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2018 m. kovo 20 d.   Nr. TP-3 
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Posėdis vyko 2018-03-20 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 11.50 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. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

 

V. Matijošaitis. Posėdį pradėsime nuo Tarybos nario Jono Guzavičiaus priesaikos.  

 

A. Kupčinską išrinkus Lietuvos Respublikos Seimo nariu, Vyriausiosios rinkimų komisijos 

atstovas Vilius Semeška priima naujo Kauno miesto savivaldybės tarybos nario Jono Guzavičiaus 

priesaiką. Įteikiamas Tarybos nario pažymėjimas. 

 

S. Kairys. Sveikiname naują Tarybos narį Joną Guzavičių.  

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama).  

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

85.1 punktu, posėdžio pirmininkas iki posėdžio patvirtinimo informuoja apie iš anksto pareikštus 

Tarybos narių prašymus dėl nusišalinimo nuo svarstomų klausimų.   

D. Razmislevičius nusišalina nuo TR-121 „Dėl transporto priemonių valdytojų atleidimo 

nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms 

statyti mokėjimo“, TR-134 „Dėl nekilnojamojo turto Ašigalio g. 1, Puodžių g. 24-1, Kaune, panaudos 

sutarčių su viešąja įstaiga „Automobilių stovėjimo aikštelės“ atnaujinimo“ ir TR-166 „Dėl 

automobilių stovėjimo aikštelės Pramonės pr. 61, Kaune, padalijimo į atskirus nekilnojamojo turto 

kadastro objektus“ klausimų svarstymo (pridedama). 

D. Sirgedas. nusišalina nuo TR-156 „Dėl transporto lengvatos suteikimo daugiavaikių šeimų 

vaikams“ pakeitimo“ klausimo svarstymo (pridedama). 

J. Kupčinskienė nusišalina nuo TR-127 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. 

birželio 9 d. sprendimo Nr. T-306 „Dėl Kauno miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų tarybos 

sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ klausimo svarstymo (pridedama). 

V. Varžinskas nusišalina nuo TR-150 „Dėl nekilnojamojo turto Vaidoto g. 11, Kaune, 

perdavimo Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjui valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise“ klausimo svarstymo (pridedama). 

E. Plūkienė nusišalina nuo TR-156 „Dėl transporto lengvatos suteikimo daugiavaikių šeimų 

vaikams“ pakeitimo“ ir TR-132 „Dėl Kauno miesto kultūros premijų skyrimo“ klausimų svarstymo 

(pridedama). 

I. Pukelytė nusišalina nuo TR-132 „Dėl Kauno miesto kultūros premijų skyrimo“ klausimo 

svarstymo (pridedama).  

S. V. Bartaška nusišalina nuo TR-156 „Dėl transporto lengvatos suteikimo daugiavaikių 

šeimų vaikams“ pakeitimo“ klausimo svarstymo (pridedama). 
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B. Želvys nusišalina nuo TR-156 „Dėl transporto lengvatos suteikimo daugiavaikių šeimų 

vaikams“ pakeitimo“ ir TR-150 „Dėl nekilnojamojo turto Vaidoto g. 11, Kaune, perdavimo Kauno 

technologijos universiteto inžinerijos licėjui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ 

klausimų svarstymo (pridedama). 

L. Pūkienė. Nusišalina nuo TR-156 „Dėl transporto lengvatos suteikimo daugiavaikių šeimų 

vaikams“ pakeitimo“ klausimo svarstymo. 

Ž. Garšva. Nusišalinu nuo TR-147 „Dėl Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijų 

skyrimo“ klausimo svarstymo.   

 

 

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

laisvalaikio komiteto siūlymas įtraukti į darbotvarkę 2 sprendimo projektus „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 17 d. sprendimo Nr. T-722 „Dėl negyvenamųjų patalpų  

Vaidoto g. 115, Kaune, perdavimo panaudos pagrindais“ pakeitimo“ (TR-165) ir „Dėl automobilių 

stovėjimo aikštelės Pramonės pr. 61, Kaune, padalijimo į atskirus nekilnojamojo turto kadastro 

objektus“ (TR-166). Seniūnų sueiga bendru sutarimu nusprendė klausimus įtraukti į darbotvarkę.  

Sporto skyrius prašo išbraukti iš darbotvarkės 18 klausimą „Dėl Savivaldybės turto 

investavimo ir viešosios įstaigos „Krepšinio namai“ dalininkų kapitalo didinimo“ (TR-149). 

 

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

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai.  

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

 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-190 ,,Dėl 

Kauno miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo  

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-198 ,,Dėl 

Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir procedūrų komisijos sudarymo ir jos 

nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-194 ,,Dėl 

Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-204 ,,Dėl 

dalyvavimo Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimuose“ pakeitimo  

5. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 metų veiklos 

ataskaitai  

6. Dėl Žanos Gasparavičienės  

7. Dėl transporto lengvatos suteikimo daugiavaikių šeimų vaikams  

8. Dėl transporto priemonių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi 

nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti mokėjimo  

9. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 13 d. sprendimo Nr. T-485 „Dėl 

šviesoforų įrangos sankryžose Kauno mieste techninės priežiūros ir gedimų šalinimo paslaugų įkainių 

patvirtinimo ir sutarties su UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ sudarymo“ pakeitimo  

10. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos  

11. Dėl Kauno miesto tarybos 1998 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. 125  ,,Dėl infrastruktūros 

mokesčio dydžio plėtros zonoje“ pripažinimo netekusiu galios  

12. Dėl pritarimo projektui „Kauno VI forto rekonstrukcija ir aktualizavimas“  

13. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano 

įgyvendinimo 2017 metų ataskaitai  

14. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės administracijos ir jos valdymo sričiai priskirtų 

viešųjų juridinių asmenų 2017 m. finansų kontrolės būklės ataskaitai  

15. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-306 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo  
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16. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2018–2020 metų užimtumo didinimo programos 

patvirtinimo  

17. Dėl maksimalaus perkamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos išlaidų 

finansavimo dydžio nustatymo  

18. Dėl Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijų skyrimo  

19. Dėl Kauno miesto savivaldybės sporto mokyklų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo.  

20. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl 

Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio patvirtinimo“ pakeitimo  

21. Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų darbo plano ir 

2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  

22. Dėl Kauno miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų 

įgyvendinimo 2017 metų ataskaitos ir Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 

2016 metų ataskaitos patvirtinimo  

23. Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

lėšų panaudojimo 2017 metų ataskaitos patvirtinimo  

24. Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

2018 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo  

25. Dėl Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų įkainių nustatymo  

26. Dėl sutikimo perimti Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn valstybės materialųjį turtą 

ir jo perdavimo Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai  

27. Dėl Kauno miesto kultūros premijų skyrimo  

28. Dėl turto perėmimo iš viešosios įstaigos „Girstučio“ kultūros ir sporto centro ir jo 

investavimo  

29. Dėl Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus  

30. 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  

31. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 ,,Dėl 

Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo“ pakeitimo  

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

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

programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  

33. Dėl Kauno miesto savivaldybės turto, perduoto prezidento Valdo Adamkaus gimnazijai, 

nurašymo  

34. Dėl valstybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo  

35. Dėl Kauno miesto savivaldybės turto, perduoto Šv. Mato gimnazijai, nurašymo  

36. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 79-43, Kaune, pardavimo  

37. Dėl Savivaldybės būsto Naujakurių g. 86-1, Kaune, pardavimo  

38. Dėl Savivaldybės būsto J. Grušo g. 13-6, Kaune, pardavimo  

39. Dėl nekilnojamojo turto Perkūno al. 5, Kaune, perėmimo iš Kauno sporto mokyklos 

„Gaja“  

40. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-108 „Dėl 

nekilnojamojo turto K. Baršausko g. 91, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Vytauto Didžiojo 

karo muziejui“ pakeitimo  

41. Dėl nekilnojamojo turto M. K. Čiurlionio g. 16B, Kaune, nuomos  

42. Dėl nekilnojamojo turto Pramonės pr. 31, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį 

viešajai įstaigai Kauno miesto poliklinikai ir panaudos sutarčių su viešąja įstaiga Kauno miesto 

poliklinika pakeitimo  

43. Dėl nekilnojamojo turto Perkūno al. 5, Kaune,  nuomos sutarties su  klubu „Motobroliai“ 

nutraukimo prieš terminą  

44. Dėl nekilnojamojo turto A. Stulginskio g. 61, Kaune, perdavimo Kauno Vinco 

Bacevičiaus pradinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  

45. Dėl nekilnojamojo turto M. Daukšos g. 34, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ 

„Kaunas 2022“  
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46. Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti nekilnojamojo daikto Kęstučio g. 73, 

Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo  

47. Dėl nekilnojamojo turto Baltų pr. 7B, Kaune, nuomos  

48. Dėl nekilnojamojo turto Ašigalio g. 1, Puodžių g. 24-1, Kaune, panaudos sutarčių su 

viešąja įstaiga „Automobilių stovėjimo aikštelės“ atnaujinimo  

49. Dėl nekilnojamojo turto Vaidoto g. 11, Kaune, perdavimo Kauno technologijos 

universiteto inžinerijos licėjui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  

50. Dėl panaudos sutarties su viešąja įstaiga S. Dariaus ir S. Girėno sporto centru pakeitimo  

51. Dėl nekilnojamojo turto Vaidoto g. 115, Kaune, nuomos ne konkurso būdu viešajai 

įstaigai „Atsakinga šeima“ 

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

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

53. Dėl automobilių stovėjimo aikštelės Pramonės pr. 61, Kaune, padalijimo į atskirus 

nekilnojamojo turto kadastro objektus 

54. Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos ataskaita. 

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų  

 

 

E. Gudišauskienė. Noriu informuoti, kad 2018 m. kovo 20 d. įvyko TS-LKD frakcijos posėdis, 

kuriame buvo patvirtintas naujas frakcijos narių sąrašas (pridedama).  

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-159 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-190 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos komitetų 

sudarymo“ pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

E. Gudišauskienė. Noriu TS-LKD frakcijos vardu pasiūlyti į Ekonomikos ir finansų komitetą 

įtraukti J. Guzevičių (pridedama).  

S. Kairys. Ar galime bendru sutarimu pritarti siūlymui?  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pritarti siūlymui. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-112). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-160 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-198 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos 

reglamento ir procedūrų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

TS-LKD frakcijos pateikė siūlymą dėl nuolatinių komisijų ir tarybų sudėties (pridedama). Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-113). 
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3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-161 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-194 ,,Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos 

nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

Parengus sprendimą buvo gautas Liberalų sąjūdžio frakcijos prašymas dėl Antikorupcinės komisijos 

sudėties pakeitimo. Siūloma vietoj R. Mikaičio įrašyti O. Balžekienę (pridedama). Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

S. Kairys. Ar galime bendru sutarimu pritarti Liberalų sąjūdžio frakcijos siūlymui.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu).Siūlymui pritarti.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-114). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-162 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-204 ,,Dėl dalyvavimo Lietuvos savivaldybių asociacijos 

suvažiavimuose“ pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-115). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-157 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai“. 

Pranešėjas – G. Petrauskas, Administracijos direktorius. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. Pristatysiu 3 esminius klausimus, kurie 2018–2019 metais turėtų daryti esminę 

įtaką administracijos valdyme, įmonių valdyme ir miesto raidoje. Viską pristatysiu Strateginio plano 

plotmėje (pridedama).  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Noriu paklausti apie mokyklų reformą. Bendruomenės nepatenkintos, kad jūsų 

komandos nariai mažai su jomis šnekasi. Gal turite kokių priekaištų? 

G. Petrauskas. Turbūt Lietuvoje nėra nei vienos mokyklos, kurioje būtų ramiai vykdoma 

reorganizacija. Žmonės nori, kad mokykla būtų šalia namų. Tikslas yra, kad darželis būtų šalia namų, 

pradinė mokykla netoliese, kitos mokyklos gali būti toliau. Žmonės bet kokiems pokyčiui priešinasi.  

R. Skilandis, Įvardinkite 3 priemones, kuriomis buvo skatinamas naujų darbo vietų kūrimas.  

Cituoju jūsų žodžius „parengti lengvatų ir kitų patrauklių bendradarbiavimo priemonių paketai“ ir 

noriu išgirsti apie juos, bei informaciją apie įmones.   

G. Petrauskas. Valdybos buvo panaikintos įmonėse, kurios užsiima tiesioginiais darbai, 

pavestais Savivaldybės, t. y. nedidelės įmonės. Buvo nuspręsta, kad valdybos nariams turi būti 

mokamas atlyginimas, kad jie jaustų atsakomybę už įmonės valdymą. Antra priežastis – mažoms 

įmonėms per brangu išlaikyti valdybos narius. Turime įsteigę  Juridinių asmenų valdymo skyrių, kuris 

prižiūri įmones, kuriose nėra valdybų. Įmonių pajamos nesusijusios su padidėjusiais mokesčiais. 

Mokesčiai už atliekų tvarkymą padidėjo tik 2017 metų pabaigoje. „Kauno vandenų“ ir „Kauno 

energijos“ gavo papildomas pajamas prijungus naujus klientus. Veiksmai kuriuos padarėme, kad būtų 

pritrauktos investicijos, tai įsteigta VšĮ “Kaunas IN“.  
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J. Kupčinskienė. Jūsų ataskaita skiriasi nuo pristatytų skaidrių. Jūs sakote „dvi įmonės statosi 

Kaune“. Pasakykite adresus įmonių, kurios statosi Kaune. Gal galite palyginti procentais, kiek 

prisidėjo prie tų įmonių atsiradimo VšĮ „Investuok Lietuvoje“, administracija ir Kauno politikai? 

G. Petrauskas. Ataskaita yra teisingai parengta, o skaidrės paskutinę naktį. Dėl investuotojų 

nesirūpinčiau, nesvarbu kur investuoja –  Kaune ar Kauno rajone. Kauno LEZ dirba 90 proc. 

darbuotojų iš Kauno.  

G. Žukauskas. Savivaldybės įmonės turi nemažai pelno. Kur jis bus investuojamas? Gal jau 

galima mažinti paslaugų tarifus? Miestas tvarkosi, bet reikia atkreipti dėmesį ir miesto pakraščiuose 

esančius grunto kelius.  

G. Petrauskas. Tarifų mažinimas yra Miesto tarybos kompetencija. Didėjant atlyginimams 

ir augant ekonomikai tarifai tampa ne tokie svarbūs gyventojų išlaidoms. Miestas gavęs dividendus 

investuoja į kelių tvarkymą, darželių statymą. Pirmiausiai žvyrkeliai bus tvarkomi Narsiečiuose. 

V. Gudėnas. Jungiant poliklinikas, vadovas yra renkamas konkurso būdu. Buvusios 

Dainavos poliklinikos direktoriaus, dabar vadinamos Kauno miesto poliklinika vadovui konkursas 

neskelbiamas? Ar tai politinis užsakymas – keisti pavadinimą, vadovą palikti tą patį.  

G. Petrauskas. Viešas konkursas Kauno miesto poliklinikos direktoriui  yra paskelbtas. Visi 

norintys gali dalyvauti.  

E. Gudišauskienė. Koks jūsų konkrečiai asmeninis indėlis į investicijų pritraukimą Kauno 

regione ir kokie svarbiausi  2018 metų darbai?  

G. Petrauskas. Ne visada reikia asmeniniais indėliais matuoti. Geriausiai tai galima pasiekti 

dirbant komandoje. Daug prisidėjo „Kaunas IN“ ir „Investuok Lietuvoje“.  

L. Kudarienė. Spaudoje rašoma, kad prasidės Savanorių pr., kurioje yra nelyginiai numeriai 

pusės, rekonstrukcija. Ar bus tvarkoma kita pusė šaligatvių ties J. Žemgulio gatve?  

G. Petrauskas. Rekonstrukcija jau prasidėjo, šaligatviai abejose pusėse bus sutvarkyti.  

P. Jakštas. Koks likimas yra automobilių stovėjimo aikštelės prie buvusio Merkurijaus 

pastato? Ar miestas galvoja susigrąžinti Vytauto parką ir noriu paklausti dėl šviesoforo Veiverių g. ir 

Technikumo gatvių sankryžoje.  

G. Petrauskas. Parkingo neatsisakome, bet turime problemų dėl atstumų derinimo. Statybos 

techninio reglamento (STR) pataisymai pateikti Vyriausybei. Jeigu juos priims, statyboms nieks 

nebetrukdys. Pagrindinė Vytauto parko problema yra savininkas. Šiai dienai taikos sutarties neturime. 

Matomai teks rengti Tarybos sprendimą dėl turto perdavimo visuomenės poreikiams.   

G. Budnikas. Dėl kokių priežasčių sustabdytas Laisvės alėjos rekonstrukcijos darbams 

vykdyti konkursas? Dauguma architektų neigiamai vertina grindinio dangą, ar įmanoma  tai atitaisyti?  

G. Petrauskas. Konkursas vyksta, dar šį mėnesį planuojame pasirašyti rangos sutartį. O 

praeito etapo darbus turėtų vertinti ne architektai. Kaip suprojektavo, taip ir padarė. Mes irgi turėjome 

priekaištų dėl kokybės, rangovai juos šalina.  

KALBĖJO:  

R. Skilandis. Direktorius paminėjo priežastis, kodėl buvo panaikintos SĮ valdybos. Bet 

pažiūrėjus viešoje erdvėje informaciją matosi, kad nepaviešintos nuo 2015 m. kai kurių įmonių 

paslaugų pirkimo sutartys.   

V. Gudėnas. Administracija dirba gerai, bet politinę valią turbūt užduoda politikai? 

Pasigendu vicemerų įdirbio padedant ir užduodant pagrindinius darbus vykdyti administracijai. 

Spaudoje viešinami projektai su vicemerų atvaizdais, norėtųsi juos pamatyti. Tai yra Mokslo sala,                             

S. Dariaus ir S. Girėno stadionas, Ledo arena, atviras baseinas ir kt. t. Įdomi ta pozicija. Ar vicemerai 

sau kelia reitingus ar tikrai užduoda valia administracijai dirbti su šiais projektais.  

E. Gudišauskienė. 2017 metais  „Spartuoliai“ Kauno rajone pritraukė 223 mln. eurų 

investicijų, Kauno miestas apie 16–17 mln. eurų. Noriu paklausti Administracijos direktoriaus kokie 
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svarbiausi 2018 metų darbai? Žiūrint kas parašyta skaidrėse, matosi, kad tai investicijų pritraukimas 

Kauno regione. Kyla klausimas valdančiajai daugumai, ar mes prisijungsim Kauno rajoną? Jeigu taip, 

tai reikia tartis Taryboje, kad būtų paremta skaidrumo ir viešumo principais. Tarybos nariai 

supažindinami paskutinę dieną.  

G. Budnikas. Noriu pakalbėti apie tarpukario architektūrą. Kokios prognozės dėl Centrinio 

pašto? 

K. Mikėnas. Neišgirdau esminio dalyko. Kas buvo planuota ir kodėl?  

V. Matijošaitis. Daug keistų klausimų išgirdau. Būtų keista, jeigu dabar reikėtų perdaryti 

kiekvieną Laisvės alėjos kvartalą, padaryti naują projektą. Ką radome, tą stengiamės sutvarkyti.  

S. Kairys. Kiekvienas investuotojas važiavo ir važiuos į Kauną, kalbės su mumis. Kai 

atvyksta investuotojai, jie pirmiausiai domisi tuo, ką Savivaldybė daro, kad jaunos šeimos, jauni 

specialistai pasiliktų ir gyventų Kauno mieste. Mes kalbame apie vietas darželiuose, apie miesto 

infrastruktūrą, dviračių takus ir k. t. Neteisinga sakyti, kad viskas yra Kauno rajone. Pirmiausiai 

investuotojams rūpi kas vyksta mieste.  

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  

2017 metų veiklos ataskaitai.  

Balsavo: už – 26 prieš – 0, susilaikė –13. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-116). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-141 „Dėl Žanos Gasparavičienės“.  

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-117 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

Ž. Garšva. Nors viena iš dukterų jau suaugusi, bet ir aš nusišalinu nuo klausimo svarstymo.  

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-156 „Dėl transporto lengvatos suteikimo 

daugiavaikių šeimų vaikams“. 

Pranešėjas – D. Razmislevičius, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys. Klausimas 

svarstytas 5 komitetuose, 4 pritarta be pastabų. Ekonomikos ir finansų komitetas išklausė. Nebuvo 

kvorumo, nes komitete buvo Tarybos narių turinčių 3 ir daugiau vaikų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

O. Baležienė. Ar lengvata bus suteikta visom daugiavaikėms šeimoms, ar priklausys nuo 

pajamų?  

D. Razmislevičius. Visom kauniečių daugiavaikėms šeimoms, kurie turi 3 ir daugiau vaikų.  

E. Kupčinskienė. Ar neignoruojam kitų vaikų? Ar buvot paskaičiavę, kiek kainuotų 

suteikimas lengvatos visiems vaikams. Kitus statom į ribas. 2 vaikus auginanti mama nepatenka į 

sąrašą.  

D. Razmislevičius. Neskaičiavom, nesunku suskaičiuoti. 
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K. Mikėnas. Iki kelių metų skaitosi vaikai? Ar jie turės kokį dokumentą? 

D. Razmislevičius. Iki 18 metų. Manau, kad transporto skyrius išspręs šitą techninį klausimą. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-118 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-121 „Dėl transporto priemonių valdytojų 

atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto 

priemonėms statyti mokėjimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-119). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-155 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2012 m. rugsėjo 13 d. sprendimo Nr. T-485 „Dėl šviesoforų įrangos sankryžose Kauno mieste 

techninės priežiūros ir gedimų šalinimo paslaugų įkainių patvirtinimo ir sutarties su UAB „Kauno 

gatvių apšvietimas“ sudarymo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Ar Naujose sankryžose žalios rodyklės į dešinę yra nuimamos? Gal ateityje taip 

bus visur. Daug kur sankryžose nėra dubliuojančių šviesoforų. STOP linija turėtų būti nubrėžta toliau 

nuo sankryžos, kad nereiktų į šviesoforą žiūrėti iškišus galvos.  

P. Keras. Nuo 2020 metų žaliųjų rodyklių visai nebus. Mes naudojame rodykles ten kur 

leidžia šviesoforų naudojimo taisyklės. Jau pradėjome STOP linijų perbraižymą.   

KALBĖJO: 

J. Koryzna. Sveikintina, kad statomi šviesoforai, bet ar dabar jų ne per daug? Yra tokių vietų, 

kur šviesoforai jaukia transporto sistemą. Buvo kalbama, kad bus žalia banga, bet jos nėra. Vieną 

šviesoforą iš vis reikėtų  nuimti, t. y., prie išvažiavimo iš Pažaislio į pagrindinę gatvę. Jis ten klaidina.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA.(bendru sutarimu) Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-120). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-140 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 

lengvatos“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KALBĖJO: 

V. Matijošaitis. Rengiant sprendimo projektą pavadinime turi matytis esmė, o ne abstrakcija.   
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA. (bendru sutarimu) Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-121). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-118 „Dėl Kauno miesto tarybos 1998 m. 

lapkričio 5 d. sprendimo Nr. 125 ,,Dėl infrastruktūros mokesčio dydžio plėtros zonoje“ pripažinimo 

netekusiu galios“. 

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

Klausimas svarstytas  komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-122 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-120 „Dėl pritarimo projektui „Kauno              

VI forto rekonstrukcija ir aktualizavimas“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-123 ). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-137 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2017 metų ataskaitai“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Skilandis. Ar nebūtų geriau pirma patvirtinti ataskaitą, po to planą? 

T. Metelionis. Svarstėme šį klausimą Strateginio planavimo komisijoje ir nusprendėme, kad 

šiais metais pradėsime anksčiau rengti planą. Rodiklius prašysime pateikti mažiausiais 4 kartus per 

metus. Metų viduryje matysime kur reikia daryti korekcijas.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-124). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T-133 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės administracijos ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2017 m. finansų 

kontrolės būklės ataskaitai“  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-125). 
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15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-127 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-306 „Dėl Kauno miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų 

tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-126). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-151 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

2018–2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-127 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-158 „Dėl maksimalaus perkamos ilgalaikės 

(trumpalaikės) socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-128). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-147 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

sporto stipendijų skyrimo“. 

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

pritarta be pastabų. Prašome išbraukti stipendijas Dovydui Vaivadai ir Livetai Jasiūnaitei, nes jie 

gauna iš sporto federacijų ir Olimpinio komiteto (pridedama).   

 

S. Kairys. Skelbiu 5 minučių pertrauką, kol pradės veikti balsavimo sistema. 

 

R. Šnapštienė. Buvo pateiktas Sporto skyriaus siūlymas dėl sporto stipendijos atšaukimo 

(pridedama). Siūlau balsuoti už siūlymą ir sprendimo priėmimą bendru sutarimu.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-129). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-164 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

sporto mokyklų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“. 
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Pranešėjas – M. Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose,            

2 pritarta be pastabų. Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetas pritarė su pastabomis: rekomenduoja 

išbraukti sprendimo projekte 2-ąjį punktą ir 3-ąjį punktą pernumeruoti 2-uoju. 

 

R. Šnapštienė. Ar galime pritarti Sporto, turizmo ir laisvalaikio komiteto pastabai bendru 

sutarimu?  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pastabai pritarti.   

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-130 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-116 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl Kauno miesto savižudybių prevencijos 

modelio patvirtinimo“ pakeitimo. 

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

skyriaus vedėjo (savivaldybės gydytojo) funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Noriu atkreipti Tarybos narių, kurie tvirtins šią ataskaitą, dėmesį ir už 

kuriuos dirba mūsų specialistai Savižudybių prevencijos programoje, patvirtinti finansavimą.   

D. Kuzminienė. Ačiū už pastabą. Noriu pasakyti, kad šiais metais šiek tiek padidintas 

finansavimas, negu buvo 2017 metais.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-131). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-115 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 2018 metų darbo plano ir 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“. 

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

skyriaus vedėjo (savivaldybės gydytojo) funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-132). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-113 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitos ir Kauno 

miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos patvirtinimo“. 

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

skyriaus vedėjo (savivaldybės gydytojo) funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-133 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-114 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2017 metų ataskaitos 

patvirtinimo“. 

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

skyriaus vedėjo (savivaldybės gydytojo) funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be 

pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-134 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

  

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-135 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių finansavimo plano 

patvirtinimo“. 

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

skyriaus vedėjo (savivaldybės gydytojo) funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-135 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-130 „Dėl Kauno miesto muziejaus teikiamų 

paslaugų įkainių nustatymo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-136 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-131 „Dėl sutikimo perimti Kauno miesto 

savivaldybės nuosavybėn valstybės materialųjį turtą ir jo perdavimo Kauno miesto savivaldybės 

Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-137). 
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27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-132 „Dėl Kauno miesto kultūros premijų 

skyrimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-138). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-152 „Dėl turto perėmimo iš viešosios 

įstaigos „Girstučio“ kultūros ir sporto centro ir jo investavimo“.  

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-139). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-146 „Dėl Kauno Šančių mokyklos-

daugiafunkcio centro direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-140). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-119 „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. Šis sprendimo projektas teikiamas atsižvelgiant į Administracinio ir Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo nutartį bylose. Siūloma pakeisti tinklo pertvarkos eilutes 

susijusias su V. Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimu.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

D. Varnas. Laba diena Tarybos nariai. Ant V. Bacevičiaus mokyklos pastato kabinami 

žodžiai „nepaisyti, nesirūpinti“. Tai išreiškia valdančiųjų požiūrį į savo teisinius ir moralinius 

įsipareigojimus duotus mokyklai. 2014 metais reklaminis laikraštis rašė „Ieškosime galimybių kaip 

išsaugoti vienintelę, unikalią, vertingą, medinę mokyklą. Sieksime, kad kiekvienais metais 

renovuojamų mokyklų būtų vis daugiau“. Šiandien aiškinamajame rašte rašoma, kad šios mokyklos 

nereikia renovuoti. Toliau cituoju 2015 m. sausio 14 d. Nr. 23-11-14 raštą pasirašytą V. Mažeikos 

„Kauno miesto taryba 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. 373 pritaria Kauno miesto savivaldybės 

dalyvavimui rengiant ir įgyvendinant Kauno ir Žaliakalnio seniūnijų integruotų teritorijų vystymo 

programas bei jų bendrajam finansavimui. Investicijų programoje planuojama atlikti Kauno ir                                      

V. Bacevičiaus pradinės mokyklos pastato modernizavimą. Mokyklos pastatas yra kultūros paveldas.  

P. Šarpnickis. Aš jus kaltinu, nes jūs meluojat, kad yra bendraujama su tėvų bendruomene. 

Per tris metus nebuvo atvykęs nei vienas Švietimo skyriaus atstovas. Bendravimo nėra. Sakote, kad 

mokykla reorganizuojama. Norite mus iškelti, bet pastatą vis tiek reikės remontuoti. Suremontuokite 
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ir palikite mums mūsų mokyklą. Centre naikinate valstybinę mokyklą ir atveriat kelius privačioms 

mokykloms. Jūs ginate privatų interesą.    

A. Rakutienė. 2018 m. kovo 8 d. įvyko bendruomenės susirinkimas, kurio metu ten dalyvavę 

žmonės pritarė idėjai – išsaugokime mokyklą, kuri reikalinga Žaliakalniui ir šalia esantiems 

mikrorajonams. Išklausę informaciją apie susiklosčiusią situaciją, bendruomenė nutarė: 

„Nepritariame V. Bacevičiaus pradinės mokyklos ir Kauno Žaliakalnio progimnazijos 

reorganizavimo, jas sujungiant procesui. Siūlome Kauno V. Bacevičiaus pradinės mokyklos 

direktorei J. Bugenienei per 7 dienas atšaukti 2016 m. kovo 15 d. pasirašytą V. Bacevičiaus pradinės 

mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašą ir pranešti apie tai suinteresuotoms institucijoms. Dabartinė 

situacija pakitusi, dabartinis planas dar labiau neatitinka dabartinės situacijos. Direktorė šito 

nepadarė.  Prašome V. Bacevičiaus pradinės mokyklos per 7 dienas gauti ir suteikti visiems 1-3 klasių 

mokiniams papildomą jos prievolių įgyvendinimą, užtikrinimą kiekvienam mokiniui po 4200 eurų 

sumos išmokėjimo rašytine garantija, jeigu Kauno V. Bacevičiaus pradinės mokyklos 

reorganizavimo, jos veiklą tęsianti, bei jos teises ir pareigas perėmusi Kauno Žaliakalnio 

progimnazija nevykdys ar negalės įvykdyti mokinių atstovų sudarytose sutartyse užtikrinti mokiniui 

tinkamas mokymosi sąlygas bei kokybišką švietimo programos vykdymą. Aš prašau atsakingai 

priimti sprendimus ir bendrauti su mumis. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Ar Seimo pirmininko V. Pranckiečio demokratija keliasi į Kauno miesto 

savivaldybę. Kada jis pasakė, kad mažuma turi paklusti daugumai. Tikrai, tiek mokyklos 

bendruomenė, tiek Tarybos nariai, kurie yra opozicijoje, yra mažuma. Aš tikiuosi, kad šiandien 

priėmęs priesaiką naujas Tarybos narys remsis viešumo, sąžiningumo principais. Aš tikiuosi, kad šitie 

principai jums nėra pamiršti.   

V. Gudėnas. Kas yra šių reikalų politinis užsakovas? Žiūrint į švietimo sistemą, matosi kaip 

Kaune naikinamos mokyklos. Kas toliau, kurią dar mokyklą uždarysite? Ar atsiklausėme tėvų 

nuomonės apie tinklo išdėstymą?  

J. Kupčinskienė. Man šios mokyklos klausimas yra vertybinis. Ar mes sprendžiame, 

dalijamės, priimam, ar tik pasakom vieną žodį – nenaudinga. Nėra viskas gyvenime matuojama vien 

nauda, kartais lieka ir vertybės. Norėčiau, kad prisimintumėte, kad gyvenime yra ir vertybės.   

G. Žukauskas. Gal reikia rasti rėmėjus ir sutvarkyti mokyklą. Tai yra puiki mokykla, kuri 

augina mūsų vaikus ateičiai. Gal V. Mažeika atsakys?  

R. Skilandis. Suprantu, bendruomenė nori, kad jų vaikai mokytus šioje mokykloje. Tai 

palikime mokyklą. Jeigu ji neatitinka higienos reikalavimų, reikia pagerinti sąlygas, tai investuokime. 

Privatizuokime Vydūno mokyklą ir investuokime lėšas į V. Bacevičiaus mokyklą.   

J. Koryzna. Neturi ta mokykla mūro sienų ir lygaus asfalto, bet ji turi istoriją ir dvasią. Dėl 

to mokyklos bendruomenė kovoja už ją. Aš manau, kad tą istorinę mokyklą mes turime renovuoti ir 

išsaugoti. O dėl lėšų, jų miesto biudžete yra.   

V. Popovas. Kiek besvarstytume mokyklų reorganizavimo klausimus, argumentai pastoviai 

tie patys. Tėvai suinteresuoti, kad mokykla būtų kuo arčiau namų. Tačiau nieko nėra amžino, vaikų 

skaičius mažėja ir tenka kai kurias mokyklas uždaryti. Juo labiau, kad teismas priėmė sprendimą, kad 

savivaldybės sprendimas yra teisėtas. Todėl siūlau pritarti pateiktiems sprendimo projektams. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 21 prieš – 15, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-141 paskelbtas Teisės aktų registre). 
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31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-128 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 ,,Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos 

reorganizavimo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Mikalauskas. Jeigu projektas įtrauktas į darbotvarkę, vadinasi viskas nuspręsta. Kokį 

procentą vaikų, gyvenančių Žaliakalnyje, tėvai veža į V. Bacevičiaus mokyklą?  

V. Mažeika. V. Bacevičiaus pradinėje mokosi apie 39 procentai Žaliakalnyje gyvenančių 

vaikų. O pagal priskirtą teritoriją – 30 procentų.  

J. Kupčinskienė. Jeigu iškelsite mokinius iš mokyklos, kokia ten bus vykdoma veikla? Šalia 

yra Dailės akademijos neprižiūrimas ir apleistas pastatas. Ar stovės dar vienas vaiduoklis?    

G. Žukauskas. Jeigu atsirastų rėmėjai, kurie sutiktų mokyklą sutvarkyti. Ar mokykla išliktų?  

V. Mažeika. Aš duomenų neturiu, kad būtų buvę kokie nors rėmėjai. Aprūpinimo skyriaus 

duomenimis, kurie pateikti Teisės skyriui yra fiksuojama, kad pagal galiojančią higienos normą atlikti 

reikalingus pertvarkymus neįmanoma, nes tai paveldosaugos objektas. Šis pastatas gali tarnauti 

kitoms reikmėms, be ne ypatingos paskirties pastatui – mokyklai.  

V. Matijošaitis. Aš priminsiu Tarybos nariams, kad tas pastatas yra paveldosaugos objektas 

ir jis bus išsaugotas.  

V. Gudėnas. Kokią St. Lozoraičio mokyklos dalį užpildys V. Bacevičiaus mokyklos vaikai? 

Kam reikėjo ją likviduoti, reikėjo prijungti prie V. Bacevičiaus mokyklos.  

V. Mažeika. Lozoraičio mokykla reorganizuota, ne likviduota. Visi Administracijos teikiami 

sprendimai dėl mokyklų reorganizavimo, teikiami vadovaujantis Bendrojo lavinimo mokyklų tinklo 

planu, patvirtintu miesto Taryboje. Planas nagrinėtas teismuose, nebuvo nuspręsta, kad administracija 

pažeidė svarstymo ar kitus administracinius pažeidimus. Bendrasis planas parengtas atsižvelgiant į 

demografinius pokyčius. Mes puikiai žinom, kad moksleivių skaičius mažėja.  

L. Kudarienė. Ar šitas pastatas bus paliktas švietimo reikmėms, ar stovės apleistas ir 

nuniokotas.  

V. Mažeika. Sprendimą dėl šio pastato priims miesto Taryba.  

R. Skilandis. Ar Švietimo ir mokslo ministerija informuota apie reorganizavimą. Ar gautas  

jų pritarimas? Ar visos mokyklos turi galiojančius higienos pasus.  

V. Mažeika. Mes kalbame apie 2016 m. Tarybos sprendimą, išlaikant visas procedūras. Šiuo 

metu Senamiesčio progimnazija ir Suaugusiųjų mokymo centras tokių pasų neturi. Šiose mokymo 

įstaigose jau vykdomi darbai.  

KALBĖJO: 

D. Varnas. Melas, kad negalima sutvarkyti V. Bacevičiaus mokyklos. Nėra jokių studijų, 

jokių teisės aktų, kad toks remontas yra neįmanomas. Mokyklos bendruomenė už savo pinigus 

parengė architektūrinį projektą, pagal kurį, pristatant priestatą išlaikoma mokyklos dvasia, atsiranda 

nauji plotai, mokykla atnaujinama. Gero švietimo pagrindas yra geras mokyklų tinklas, kuris neturi 

būti ardomas. Neatsižvelgiama į Savivaldybės 2015 m. pažadus remontuoti mokyklą, dabar ketinama 

neskirti lėšų gerai mokyklai ir jos unikaliam pastatui išsaugoti. Dabar reikia mokinius sugrūsti į 

Žaliakalnio progimnaziją arba pereiti į kitas mokyklas. Mums yra pasiūlyta mokytis dabartinėje 

bibliotekoje, direktoriaus kabinete ir kt.  Siūlomos patalpos yra nepritaikytos ugdymo veiklai.  

P. Šarpnickis. V. Popovas šnekėjo, kad Kaune mažėja vaikų. Vilniaus universiteto 

mokslininkai prognozuoja, kad iki 2021 metų ikimokyklinio amžiaus vaikų daugės. Jūs gi ir patys 

stengiatės, kad jaunos šeimos neišvažiuotų. Kai bus vaikų, ką darysite? Statysite naujas mokyklas, ar 
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mums siūlysit privačias. Jūs meluojat, jūs nebendraujat su tėvais. Tai yra neefektyvus metodas daryti 

reformas. Susėskim ir pašnekėkim. Tikrai rasim sprendimą.   

A. Rakutienė. Teismas sprendė 2016 m. ir 2017 m. situaciją. Šiandien yra 2018 metai. Jūs 

ateikite į mokyklą. Sėdam ir šnekam. Juk tai nėra tik pastatas ar ūkinis inventorius. Mes esame susiję 

su šia mokykla. Ar jūs galite mumis pasitikėti ir pašnekėti šia tema? Mes jus rinkom, pasitikėjom, 

tikėjom, kad Vieningo Kauno organizacija  rūpinsis kauniečiais.  

E. Gudišauskienė. Kai reorganizuojamos mokyklos, mes girdime argumentą, kad vaikų 

skaičius mažėja. Tai nėra rimtas argumentas. Esmė tame, kaip mes užtikrinsim viso tinklo ugdymo 

kokybę. V. Bacevičiaus mokykla sulaikė 100-čio, tai reiškia ugdymo kokybė yra tinkama. Ši mokykla 

turi ateitį. Mes sužlugdysim mokyklos patirtį.   

J. Koryzna. Ką mes čia darom, bandom prijungti pradinę mokyklą prie Žaliakalnio 

progimnazijos, kuri jau perpildyta. Kitas sprendimas – ją perkelti į Vilijampolę. Tai 70 proc. vaikų 

kelsim į kitą Neries pusę. Dabar jiems niekur nereikia važiuoti, jie vaikšto į gerą mokyklą. Kolegos, 

kreipiuosi į jus, pagalvokit ir nors vieną kartą paklausykit mokyklos bendruomenės. Išlaikykim šitą 

mokyklą.   

R. Skilandis. Kai pradedame kalbėti apie mokyklas, tokias kaip šv. Mato mokyklą, vyksta 

nesusikalbėjimas tarp mokyklos bendruomenės ir mūsų. Gal pirmiausiai reikia išspręsti problemą, 

bendraujant su mokyklos bendruomene. Neatsakėte, ar iš Švietimo ministerijos buvo gautas 

atsakymas. Kodėl mes taikome dvigubus standartus. Senamiesčio progimnazija irgi neatitinka 

higienos normų, bet į ją yra investuojama.  

E. Andriuškienė. Klausydama jūsų pasisakymų neišgirdau akcento į vaikus. Išsaugoti 

mokyklą, patenkinti tėvų norus, patenkinti bendruomenės norus. Tai nėra vaikų interesas. Vaikų 

interesas yra sukurti saugią aplinką, galimybę mokintis harmoningoje aplinkoje, kurią privalo sukurti 

tėvai, mokytojai ir valstybės institucijos. Visus kviečiu tą daryti. Jeigu nesugebėsite to padaryti, turės 

imtis priemonių Vaiko teisių apsaugos tarnyba.   

E. Gudišauskienė. Pati dirbau Vaiko teisių apsaugos tarnyboje, kuri buvo pavyzdinė.  Šiemet 

jai sukako 25 metai. Jūs pasakėte gerą argumentą apie vaikus, bet žinote, kad vaikai yra nepilnamečiai 

ir juos atstovauja jų tėvai. Čia ir yra tas dalykas, kad nepilnamečiai vaikai savo nuomonės išsakyti 

negali. Tėvai suprasdami poreikius, kuriuos ugdymo įstaigoje turi gauti vaikas, atstovauja savo vaikų 

interesą. Tėvai kalbėjo apie savo vaikus.   

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 22 prieš – 15, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-142). 

 

E. Gudišauskienė. Kadangi buvo siūloma balsuoti atsakingai, TS-LKD frakcija tikrai  

atsakingai balsavo ir pirmiausiai žiūrėjo vaikų intereso. Labai gaila, kad šioje miesto Taryboje 

demokratijos nėra. Kaip Seimo pirmininkas sakė „mažuma turi paklusti daugumai“. Aš tikiuosi, kad 

valdančioji dauguma tokį požiūrį kada nors pakeis.  

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-129 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 
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Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-143 paskelbtas 

teisės aktų registre). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-117 „Dėl Kauno miesto savivaldybės turto, 

perduoto prezidento Valdo Adamkaus gimnazijai, nurašymo“. 

Pranešėjas – A. Andriulevičius, Aprūpinimo skyriaus vedėjo pavaduotojas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-144). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-142 „Dėl valstybės turto nurašymo, 

išardymo ir likvidavimo“. 

Pranešėjas – A. Andriulevičius, Aprūpinimo skyriaus vedėjo pavaduotojas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai.   

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-145). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-163 „Dėl Kauno miesto savivaldybės turto, 

perduoto Šv. Mato gimnazijai, nurašymo“. 

Pranešėjas – A. Andriulevičius, Aprūpinimo skyriaus vedėjo pavaduotojas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Žukauskas. Mokyklos direktorius neinformuotas. Jam tai naujiena. Kodėl turtą nurašo 

kitas steigėjas, kuris nepavaldus Savivaldybei. Kodėl negali turto nurašyti teisėtas steigėjas?  

A. Andriulevičius. Šitas turtas yra Savivaldybės nuosavybė, todėl Savivaldybės taryba turi 

priimti sprendimą dėl jo nurašymo. Gal jūsų neinformavo, bet skyrius gavo mokyklos direktoriaus 

prašymą.  

V. Gudėnas. Jeigu tai Savivaldybės nuosavybė, tai negalime įpareigoti direktoriaus, kuris 

yra paskirtas vyskupijos. Teisininkai jokios pastabos nerašo. Vyskupas gali padėti mums tą turtą 

nurašyti, bet ne įpareigoti direktorių tai atlikti. Taryba jo net neskyrė direktoriumi.  

A. Andriulevičius. Tai tiesiog procedūra.   

K. Mikėnas. Gal galėtų pakomentuoti Savivaldybės kontrolierė? 

Ž. Gasparavičienė. Aš pritarčiau atstovo delegavimui.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 20 prieš – 2, susilaikė – 11. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-146). 
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36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-124 „Dėl Savivaldybės būsto  

Baltų pr. 79-43, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-147). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-125 „Dėl Savivaldybės būsto  

Naujakurių g. 86-1, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-148). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-126 „Dėl Savivaldybės būsto  

J. Grušo g. 13-6, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-149). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-123 „Dėl nekilnojamojo turto  

Perkūno al. 5, Kaune, perėmimo iš Kauno sporto mokyklos „Gaja“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-150). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-122 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-108 „Dėl nekilnojamojo turto K. Baršausko g. 91, 

Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Vytauto Didžiojo karo muziejui“ pakeitimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-151). 
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41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-139 „Dėl nekilnojamojo turto 

M. K. Čiurlionio g. 16B, Kaune, nuomos“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-152). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-143 „Dėl nekilnojamojo turto  

Pramonės pr. 31, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kauno miesto poliklinikai 

ir panaudos sutarčių su viešąja įstaiga Kauno miesto poliklinika pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-153). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-144 „Dėl nekilnojamojo turto  

Perkūno al. 5, Kaune,  nuomos sutarties su klubu „Motobroliai“ nutraukimo prieš terminą“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-154). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T-145 „Dėl nekilnojamojo turto  

A. Stulginskio g. 61, Kaune, perdavimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinei mokyklai valdyti, naudoti 

ir disponuoti juo patikėjimo teise“. 

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

3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Švietimo ir kultūros komitetas nepritarė.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Jūs, kaip turto valdytojas gal žinote kas ateityje bus vietoj V. Bacevičiaus 

mokyklos?  

D. Valiukas. Dar nežinau.  

V. Matijošaitis. Mokyklą suremontuosime, tada galėsite siūlyti veiklas.  

L. Kudarienė. Teikdami tokį sprendimą ar pasidomėjote transportu. Kokie autobusai 

važiuos nuo V. Bacevičiaus mokyklos į A. Stulginskio gatvę? 

D. Valiukas. Teikiant sprendimą, buvo atsižvelgta, kokias patalpas pagal galimybes gali 

skirti Savivaldybė.  

E. Gudišauskienė. Kaip jūs užtikrinsite saugią, harmoningą aplinką A. Stulginskio gatvės 

patalpose V. Bacevičiaus mokyklos mokiniams? 

D. Valiukas. Tai ne turto skyriaus klausimas. Manau, kolegos padės išspręsti šį klausimą.   

J. Kupčinskienė. Ar neatrodo, kad šis klausimas perteklinis, nes mes jau priėmėme 

sprendimą, kurio projektas buvo TR-128.  
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D. Valiukas. Nekilnojamojo turto skyrius turi V. Bacevičiaus mokyklos prašymą dėl kitų 

patalpų suteikimo ir Švietimo skyriaus pritarimą. 

V. Gudėnas. Kokia ten saugi aplinka vaikams, jeigu jūs atiduodate tik dalį patalpų. Ten 

yra 5 tūkst. kv. m. Ką dar įkelsite? Gal padarom vieną didelę Kauno miesto mokyklą.    

D. Valiukas. Patikslinsiu, kad laisvos patalpos sudaro 2100 kv. m. 

KALBĖJO: 

D. Varnas. Paaiškinsiu kaip atsirado mistinis vasario 28 d. direktorės prašymas, kurio 

dabar niekas neranda. Š. m. kovo 13 d. tėvų taryba pasikvietė direktorę, kad paaiškintų, kodėl ji parašė 

tokį prašymą ir niekam nepranešė. Paaiškino, kad kreipėsi į Nekilnojamojo turto skyrių dėl patalpų 

suteikimo mokyklai. Patalpas pasiūlė tik Vilijampolėje. Prašymas buvo surašytas ranka, vienu 

egzemplioriumi. Mokyklos siunčiamų raštų žurnale, toks prašymas neregistruotas. Aišku, kad 

žmogus buvo pakviestas ir priverstas parašyti tokį prašymą.   

A. Rakutienė. Dar kartą jūsų prašau išgirskite mus. Kokia čia vaiko gerovė, perkeliant į 

kitą, didelę mokyklą. Tokiems mažiems vaikams reikia būti atskirai, saugioj aplinkoj. Rūpinkitės jais, 

nestumkite mus į teisminius kelius.  

K. Mikėnas. Sprendžiant mokyklos klausimą reikėjo visus projektus, susijusius su šia 

mokykla spręsti kompleksiškai.  

J. Koryzna. Šiandien Laimės diena. Pas leniniečius buvo toks posakis „Aš padarysiu tave 

laimingu, nors dėl to  man gali tekti tave nužudyti“. Ar jums neatrodo, kad su V. Bacevičiaus mokykla 

mes pakartojom tą lenininį principą.  

L. Kudarienė. Pirmą kartą matau tokį absurdišką sprendimą. Kai pradinukai siunčiami 

mokytis į kitą Neries pusę. Reikėjo ieškoti patalpų šalia. Juk kalbam apie vaikų gerovę.    

E. Gudišauskienė. Tikrai įsitikinom, kad mūsų miesto vaikai jums nerūpi. Čia yra turto 

klausimas, o kaip kitas neigiamas pasekmes išspręsim, netgi rengiant Tarybos sprendimo projektą, 

nėra žinoma. Vadinasi viską sužinosim po to, kai priimsim sprendimus. Mes kalbam apie vaikus, 

kurie eina į pradinę mokyklą. Mokyklos visame pasaulyje yra arčiausiai gyvenamosios aplinkos. 

Jeigu tai būtų gimnazinių klasių mokiniai, tai jie gali savarankiškai naudotis viešuoju transportu.  

V. Gudėnas. Aš manau, kad valdantieji šiandien pasversit savo politinę valią. Matau, kad 

jūs esate užsakovai šitų švietimo pertvarkos programų. Neturi Kaunas nei mokslo, nei specialistų, 

neatliekam tyrimų. Kažkas sugalvoja savo planą ir jį įgyvendina. Dar bando į tai įtraukti Tarybą. Aš 

nebalsuosiu, nes tai yra neteisėti, visuomenėje neaptarti projektai.  

A. Palionis. Aš reaguoju į opozicijos pasisakymus, kad mieste dingo mokslas, švietimas 

ir k.t., tai ačiū jums, kad jūsų valdymo metu viskas klestėjo. Siūlyčiau opozicijai paskaičiuoti, kiek 

vaikų iš Žaliakalnio rajono mokosi V. Bacevičiaus mokykloje, kiek iš Šilainių, Vilijampolės 

mikrorajonų  ir kodėl keliama į tą vietą.  

E. Gudišauskienė. Ačiū, kad mums primenat, bet mes irgi turim ką priminti. Iš skambių  

jūsų rinkiminių pažadų ką matome – sutvarkytas gatves. Daugiau nieko. S. Dariaus ir S. Girėno 

stadionas stringa, Laisvės alėja stringa. Noriu pasakyti, kad mieste ne vien gatvės yra, mieste gyvena 

žmonės. Jeigu mes dabar švietimo sistemą sunaikinsime, nesitardami su bendruomenėmis, ateities 

neturėsim. Šiandien reikia kalbėti apie investicijų pritraukimą. Kaunui jau dabar reikia Tarptautinės 

mokyklos. Deja, jūs apie tai net nekalbate ir negalvojate.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-155). 
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45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-148 „Dėl nekilnojamojo turto  

M. Daukšos g. 34, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ „Kaunas 2022““.  

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-156). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-138 „Dėl pripažinto netinkamu 

(negalimu) naudoti nekilnojamojo daikto Kęstučio g. 73, Kaune, nurašymo, išardymo ir 

likvidavimo“. 

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-157). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-136 „Dėl nekilnojamojo turto  

Baltų pr. 7B, Kaune, nuomos“.  

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

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

 

Dalyvauja 34 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-158). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-134 „Dėl nekilnojamojo turto  

Ašigalio g. 1, Puodžių g. 24-1, Kaune, panaudos sutarčių su viešąja įstaiga „Automobilių stovėjimo 

aikštelės“ atnaujinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-159). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-150 „Dėl nekilnojamojo turto 

Vaidoto g. 11, Kaune, perdavimo Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjui valdyti, naudoti 

ir disponuoti juo patikėjimo teise“. 

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

3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Miesto ūkio ir paslaugų komitetas nepritarė. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 
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V. Gudėnas. Panaudos sutartis dar nesibaigė, o jūs perduodate pastatus, sprendimas 

įsigalioja, o kur vaikus perkelsite? Manau, kad turėjome pagalvoti apie sutartį. Ar ji bus tęsiama, ar 

nutraukta. Pastatus atiduodate licėjui, kur mokysis vaikai?  

D. Valiukas. Turtas bus perduodamas kitais mokslo metais. Mes nesvarstome klausimo 

dėl sutarties nutraukimo su Šv. Mato mokykla, ji galioja iki liepos 23 dienos.  

V. Matijošaitis. Viskas daroma tam, kad mokykloje vyktų pamokos, kad vaikai galėtų eiti 

į mokyklą. Vasarą bus sutvarkytas stadionas, apšiltintas pastatas, suremontuotas vidus.    

R. Skilandis. Kodėl nepritarė Miesto ūkio ir paslaugų komitetas? 

D. Valiukas. Negaliu patikslinti. 

I. Pukelytė. Buvo diskutuojama ir dauguma Komiteto narių balsavo prieš.  

 

Dalyvauja 24 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 19, prieš – 0, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-160). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-153 „Dėl panaudos sutarties su viešąja 

įstaiga S. Dariaus ir S. Girėno sporto centru pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-161). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T-154 „Dėl nekilnojamojo turto  

Vaidoto g. 115, Kaune, nuomos ne konkurso būdu viešajai įstaigai „Atsakinga šeima“. 

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

3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Valdymo ir bendruomenių komitetas išklausė.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-162). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-165 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

Kaune, perdavimo panaudos pagrindais“ pakeitimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

R. Šnapštienė. Rengėjas pateikė pastabą ir prašo pasikeitus aplinkybėms išbraukti 

projekto 1.1 papunktį t. y., palikti galioti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 17 d. 

sprendimo Nr. T-722  1.1.3 papunktį dėl nekilnojamojo turto Vaidoto g. 115, Kaune, perdavimo 

Priklausomybės ligų specialistų asociacijai jo nekeičiant. Atitinkamai pakeisti projekto 1 punkto 

papunkčių numeraciją (pridedama).  

 

R. Šnapštienė. Siūlau balsuoti už rengėjo pateiktą pataisą.  
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pritarti rengėjo pataisai.  

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

Nr. T-163). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-166 „Dėl automobilių stovėjimo 

aikštelės Pramonės pr. 61, Kaune, padalijimo į atskirus nekilnojamojo turto kadastro objektus“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Mikėnas. Aikštelę padalinote. Vieną asfaltuosime, o ką darysime su kita dalimi?  

D. Valiukas. Kita bus skirta kitoms veikloms.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-164). 

 

 

54. SVARSTYTA. Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos ataskaita.  

Pranešėjas – P. Jakštas, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas (ataskaita 

pridedama).  

 

 

 

Posėdis baigėsi 11.50 val. 
 

 

Savivaldybės meras                                         Visvaldas Matijošaitis 

 

 

Tarybos sekretorė                     Sandra Gražulytė 
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Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 
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