Juozapavičiaus pr. 48-19, Kaune, pardavimo  

35. Dėl Savivaldybės būsto K. Griniaus g. 5-40, Kaune, pardavimo  

36. Dėl Savivaldybės būsto R. Kalantos g. 127-10, Kaune, pardavimo  

37. Dėl Savivaldybės būsto Zanavykų g. 14-3, Kaune, pardavimo  

38. Dėl Savivaldybės būsto P. Vaičaičio g. 3-7, Kaune, pardavimo.  

39. Dėl Savivaldybės būsto J.  Grušo g. 13-74, Kaune, pardavimo  

40. Dėl Savivaldybės būsto Naujakurių g. 86-21, Kaune, pardavimo  

41. Dėl Savivaldybės būsto Kranto al. 116-3, Kaune, pardavimo  

42. Dėl Savivaldybės būsto Šv. Gertrūdos g. 44-3, Kaune, pardavimo  

43. Dėl Savivaldybės būsto Taikos pr. 62-38, Kaune, pardavimo  

44. Dėl Savivaldybės būsto Pašilės g. 96-14, Kaune, pardavimo  

45. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 147-26, Kaune, pardavimo  

46. Dėl Savivaldybės būsto Biržiškų g. 7-5, Kaune, įkeitimo  

47. Dėl žemės sklypo Raktažolių g. 17, Kaune, dalies pirkimo  

48. Dėl žemės sklypo Raktažolių g. 15, Kaune, dalies pirkimo  

49. Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės pr. 42, Kaune, pirkimo  

50. Dėl pripažintų netinkamais (negalimais) naudoti ūkinių pastatų nurašymo, išardymo ir 

likvidavimo  

51. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 

Kauno savivaldybės vaikų globos namams  

52. Dėl panaudos sutarties su Lietuvos sporto universitetu nutraukimo  

53. Dėl nekilnojamojo turto Gvazdikų g. 5, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti 

juo patikėjimo teise  

54. Dėl sutikimo tiesti vandentiekio ir nuotekų tinklus Kauno miesto savivaldybės 

panaudos teise valdomame žemės sklype  

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

valdomame žemės sklype  

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

valdomame žemės sklype  

57. Dėl nekilnojamojo turto R. Kalantos g. 132, Kaune, perėmimo iš Kauno jaunųjų turistų 

centro  

58. Dėl nekilnojamojo turto R. Kalantos g. 132, Kaune, panaudos sutarties su turistinių 

burlaivių savininkų asociacija nutraukimo prieš terminą  

59. Dėl dalies nekilnojamojo turto Rotušės a. 29, Kaune, perdavimo valstybės nuosavybėn  

60. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-474 „Dėl  

nekilnojamojo turto Sandėlių g. 7, J. Kumpio g. 1 ir Pašilės g. 34, Kaune“ pakeitimo  
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61. Dėl nekilnojamojo turto A. Juozapavičiaus pr. 21E, 23E ir Suomių g. 7B, Kaune, 

perdavimo pagal panaudos sutartį  Žemųjų Šančių bendruomenei  

62. Dėl nekilnojamojo turto K. Baršausko g. 91, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį 

Vytauto Didžiojo karo muziejui  

63. 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  

64. Dėl panaudos sutarties su viešąja įstaiga Kauno miesto poliklinika pakeitimo, 

nekilnojamojo turto Baltų pr. 7, Kaune, perėmimo, perdavimo ir nuomos   

65. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2018 metų veiklos 

programos patvirtinimo 

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 

 
 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-69 „Dėl Kauno miesto savivaldybės                  

2018 metų biudžeto patvirtinimo“. 

Pranešėjas – A. Laucius, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjas. Biudžetą sudaro  

315565,1 eurų. Biudžeto stabilumas priklauso nuo gyventojų pajamų dydžio. Gyventojų pajamų 

mokesčio mūsų biudžete planuojama 159784 tūkst. eurų, kai 2017 metais buvo planuota  

137315 tūkst. eurų. Tai 22 mln. eurų daugiau nei 2017 metais. Pajamų struktūroje dominuoja 

mokestinės pajamos. Kita svarbi biudžeto dalis yra dotacijos. Šiam biudžeto projekte yra įskaičiuota 

71291 tūkst. eurų. Tai dar ne viskas. Kelių programos lėšas gali sudaryti 12 ar 13 mln. eurų. Valstybės 

investicijų lėšos pateks į mūsų biudžetą dotacijų pavidalu. Balandžio mėnesį bus aiškūs dotacijų 

dydžiai.   

Šių metų biudžetas yra parengtas pagal tris Strateginio plano programas ir priemones. Kad 

subalansuoti biudžetą teko ieškoti 7316 tūkst. eurų. Administracija priėmė sprendimą sumažinti 

asignavimus kai kurioms priemonėms, su tikslu vėliau atstatyti sumažintus asignavimus. Lėšos buvo 

paimtos iš Savivaldybės kontroliuojamų įmonių dividendų.     

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Noriu paklausti, kiek 2017 metais buvo skirta lėšų programai „Iniciatyvos 

Kaunui“ ir kiek numatyta 2018 metams?  

A. Laucius. Kiek 2017 metams, dabar neatsakysiu. 2018 metams – 4386 tūkst. eurų visoms 

pozicijoms.  

R. Skilandis. Kiek procentų didėja lėšos kultūros sektoriui ir kiek numatoma 2018 metams 

skirti lėšų pasirengimui kultūros sostinei? 

A. Laucius. Projekto vykdymui numatomas milijonas, o kultūrai – dabar nepasakysiu. Lėšos 

padidintos ne tik projektams, bet ir kultūros įstaigų infrastruktūros sutvarkymui.   

A. Kupčinskas. Sakote, kad lėšos kultūrai didėja. Bet milijonu didėja tik projektui  

„Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022 m.“. Bet mažėja „Tautos namams“, V. Kudirkos bibliotekai 

ir Kauno miesto muziejui.    

A. Laucius. Taip nėra. Jeigu pažiūrėtume visas sritis, augimas yra.  

S. Kairys. Siūlau nemanipuliuoti. Vienos priemonės, tokios kaip „Tautos namų“ pereina 

„Menininkų namams“. Vienoje įstaigoje lėšos mažėja, kitai pridedamos. Bibliotekoms, jeigu yra 

aiškus poreikis, irgi skiriamos lėšos.  
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A. Laucius. Klausimas svarstytas 7 komitetuose, 6 pritarta be pastabų. Ekonomikos ir 

finansų komitetas išnagrinėjo frakcijų ir gyventojų pasiūlymus ir pritarė su pastabomis (protokolo 

išrašas užregistruotos 2018-02-26 Nr. K-13-2-3).  

KALBĖJO: 

R. Skilandis.2017 metų biudžete buvo daugiau suplanuota lėšų infrastruktūrai tvarkyti. 

Šiemet tikėjomės, kad daugiau lėšų bus skirta kultūros sektoriui, bet kaip matome, padidėjimas 

skiriamas projektui „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022 m.“. Labai gaila, kad neskiriamos lėšos 

Ramybės parko kapinėms sutvarkyti. Reikia numatyti lėšų projektavimo darbams atlikti.  

V. Gudėnas. Gerai, kad beveik visas perėjas reguliuoja šviesoforai, bet pasigendu iš biudžeto 

skirtų lėšų greičio matuoklių pirkimui Kauno mieste.    

E. Gudišauskienė. Tenka apgailestauti, kad valdantieji neišgirdo mūsų frakcijos pasiūlymo 

restauruoti altorius Katedroje. Artėja popiežiaus vizitas į Lietuvą ir tikėtina, kad viena iš vizito dienų, 

bus Kaunas. Žiūrint į biudžeto projektą, tikrai nepakanka asignavimų paveldotvarkos programai. Aš 

manau, kad lėšų skyrimas Katedrai, tai būtų pasirengimui ir miesto pristatymui popiežiaus vizito 

metu.  

R. Mikaitis. Kiek beaugtų biudžetas, kiek bebūtų pajamų, planuojama galvojant apie 

išlaidas. Liberalų frakcijos nuomone prioritetai yra sudėlioti gerai. Visur galima sakyti, kad truputį 

trūksta lėšų. Jeigu kauniečiai pateiks tinkamas paraiškas finansavimui, jos bus patenkintos. Biudžetas 

būna tikslinamas ne kartą per metus. Siūlyčiau pritarti.  

A. Kupčinskas. Pažiūrėkite kaip įtraukiama bendruomenė į biudžeto planavimą ir kaip 

atsižvelgiama į jos pasiūlymus. Sausio mėnesį jis yra slepiamas ne tik nuo opozicijos, bet ir nuo 

visuomenės. Biudžeto ir finansų komitetas atmeta visuomenės siūlymus.  

V. Popovas. Kiekvienais metais svarstant miesto biudžetą būna klausimų. Kad komitetas 

atmeta siūlymus, tai nereiškia, kad blogas ar geras biudžetas. Siūlau pritarti biudžeto projektui, jį 

visada galima koreguoti.  

S. Kairys. Gyventojų pasiūlymai kalba apie paprastus dalykus t. y., gatvių remontą, parkų 

tvarkymą, į kuriuos Administracija reaguoja. Tai klausimai nesusiję su biudžetu. Kitaip tariant, bus 

lėšų kiek reikės, matant pateiktų paraiškų skaičių, sąmatas. Biudžetą galima koreguoti.    

O. Balžekienė. Kaunas tikrai tvarkosi, kuria aplinką, kurioje iš tikrųjų geriau gyventi. Vienas 

iš svarbiausių klausimų, tai investicijų pritraukimas į miestą. Numatytas projektas „Aleksoto 

inovacijų centras“ – tai sveikintina. Manau, kas numatyta biudžete yra puiku. Siūlau pritarti biudžeto 

projektui.  

S. Kairys. Kviečiu balsuoti dėl Ekonomikos ir finansų komiteto išvadų  
 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai.  

Balsuojama dėl Ekonomikos ir finansų komiteto išvadų (pridedama).  

Balsavo: už – 22, prieš – 6, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 
 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo Finansų ir ekonomikos skyriaus siūlymo (pridedama).  

Balsavo: už – 20, prieš – 0, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu.  

Balsavo: už – 22 prieš – 6, susilaikė – 8. 
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-47 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-70 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

ir mero sekretoriato 2018 metų išlaidų sąmatos patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-48). 
 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-47 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo Laisvės 

alėjai rekonstruoti“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Gudėnas. Pamenu Vieningo Kauno frakcijos pasisakymą, kad rekonstrukcija vyks                       

20 metų. Visas projektas ne tiek kainuoja. 2 mln., kaip ir nieko. 

A. Laucius. Projektas eina etapais. Pirkimai baigti, o darbai vyks pagal galimybes.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-49). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-96 „Dėl Komisijos Kauno miesto 

savivaldybės kontrolieriaus ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų,  

Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo ir vidaus auditorių, 

Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos narių 

tarnybinei veiklai vertinti sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“. 

Pranešėja – E. Štuikienė, Personalo valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-50). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-98 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-290 ,,Dėl didžiausio leistino Kauno miesto savivaldybės 

administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių 

užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus ir Kauno miesto savivaldybės 

administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – E. Štuikienė, Personalo valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Skilandis. Kiek Vaiko teisių apsaugos skyriuje dirba tarnautojų ir darbuotojų. Kokios 

funkcijos po reorganizacijos išliks Savivaldybėje susijusių su vaikų teisėmis.  
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E. Štuikienė. Šiuo metu Vaiko teisių apsaugos skyriuje yra 28 pareigybės. Yra gautas iš 

Valstybės vaiko apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinė apsaugos ir darbo ministerijos 

informacinis pranešimas, kuriuo informuojama, kad 25 pareigybės bus perkeltos į šią tarnybą. 

Darbuotojams pateikti siūlymai. Jie turi apsispręsti iki kovo 2 dienos. Bus paliekamos funkcijos 

susijusios su globa ir rūpyba.  

R. Skilandis. Kaip supratu, kad visos funkcijos pereina į naują instituciją. Nesuprantu, kodėl 

šiuo sprendimu nemažinamas Administracijos darbuotojų skaičius? TS-LKD frakcija siūlo peržiūrėti 

didžiausią leistiną pareigybių skaičių.  

S. Kairys. Yra pateiktas TS-LKD frakcijos siūlymas papildyti tarybos sprendimą papildomu 

punktu: „leistinas didžiausias darbuotojų skaičius yra 634“. Siūlom sumažinti 20 darbuotojų, kadangi 

naikinamas Vaiko teisių apsaugos skyrius.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo (pridedama).  

Balsavo: už – 12, prieš – 4, susilaikė – 18. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 22 prieš – 7, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-51). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-60 „Dėl Kioskų, paviljonų ir prekybai 

pritaikytų automobilių ar priekabų išdėstymo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje specialiojo 

plano patvirtinimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Ar priėmus šį sprendimą bus pašalinti nenaudojami spaudos kioskai?  

N. Valatkevičius. Pagal priimtą tvarką, kioskams, kurie nedirba nustatytą valandų skaičių, 

naikinama licencija. Dėl netvarkingų ir apleistų kioskų, bus sudaryta komisija, kuri spręs ar juos reikia 

šalinti. Noriu pasakyti, kad sprendime yra įpareigojimas Administracijos direktoriui parengti ir 

patvirtinti kioskų Kauno miesto savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašą. Šiuo metu apleistų kioskų 

sumažėjo, kiti pradėjo tvarkytis. Mieste iš 800 kioskų liko nepilnai 600.   

J. Koryzna. Kaip tvarkotės su nelegaliais garažais?  

N. Valatkevičius. Šitą klausimą reikėtų užduoti seniūnijoms ir Viešosios tvarkos tarnybai. 

Mes netoleruojame laikinų garažų.  

G. Žukauskas. Panemunėje prie „Eglės“ kavinės stovi aptriušęs kioskas.  

N. Valatkevičius. Negaliu atsakyti konkrečiai apie kiekvieną kioską. Aš jums atsakysiu 

asmeniškai.  

E. Gudišauskienė. TS-LKD frakcija siūlo sprendimo projekte numatyti, kad laikinų statinių 

(kioskų, paviljonų ir kitų laikinų objektų) buvimo laiką ar buvimo laiko pratęsimą sprendžia Kauno 

miesto savivaldybės taryba, o ne Kauno miesto savivaldybės administracija.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo (pridedama).  
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Balsavo: už – 12, prieš – 17, susilaikė –4. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 23, prieš – 4, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-52 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-107 „Dėl sutikimų įrengti naujus išorinės 

reklamos įrenginius išdavimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Mikėnas. Ar kalbama apie naujas reklamas, ar ir tas, kurių galiojimo laikas baigėsi? 

N. Valatkevičius. Kalbama apie naujas reklamas ant savivaldybės objektų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-53 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-105 „Dėl Kauno miesto Aleksoto inovacijų 

pramonės parko steigimo inicijavimo“. 

Pranešėja – S. Senkienė, Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Skilandis. Kokios numatomos inovacijos ir kokia planuojama pramonė?  

S. Senkienė. Šiuo metu rengiama galimybių studija. Parengus bus derinama su Ūkio 

ministerija. Studijoje bus padaryta apžvalga institucinių, ekonominių, finansini, aplinkosauginių 

tyrimų aspektais. Orientuojamasi ne į sunkiąją pramonę, o į netaršią, beatliekinę, eksperimentinę 

tyrimų laboratorinę plėtrą. Konkrečios pramonės šakos bus identifikuotos diskutuojant su Ūkio 

ministerija.  

P. Jakštas. Per kiek laiko gali atsirasti pirmieji investuotojai? 

S. Senkienė. Planuojama, kad 2019 metų pradžioje turėsime Pramonės parko statusą.  

KALBĖJO:  

E. Gudišauskienė. Noriu pasiūlyti, kadangi bus rengiama galimybių studija ir bus svarstoma 

kokios pramonės šakos galėtų vystytis šiame Pramonės parke. Reikėtų įtraukti verslo bendruomenę, 

nes jie geriausiai žino apie savo numatomas investicijas. Dabar rengiamas Kauno regiono plėtros 

specializacijų įgyvendinimo planas irgi siejasi su šiuo rengiamu dokumentu.  

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-54). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-94 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis 
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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, pritarta be pastabų. 

 

KALBĖJO:  

E. Gudišauskienė. Yra pateiktas TS-LKD frakcijos siūlymas išbraukti Tarybos sprendimo  

projekte žodžius „Aikštelės Šiaurės pr. (prie pastato Nr. 8D)“. Apmokestinus aikštelę gyventojams 

nebus kur parkuoti automobilių, siūlyti apmokestinti tik kai bus išspręstos mikrorajono automobilių 

parkavimo problemos.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo.  

Balsavo: už – 16, prieš – 2, susilaikė – 14. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

S. Kairys. Frakcija prašo pakartoti balsavimą dėl TS-LKD frakcijos siūlymo. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo (pridedama).  

Balsavo: už – 14, prieš – 3, susilaikė – 16. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 19, prieš – 6, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-55 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-110„Dėl važiavimo reguliaraus susisiekimo 

autobusais ir troleibusais lengvatos suteikimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Popovas. Noriu pasakyti, kad yra teisininko pastaba. Ar nebus teisinių normų 

prieštaravimo? Gal galite pakomentuoti? 

P. Keras. Komentuoti turėtų teisininkai. Yra akcentuojama, kad transporto lengvatų 

įstatymas prieštarauja teisę nustatyti lengvatos dydį savivaldybėms. Ji kompensuojama iš 

Savivaldybės biudžeto. Šiuo atveju kalbama apie nemokamą viešąjį transportą.  

E. Kupčinskienė. Kodėl šito sprendimo nespėjote parengti Vasario 16 dienai? 

P. Keras. Toks sprendimas nebuvo pateiktas. Nemokamas viešasis transportas buvo suteiktas 

Tarptautinę dieną be automobilio metu. Atsižvelgiant į visuomenės pageidavimus siūlomas toks 

sprendimo projektas.  

R. Skilandis. Ar sprendimas atsirado tada, kai TS-LKD frakcija iniciavo sprendimą dėl 

atleidimo nuo mokesčio? 

P. Keras. Negaliu atsakyti. Skyrius su tuo nesusijęs.  
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KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. J. Kupčinskienės parengtas sprendimo projektas buvo užblokuotas, o 

valdantieji paėmė jį ir perrašė. Aš džiaugiuosi, kad gyventojai valstybinių švenčių metu galės 

nemokamai naudotis viešuoju transportu. Tikiuosi, opozicija pasiekė savo.  

TS-LKD frakcija siūlo sprendimo projekte numatyti, kad visi asmenys vietinio reguliaraus 

susisiekimo autobusais ir troleibusais kasmetinio renginio „Kauno miesto dienos“ metu važiuoja 

nemokamai.   

D. Razmislevičius. Norėjau pateikti tokį patį siūlymą kaip E. Gudišauskienė. Miesto švenčių 

metu automobilių parkavimas yra nemokamas, bet reikia paskatinti žmones važiuoti į šventes 

viešuoju transportu ir atlaisvinti miesto centrą nuo spūsčių ir automobilių.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymą (pridedama). 

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

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už –29, prieš – 1, susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-56 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-74 „Dėl leidimo Vaikų gerovės centrui 

„Pastogė“ išsinuomoti automobilį“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-57). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-59 „Dėl atstovo skyrimo į Kauno miesto 

kamerinio teatro meno tarybą“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-58 ). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-86 „Dėl Kauno vaikų ir jaunimo teatro 

„Vilkolakis“ direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-59). 
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14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T-64„Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-731 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų teikimo 

ir premijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-60 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

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

2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-172 „Dėl Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo 

programos vykdymo ir paraiškų dalyvauti programoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

D. Razmislevičius. Šiame sprendime sakoma, kad paraiškas gali pateikti tėvai. Mano 

pasiūlymas būtų sprendimo projektą papildyti žodžiu „globėjai“ (pridedama).  

V. Mažeika. Pritariu tokiam siūlymui.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su D. Razmislevičiaus siūlymu. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-61 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-62 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno 

lopšelį-darželį „Eglutė“, prijungiant jį prie Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro“. 

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

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

E. Gudišauskienė. TS-LKD frakcija siūlo atidėti sprendimo projektą, kol nebus pateiktos   

CK 2.99 str. 3 punkte numatytos ataskaitos „Kiekvieno reorganizavime dalyvaujančio juridinio 

asmens valdymo organai privalo parengti rašytines ataskaitas, kuriose turi būti nurodyti 

reorganizavimo tikslai, paaiškintos reorganizavimo sąlygos, juridinio asmens veiklos tęstinumas ir 

nurodyti reorganizavimo terminai bei ekonominiai pagrindai“.  

V. Mažeika. CK 103 str., kuriuo vadovaujantis rengiami sprendimai, rašoma, kad 

reorganizuojamas juridinis asmuo prijungiamas prie juridinio asmens, kuris yra vienintelis juridinio 

asmens dalyvis, arba jei reorganizavime dalyvauja viešieji juridiniai asmenys, šio kodekso 2.99 str., 

3 p. ir 2.100 str. netaikomi. Mūsų įstaigos reorganizuojamos ir specialiuoju aktu, t. y. biudžetinių 

įstaigų įstatymu.  

S. Kairys. Yra TS-LKD frakcijos siūlymas atidėti klausimo svarstymą.   

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo atidėti klausimo svarstymą (pridedama). 
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Balsavo: už – 13, prieš – 18, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už –20, prieš – 5, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-62). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-63 „Dėl sutikimo reorganizuoti  

Kauno 6-ąjį lopšelį-darželį, prijungiant jį prie Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

S. Kairys. Matau analogiškus TS-LKD frakcijos siūlymus atidėti 17, 18, 19, 20, 21 klausimų 

svarstymą. Todėl, be papildomų komentarų siūlysiu balsuoti dėl klausimų atidėjimo.   

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo atidėti klausimo svarstymą. 

Balsavo: už – 14, prieš –20, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 19, prieš – 4, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-63). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-89 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno 

jaunimo mokyklą ir Kauno Tito Masiulio jaunimo mokyklą, prijungiant jas prie Kauno suaugusiųjų 

mokymo centro“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl analogiško TS-LKD frakcijos siūlymo atidėti klausimo svarstymą. 

Balsavo: už – 14, prieš – 19, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 19, prieš – 6, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-64). 
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19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-90 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno Jono 

Žemaičio-Vytauto mokyklą-daugiafunkcį centrą, prijungiant jį prie Kauno Bernardo Brazdžionio 

mokyklos“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo atidėti klausimo svarstymą. 

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

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 20, prieš – 6, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-65). 

 

 

20. SVARĖSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-100 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno 

moksleivių aplinkotyros centrą ir Kauno jaunųjų turistų centrą, prijungiant juos prie Kauno Algio 

Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos“. 

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

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Klausimas yra neišdiskutuotas su šiomis įstaigomis. Noriu paklausti dėl 

prijungimo, o ne sujungimo? Kodėl jungiama prie mažesnės įstaigos, o ne didžiausios? 

V. Mažeika. Diskusijos dėl neformalaus ugdymo įstaigų pertvarkos vyko metus laiko. 

Svarstymo procedūros išlaikytos. Prijungimo būdas taikomas dėl to, kad jis yra paprastesnis. Jeigu 

būtų taikomas sujungimo būdas, visos 3 įstaigos būtų reorganizuojamos. Šiuo atveju viena įstaiga 

dalyvauja reorganizavime ir yra reorganizavimo ašis. Kitos 2 įstaigos prijungiamos. Strategiškai 

mums yra svarbiausia Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla. Dėl pavadinimo apsispręs  

apjungtos įstaigos bendruomenė. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo atidėti klausimo svarstymą. 

 

Balsavo: už – 13, prieš – 21, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už –21, prieš –6, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu).. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-66). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-87 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno 

Vandos Tumėnienės ugdymo centrą“. 
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Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo atidėti klausimo svarstymą. 

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

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 21, prieš – 5, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-67). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-71 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų asmenims priimti mokytis pagal priešmokyklinio 

ugdymo, pradinio ugdymo programas, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis priskyrimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-68 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-72 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir 

klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 

2018–2019 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų 

skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Savivaldybė yra dalininkė, 2018–2019 mokslo metais 

ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“. 

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

pritarta be pastabų. Atsižvelgdami į Teismo sprendimus, kuriuose nuspręsta, kad Savivaldybės priimti 

sprendimai dėl V. Bacevičiaus mokyklos reorganizavimo yra teisėti. Nustatyta tvarka yra pateiktas 

Administracijos direktoriaus teikimas. Todėl prašome pakeisti sprendimo projektą ir iš 5 priedo 

išbraukti 1 p., kuriame nurodytas V. Bacevičiaus pradinės mokyklos mokinių ir klasių komplektų 

skaičius, bei jų vidurkis bei pakeisti 4 priedo 16 punktą. Prašau pritarti sprendimo projektui su 

pataisymu, atsižvelgiant į teismų sprendimus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. 

vasario 23 d. sprendimą. Nutartis yra neskundžiama.  

KALAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskiene. Teismas įnešė didesnį nerimą, nes Žaliakalnio progimnazija nepasiruošusi 

priimti tokį mokinių skaičių. Neatitinka sanitariniai mazgai, sporto salė, valgykla, klasės. Projektas 

neatitinka CK reikalavimų, todėl siūlome klausimo svarstymą atidėti.  

V. Mažeika. Jūsų pasakyti kai kurie argumentai teismo buvo vertinti. Juos pripažino 

nepagrįstais, o Savivaldybės sprendimus teisėtais. Pagal visus punktus Žaliakalnio progimnazija 

geriau atitinka higienos normas, negu V. Bacevičiaus mokykla. Apjungimas į vieną juridinį asmenį 

yra teisėtas. Be to, jeigu reikėtų sutalpinti didesnį klasių skaičių, negu telpa Žaliakalnio 
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progimnazijoje, Savivaldybė galėtų apsispręsti dėl papildomų patalpų suteikimo. Civilinio kodekso 

reikalavimai šiam sprendimui nėra taikomi. 

S. Kairys. Rengėjas siūlo pritarti pateiktai pataisai.   

 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo klausimo svarstymą atidėti.  

Balsavo: už – 13, prieš – 21 susilaikė –0. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo siūlymo (pridedama). 

Balsavo: už – 20, prieš – 7, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu.  

Balsavo: už – 21, prieš – 5, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-69 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-88 „Dėl priėmimo į Kauno miesto 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir 

jos darbo reglamento patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-70). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-49 „Dėl Savivaldybės būsto  

Sąjungos a. 9-25, 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-71). 

 

 

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

Savanorių pr. 196-39, 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-72). 



16 

 

 

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

Gedimino g. 17-3, 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-73). 

 

 

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

Kapsų g. 118-5, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-74). 

 

 

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

Naujakurių g. 84-15, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-75). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-54 „Dėl Savivaldybės būsto  

Naujakurių g. 84-4, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-76). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-55 „Dėl Savivaldybės būsto  

Naujakurių g. 84-7, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose,  pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-77). 
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32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-56 „Dėl Savivaldybės būsto  

Rasytės g. 48-55, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-78). 
 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-57 „Dėl Savivaldybės būsto Neries 

krantinėje 9-45, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-79). 

 

 

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

A. Juozapavičiaus pr. 48-19, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai.   

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-80). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-65 „Dėl Savivaldybės būsto  

K. Griniaus g. 5-40, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-81). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-66 „Dėl Savivaldybės būsto  

R. Kalantos g. 127-10, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-82). 
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37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-67 „Dėl Savivaldybės būsto 

Zanavykų g. 14-3, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-83). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-68 „Dėl Savivaldybės būsto  

P. Vaičaičio g. 3-7, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-84). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-92 „Dėl Savivaldybės būsto  

J. Grušo g. 13-74, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-85). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-91 „Dėl Savivaldybės būsto  

Naujakurių g. 86-21, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 31 prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-86). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-101 „Dėl Savivaldybės būsto  

Kranto al. 116-3, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-87). 
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42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-102 „Dėl Savivaldybės būsto  

Šv. Gertrūdos g. 44-3, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-88). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-103 „Dėl Savivaldybės būsto  

Taikos pr. 62-38, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-89. 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T-104 „Dėl Savivaldybės būsto  

Pašilės g. 96-14, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-90). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-106 „Dėl Savivaldybės būsto  

Baltų pr. 147-26, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-91). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-85 „Dėl Savivaldybės būsto  

Biržiškų g. 7-5, Kaune, įkeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-92). 
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47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-80 „Dėl žemės sklypo Raktažolių g. 17, 

Kaune, dalies pirkimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Gal galite pakomentuoti 47 ir 48 klausimus dėl žemės pirkimo? 

D. Valiukas. Šie žemės sklypai reikalingi pietrytinio aplinkkelio tiesimo pirmam etapui. 

Žemė išperkama iš sklypų savininkų, kurie davė sutikimus.   

 

Dalyvauja 32 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-93). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-79 „Dėl žemės sklypo Raktažolių g. 15, 

Kaune, dalies pirkimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-94). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-108 „Dėl nekilnojamojo turto  

V. Krėvės pr. 42, Kaune, pirkimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Kaip suprantu, UAB „Kauno aikštelė“ kreipėsi į Savivaldybę ir prašo pirkti 

šį žemės sklypą. Koks tikslas? 

D. Valiukas. Kreipėsi VšĮ „Kauno stovėjimo aikštelės“. Nori įrengti modernizuotą 

automobilių stovėjimo aikštelę. Savivaldybė turi 70 procentų akcijų. Šiuo sprendimu yra išperkamas 

įmonės turtas.   

P. Jakštas. Ar ne paprasčiau buvo išpirkti akcijas? 

D. Valiukas. Šiuo klausimu turėtų pakomentuoti teisininkai.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-95). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-81 „Dėl pripažintų netinkamais 

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

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-96). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T-73 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo 

valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno savivaldybės vaikų globos namams“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-97). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-82 „Dėl panaudos sutarties su Lietuvos 

sporto universitetu nutraukimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-98). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-75 „Dėl nekilnojamojo turto  

Gvazdikų g. 5, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-99). 

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-76 „Dėl sutikimo tiesti vandentiekio ir 

nuotekų tinklus Kauno miesto savivaldybės panaudos teise valdomame žemės sklype“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-100). 

 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T-77 „Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus 

Kauno miesto savivaldybės panaudos teise valdomame žemės sklype“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-101). 
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56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-78 „Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus 

Kauno miesto savivaldybės panaudos teise valdomame žemės sklype“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-102). 

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-83 „Dėl nekilnojamojo turto 

R. Kalantos g. 132, Kaune, perėmimo iš Kauno jaunųjų turistų centro“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA. (bendru sutarimus) Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-103). 

 

 

58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-84 „Dėl nekilnojamojo turto 

R. Kalantos g. 132, Kaune, panaudos sutarties su turistinių burlaivių savininkų asociacija nutraukimo 

prieš terminą  “. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-104. 

 

 

59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T-93 „Dėl dalies nekilnojamojo turto 

Rotušės a. 29, Kaune, perdavimo valstybės nuosavybėn“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Skilandis. Ar nesvarstėte varianto, turtą perduoti ne nuosavybėn, bet panaudai? Ar 

planuojate privatizuoti Savivaldybės kultūros paveldo skyriaus patalpas kartu palėpėmis? 

D. Valiukas. Perduodame tik dalį palėpių, kurios reikalingos valstybei.  

K. Mikėnas. Nesupratau, ką jūs darysite – parduosite ar išnuomosite? 

D. Valiukas. Perduosime valstybei.  

K. Mikėnas. Tai kodėl visko neparduodate? Sakėte, kad ten bus privatizuojama. 

D. Valiukas. Patalpos reikalingos valstybės funkcijoms atlikti.  

K. Mikėnas. Ką valstybė palėpėje darys? 

D. Valiukas. Kultūros paveldo skyrius įsirengs kabinetą.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-105). 
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60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-95 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-474 „Dėl nekilnojamojo turto Sandėlių g. 7,  

J. Kumpio g. 1 ir Pašilės g. 34, Kaune“ pakeitimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-106). 

 

 

61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-97 „Dėl nekilnojamojo turto                              

A. Juozapavičiaus pr. 21E, 23E ir Suomių g. 7B, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį  Žemųjų 

Šančių bendruomenei“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA. (bendru sutarimu) Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-107). 

 

 

62. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T-99 „Dėl nekilnojamojo turto  

K. Baršausko g. 91, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Vytauto Didžiojo karo muziejui“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-108). 

 

 

63. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-109 „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.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

I. Serapinienė. Esu VšĮ Amatų ir menų centro „Nauja Sirena„ direktorė. Mano klausimas 

Savivaldybėje svarstomas metus laiko. Esmė tame, kad mes nesame nei prašytojai, nei gavėjai. 

Neakcentuojama mums svarbi aplinkybė, kad į šį pastatą jau investuota 98 tūkst. eurų. Viskas 

užfiksuota Registrų centro pažymose. Man buvo pasakyta, kad savivaldybė ką galėjo, tą padarė. 

Bandė rasti sprendimus. Į tą pastatą buvo investuotos valstybės ir įmonės lėšos, kuriant naujas darbo 

vietas neįgaliesiems.  Buvo pagerinta turto vertė. Pagal galiojančius įstatymus, pagerinus turto vertę, 

nustatomas panaudos terminas. Mums buvo nustatytas panaudos terminas iki 2028 metų. Pavasarį 

gavau raštą, kad pastatas įtrauktas į privatizuojamų objektų sąrašą. Kreipiausi į Administraciją dėl šio 

spendimo, buvo žadėta šį objektą išbraukti iš privatizuojamų sąrašo. Bet jis neišbrauktas. Tai reiškia, 

kad pastatas bus privatizuojamas. Privatizavimas reiškia įmonės žlugimą. Prašau Tarybos narių 

išspręsti šį klausimą ir rasti kompromisą, kad Amatų centras gyvuotų.  
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S. Kairys. Gal pranešėjas pakomentuos, pagal procedūrą gali būti siūloma klausimo 

svarstymą atidėti. Jokio siūlymo raštu nėra pateikta. Sąrašo patvirtinimas dar nereiškia privatizavimo 

fakto. Visos aplinkybės bus įvertintos.   

D. Valiukas. Panaudos sutartis su jumis nenutraukta. Objekto įtraukimas į Privatizuojamų 

objektų sąrašą nelemia, kad jūsų pastatas bus parduodamas. Pasiūlymas atidėti klausimą, kuriame yra 

svarbūs objektai ir kuriuos reikia parduoti, tvarkyti, būtų netikslinga.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Gudėnas. Sprendimas butų, išbraukti iš bendro sąrašo 177 punktą ir balsuoti.  

S. Kairys. Tai būtų sprendimo projekto pakeitimas. 

V. Gudėnas. Jeigu Registrų centre yra užfiksuota suma, kuri investuota į pastatą, tai 

reiškia savivaldybė jį nacionalizuoja. Mes prieš tokį balsavimą.  

S. Kairys. Ką jūs siūlote?  

V. Gudėnas. TS-LKD frakcija siūlo klausimo svarstymą atidėti.  

K. Mikėnas. Šis klausimas buvo svarstomas praeitame posėdyje. Administracijos 

direktorius buvo įpareigotas išbraukti šį klausimą.  

V. Matijošaitis. Patikslinsiu. Praeitame posėdyje šis klausimas nebuvo svarstomas. Gal 

jis svarstomas koridoriuose. 177 punkto neišbrauksime, kol neišsiaiškinsime visų aplinkybių. 

S. Kairys. Yra TS-LKD frakcijos siūlymas atidėti klausimo svarstymą. Siūlau balsuoti.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo klausimo svarstymą atidėti.   

Balsavo: už –13, prieš – 4, susilaikė – 14. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 20, prieš – 9, susilaikė –4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-109). 

 

 

64. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-111 „Dėl panaudos sutarties su viešąja 

įstaiga Kauno miesto poliklinika pakeitimo, nekilnojamojo turto Baltų pr. 7, Kaune, perėmimo, 

perdavimo ir nuomos“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. Sporto, turizmo ir laisvalaikio bei Ekonomikos ir finansų komitetai 

rekomendavo klausimą įtraukti į 2018 m. vasario 27 d. posėdžio darbotvarkę.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 20, prieš – 0, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-110). 

 

 

65. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-112 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos programos patvirtinimo“. 

Pranešėjas – A. Kupčinskas, Kontrolės komiteto pirmininkas. Klausimas svarstytas 

Ekonomikos ir finansų komitete, pritarta be pastabų. Kontrolės komitetas pritarė ir į traukė                      
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2 papildomus pasiūlymus: „Dėl Savivaldybės privatizuojamų objektų vertės nustatymo kontrolės“ ir 

„Dėl Savivaldybės statomų objektų kontrolės“.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-111). 

 

 

66. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai.  

S. Kairys. Informuoju, kad gautas iš Vyriausybės atstovės Tauragės apskrityje, 

atliekančios LR Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje funkcijas 2018 m. vasario 13 d. teikimas  

Nr. 7-1 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. T-309 

„Patvirtintų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo 

Kauno mieste tvarkos aprašo pakeitimo“ (kopija pridedama).  

Teisės ir konsultavimo skyriaus vedėja R. Šimkaitytė-Kudarauskė pristato Tarybos 

nariams informaciją dėl ieškovės Gražinos Jurėnienės, gyv. Vydūno al. 9-1, Kaune prašymą „Dėl 

dovanojimo sutarčių, sudarytų su Algimantu Miškiniu panaikinimo ir turto grąžinimo“ (pridedama). 

 

 

Posėdis baigėsi 11.30 val. 
 

 

Savivaldybės meras                                         Visvaldas Matijošaitis 

 

 

Tarybos sekretorė                     Sandra Gražulytė 

 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato specialistė 

Rima Grajauskienė 

 

 

 


