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Posėdis vyko 2018-04-24 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 11.00 val.). 

 

Posėdžio pirmininkas – Povilas Mačiulis, Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojas, 

pavaduojantis savivaldybės merą.  

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

sekretoriato specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas. 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: Ž. Garšva, D. Matijošaitis, V. Matijošaitis,                                  

L. Mikalauskas, I. Pukelytė, A. Raižys, D. Razmislevičius.  

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama).  

P. Mačiulis 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.   

A. Palionis nusišalina nuo TR-236 „Dėl pritarimo nustatyti ilgesnės trukmės kasmetines 

atostogas Kauno miesto biudžetinių sporto mokyklų treneriams“, TR-241 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-229 ,,Dėl Etikos komisijos sudarymo 

ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir TR-222 „Dėl 2018 metų Kauno miesto savivaldybės 

paveldotvarkos programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ klausimų svarstymo 

(pridedama). 

B. Želvys nusišalina nuo TR-216 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 

16 d. sprendimo Nr. T-461 „Dėl Atlyginimo už Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų 

švietimo įstaigose teikiamą formalųjį švietimą papildantį ir neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų 

švietimą dydžio nustatymo ir mokesčio už šio tipo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“ klausimo svarstymo (pridedama). 

T. Bagdonavičius nusišalina nuo TR-222 „Dėl 2018 metų Kauno miesto savivaldybės 

paveldotvarkos programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ klausimo svarstymo 

(pridedama). 

V. Gudėnas nusišalina nuo TR-187 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. 

balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-191 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 

sudarymo“ pakeitimo“ klausimo svarstymo (pridedama). 

S. V. Bartaška nusišalina nuo TR-216 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. 

spalio 16 d. sprendimo Nr. T-461 „Dėl Atlyginimo už Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų 

švietimo įstaigose teikiamą formalųjį švietimą papildantį ir neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų 

švietimą dydžio nustatymo ir mokesčio už šio tipo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“ klausimo svarstymo (pridedama). 

R. Bičkauskienė nusišalina nuo TR-222 „Dėl 2018 metų Kauno miesto savivaldybės 

paveldotvarkos programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ klausimo svarstymo 

(pridedama). 
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R. Mikaitis nusišalina nuo TR-239 „Dėl 2021 metų Europos jaunimo (iki 23 metų) 

lengvosios atletikos čempionato surengimo Kaune“ klausimo svarstymo (pridedama). 

L. Pūkienė. Nusišalinu nuo TR-216 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 

16 d. sprendimo Nr. T-461 „Dėl Atlyginimo už Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų 

švietimo įstaigose teikiamą formalųjį švietimą papildantį ir neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų 

švietimą dydžio nustatymo ir mokesčio už šio tipo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“ klausimo svarstymo. 

 

P. Mačiulis. Vakar vykusioje frakcijų seniūnų sueigoje buvo gautas siūlymas įtraukti į 

darbotvarkę sprendimo projektą „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 19 d. 

sprendimo Nr. T-229 ,,Dėl Etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“  

(TR-241). Seniūnų sueiga bendru sutarimu nusprendė klausimą įtraukti į darbotvarkę.  

Sporto skyrius prašo išbraukti iš darbotvarkės 15 klausimą „Dėl Savivaldybės turto 

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

(pridedama). 

P. Mačiulis. Ar yra prieštaraujančių ar siūlymų? Nėra. Siūlau bendru sutarimu patvirtinti šios 

dienos darbotvarkę.  

 

Dalyvauja 32 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-191 

,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo  

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-296 „Dėl 

Kauno miesto akademinių reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-229 ,,Dėl 

Etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-575 

,,Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo  

5. Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo  

6. Dėl Kauno miesto gatvių priežiūros 2018–2019 metų programos patvirtinimo  

7. Dėl lėšų skyrimo likviduojamai viešajai įstaigai Kauno aklųjų ir silpnaregių centrui  

8. Dėl UAB „Šilumininkas“ Kauno moksleivių aplinkotyros centrui tiekiamos šilumos 

kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo  

9. Dėl NATO pratybų „Steadfast Cobalt 2018“ dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus 

susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo  

10. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl 

Turizmo paviljonų išdėstymo schemos patvirtinimo“ pakeitimo  

11. Dėl Ievų tako geografinių charakteristikų pakeitimo  

12. Dėl A. Ramanausko-Vanago skvero pavadinimo suteikimo  

13. Dėl pritarimo nustatyti ilgesnės trukmės kasmetines atostogas Kauno miesto biudžetinių 

sporto mokyklų treneriams  

14. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės ir Kauno rajono savivaldybės jungtinės 

veiklos (partnerystės) sutarties projektui  

15. Dėl 2021 metų Europos jaunimo (iki 23 metų) lengvosios atletikos čempionato 

surengimo Kaune  

16. Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Tarpvalstybinio turizmo skatinimas 

regioninio kultūros paveldo srityje“  

17. Dėl 2018 metų Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos lėšomis 

finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo  
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18. Dėl viešųjų įstaigų Kauno slaugos ligoninės, Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo 

gydymo ligoninės reorganizavimo, prijungiant jas prie viešosios įstaigos K. Griniaus slaugos ir 

palaikomojo gydymo ligoninės  

19. Dėl automobilio perdavimo valdyti ir naudoti panaudos pagrindais viešajai įstaigai 

„Kauno tvirtovės parkas“  

20. Dėl Maironio premijos skyrimo  

21. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-821 

,,Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo  

22. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T-309 

,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Kauno 

mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (  

23. Dėl Kauno savivaldybės vaikų globos namų 2018 metų veiklos plano (programos) 

patvirtinimo  

24. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-201 

,,Dėl Kauno miesto savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  

25. Dėl pritarimo pasirašyti ir įgyvendinti Europos moterų ir vyrų lygybės vietos gyvenime 

chartiją  

26. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-820 

,,Dėl VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ 

pakeitimo  

27. Dėl Kauno Panemunės senelių namų likvidatoriaus  

28. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus  

29. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Lakštutė“ direktoriaus  

30. Dėl įgaliojimų suteikimo Virginijui Mažeikai  

31. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-461 „Dėl 

Atlyginimo už Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose teikiamą formalųjį 

švietimą papildantį ir neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų švietimą dydžio nustatymo ir mokesčio už 

šio tipo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  

32. Dėl Kauno vaikų darželio „Dvarelis“ struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir 

Kauno lopšelio-darželio „Dvarelis“ nuostatų patvirtinimo  

33. Dėl Kauno vaikų darželio „Nykštukas“ ir Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ 

reorganizavimo, prijungiant juos prie Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio  

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

reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos  

35. Dėl Kauno Vandos Tumėnienės ugdymo centro reorganizavimo, prijungiant jį prie 

Kauno Kovo 11-osios gimnazijos  

36. Dėl Kauno moksleivių aplinkotyros centro ir Kauno jaunųjų turistų centro 

reorganizavimo, prijungiant juos prie Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos  

37. Dėl Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo, 

prijungiant ją prie Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos  

38.  Dėl Kauno vaikų ir jaunimo teatro „Vilkolakis“ reorganizavimo, prijungiant jį prie 

Kauno tautinės kultūros centro  

39. Dėl Kauno 6-ojo lopšelio-darželio reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno 

Aleksandro Puškino gimnazijos  

40. Dėl Kauno jaunimo mokyklos ir Kauno Tito Masiulio jaunimo mokyklos 

reorganizavimo, prijungiant jas prie Kauno suaugusiųjų mokymo centro  

41. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Eglutė“ reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno 

„Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro  

42. Dėl įgaliojimų suteikimo Renatai Gaivenienei, Editai Paplauskaitei ir Olgai 

Ridzevičienei  

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

,,Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams“ pakeitimo  
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44. Dėl nekilnojamojo turto Baltų pr. 103, 123, Kaune, panaudos sutarčių su viešąja įstaiga 

Kauno Jono Pauliaus II gimnazija atnaujinimo  

45. Dėl nekilnojamojo turto Vijūnų g. 2, Kaune, perdavimo Kauno Rokų gimnazijai valdyti, 

naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  

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

įstaigos valdomo turto perdavimo savivaldybės sveikatos priežiūros viešajai įstaigai pakeitimo  

47. Dėl nuomos sutarties su uždarąja akcine bendrove „Fagus“ atnaujinimo ir 

nekilnojamojo turto Kareivinių g. 20, Kaune, nuomos  

48. Dėl sutikimų tiesti (rekonstruoti) inžinerinius tinklus savivaldybės valdomuose žemės 

sklypuose išdavimo  

49. Dėl kitų inžinerinių statinių Šarkuvos g. 30, Kaune, padalijimo į atskirus nekilnojamojo 

turto kadastro objektus ir perėmimo iš Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos  

50. Dėl nekilnojamojo turto Vaidoto g. 115, Kaune, nuomos ne konkurso būdu asociacijai 

Kauno krašto nefrologinių ligonių draugijai „Kauno gyvastis“  

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

įstaigai „Blaivi laisvė“  

52. Dėl nekilnojamojo turto Rotušės a. 29-3, Kaune, panaudos sutarties nutraukimo prieš 

terminą  

53. Dėl nekilnojamojo turto Nemuno g. 29, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti 

juo patikėjimo teise Kauno miesto socialinių paslaugų centrui  

54. Dėl nekilnojamojo turto Bitininkų g. 45, Kaune, panaudos sutarties su viešąja įstaiga 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru nutraukimo prieš terminą  

55. Dėl Savivaldybės būsto Liepojos g. 12-2, Kaune, pardavimo  

56. Dėl Savivaldybės būsto Kuršių g. 56-35, Kaune, pardavimo  

57. Dėl Savivaldybės būsto Aukštaičių g. 36-2A, Kaune, pardavimo  

58. Dėl Savivaldybės būsto Mažeikių g. 10-1, Kaune, pardavimo  

59. Dėl Savivaldybės būsto P. Plechavičiaus g. 9-30, Kaune, pardavimo  

60. Dėl Savivaldybės būsto Kovo 11-osios g. 44-43, Kaune, pardavimo  

61. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 147-25, Kaune, pardavimo).  

62. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 165-12, Kaune, pardavimo).  

63. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 165-28, Kaune, pardavimo  

64. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 165-25, Kaune, pardavimo  

65. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 149-68, Kaune, pardavimo  

66. Dėl Savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 27-10, Kaune, įkeitimo  

67. Dėl Savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 12-12, Kaune, pardavimo  

68. Dėl Savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 61-26, Kaune, pardavimo.  

69. Dėl Savivaldybės būsto Savanorių pr. 401-18, Kaune, pardavimo  

70. Dėl Savivaldybės būsto Taikos pr. 43-711, Kaune, pardavimo  

71. Dėl Savivaldybės būsto Taikos pr. 60-52, Kaune, pardavimo  

72. Dėl Savivaldybės būsto Pramonės pr. 67-68, Kaune, pardavimo  

73. Dėl Savivaldybės būsto Baltijos g. 40-18, Kaune, pardavimo  

74. Dėl Savivaldybės būsto A. Juozapavičiaus pr. 38-11, Kaune, pardavimo  

75. Dėl Savivaldybės būsto Varduvos g. 4-22, Kaune, pardavimo  

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).  

 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-187 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-191 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės 

komiteto sudarymo“ pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

I. Ričkuvienė. Klausimas dėl posėdžio vedimo tvarkos. Ar tvirtinote darbotvarkę? 

P. Mačiulis. Darbotvarkė buvo patvirtinta prieš sveikinimus, bendru susitarimu.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl siūlymo balsuoti atviru balsavimu dėl Kontrolės komiteto pirmininko 

skyrimo (pridedama).  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Balsuoti atviru balsavimu. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-165). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-185 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-296 „Dėl Kauno miesto akademinių reikalų tarybos sudarymo 

ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-166). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-241 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-229 ,,Dėl Etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

Visuomeninio rinkimų komiteto „Vieningas Kaunas“ frakcija siūlo pakeisti komisijos sudėtį. Siūloma 

vietoj K. Stirbio įrašyti A. Palionį (pridedama). Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Klausimas skiriamas asmeniškai vicemerui. Ar šitas sprendimas nėra 

susijęs su paskutiniu Etikos komisijos posėdžiu, kur buvo svarstomas jūsų klausimas? K. Stirbiui 

kompetencijos užtenka.  

P. Mačiulis. Aš neturiu ką atakyti. Tai yra asmeninis kolegų apsisprendimas. 

R. Skilandis. Dėl kokių priežasčių keičiami komisijos nariai? 

P. Mačiulis. Tai yra kompetencijų ir laiko planavimo paskirstymas. „Vieningo Kauno“ 

frakcija taip ir nusprendė.  

KALBĖJO: 

L. Kudarienė. Jūs minėjote kompetencijų stoką, tai galvojate, kad K. Stirbio maža 

kompetencija. Jūs dėl to darote keitimą? Nesuprantu, kodėl jūs taip žeminate savo kolegą?  

R. Skilandis. Ar šis skubotas ir papildomai įtrauktas į darbotvarkę sprendimas nėra susijęs 

su paskutiniais Etikos komisijos posėdžiuose priimtais sprendimais, kurie lietė valdančiąją daugumą. 

Gal jie buvo nepriimtini? Ar ne dėl to keičiamas komisijos narys, ar komisijos sprendimu 

nepatenkinta dauguma? 

K. Stirbys. Dėl laiko stokos, aš pats pateikiau siūlymą dėl komisijos nario pakeitimo ir 

frakcijoje priėmėm tokį sprendimą.   
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Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 18 prieš – 8, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-167). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-207 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-575 ,,Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

Pranešėjas – A. Laucius, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjas. Kaune nekilnojamojo 

turto savininkai skatinami pritaikyti pastatų, esančių Senamiestyje ir Naujamiestyje, įeigas 

neįgaliesiems, kad jie išvengtų bet kokio diskomforto patenkant į patalpas. Jeigu asmenys, atliekantys 

statinių kompleksinius tvarkymo darbus, neįrengia prieigų neįgaliesiems arba pasinaudoja lėšomis iš 

kitų Savivaldybės finansuojamų programų, netenka galimybės kreiptis dėl mokesčių lengvatos. 

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Ekonomikos ir finansų komitetas siūlo             

6.4 papunktį papildyti taip: „ ..., išskyrus atvejus, kai to padaryti neįmanoma dėl objektyvių 

priežasčių.“. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Mokesčių lengvatos negaus tie asmenys, kurie neįrengs prieigų neįgaliesiems, 

tai kodėl Aleksoto poliklinika, kuri kuruojama Savivaldybės, visiškai nepritaikyta neįgaliesiems? Ir 

kodėl Savivaldybė neįrengia prieigų neįgaliesiems?  

A. Laucius. Savivaldybė įrenginėja prieigas neįgaliesiems. Konkrečiai, kodėl ten negalima 

įrengti, dabar pasakyti negaliu.  

P. Mačiulis. Ar galime balsuoti bendru sutarimu dėl Ekonomikos ir finansų komiteto 

siūlymo 6.4 papunktį papildyti taip: „ ..., išskyrus atvejus, kai to padaryti neįmanoma dėl objektyvių 

priežasčių.“. 

  

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Ekonomikos ir finansų komiteto siūlymo. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarta.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-168 

paskelbtas Teisės aktų registre).  

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-219 „Dėl Apleisto ar neprižiūrimo 

nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Savivaldybė vykdo pastatų priežiūros kontrolę, bet pati yra apsileidusi. Labai 

daug Savivaldybei priklausančių pastatų yra neprižiūrėti ir apleisti. Kada Savivaldybė pradės tvarkyti 

jai priklausančius pastatus?  

A. Laucius. Dėl lėšų trūkumo yra apleistų Savivaldybių ir valstybės pastatų.    
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V. Gudėnas. Yra atvejų, kai apleisti pastatai padegami. Ir tokie padegėliai toliau stovi. 

Savivaldybė turėtų ne tik apmokestinti tokius pastatus, bet ir ieškoti sprendimų, kad jų nebūtų.  

A. Laucius. Apleisti pastatai yra apmokestinami, bet turi būti ir administracinė atsakomybė 

– skiriamos baudos, pagal administracinių nusižengimų kodeksą.   

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-169 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-223 „Dėl Kauno miesto gatvių priežiūros 

2018–2019 metų programos patvirtinimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Ar remontuojant Savanorių pr., bus remontuojama J. Žemgulio gatvė? 

A. Pakalniškis. Taip, bus remontuojama. 

P. Jakštas. Jau antri metai pateikiu klausimą dėl Tirkiliškių g. ir Jonučių g. kelkraščių 

tvarkymo. Buvo pažadėta. Nepadaryta nieko. Taip pat noriu paklausti dėl Vyčio Kryžiaus gatvės ir 

Laisvės alėjos. Kiek žinau, Kauno rajono savivaldybė to daryti nesiruošia.  

A. Pakalniškis. Tvarkant gatves bendraujame su Kauno rajono savivaldybe. Jungtis su                    

A. Šapokos gatve bus bendra, bet sprendimus dėl gatvių tvarkymo priima Kauno rajono savivaldybė. 

Asfaltuojant gatvę kelkraščiai buvo išlyginti ir tvarkomi nuolat. Dėl konkrečios vietos 

reikėtų pažiūrėti. Tai nebuvo gatvės rekonstravimas, tai buvo asfalto dangos remontas.   

Dėl Laisvės alėjos Paveldo tarnyba sąlygų nekėlė. Archeologinių darbų priežiūra projekte 

nenumatyta. Jeigu ardant gatvę kyla klausimų, kviečiame paveldo atstovus. Būna atvejų, kad įtraukia 

ir vertingąsias savybes.  

V. Gudėnas. Kas įtraukia gatves į šią programą? Kam tenka atsakomybė, seniūnams? 

A. Pakalniškis. Sušaukiam pasitarimus ir svarstome, kurias gatves pirmiausiai reikia įtraukti 

į sąrašą.  

G. Žukauskas. Rokuose esančią P. Babicko gatvę reikėtų dažniau lyginti greideriu. Vienos 

duobės. Taip pat A. Juozapavičiaus pr., prieš Laidojimo namus buvo klojamos komunikacijos, 

šaligatvį paklojo labai blogai.   

A. Pakalniškis. Techninę priežiūrą vykdo komunikacijų savininkai. Su P. Babicko gatvės 

gyventojais kalbamės, skaičiuojame sąmatas. Jau šiemet planuojama sutvarkyti gatvę.   

KALBĖJO: 

V. Popovas. Svarstant šį klausimą kyla abejonių. Ar mes, Tarybos nariai, galime priimti šį 

sprendimo projektą. Juk vaikštome ir važinėjame tomis pačiomis gatvėmis. Ar Vyriausioji tarnybinės 

etikos komisija neįžiūrės viešų ir privačių interesų konflikto? Tai retorinis mano pamąstymas. Siūlau 

priimti sprendimo projektą.  

V. Gudėnas. Sakėte, kad reikia konkrečių pavyzdžių, tai būtų Panerių gatvė nuo Milikonių 

kalno iki Raudondvario plento. Tame rajone ir daugiau yra tokių duobėtų gatvių. Gal Vilijampolė yra 

išbraukta iš šios programos sąrašo? 

P. Jakštas. Prieš metus buvo žadėta tas gatves sutvarkyti. O ką padarė, sulaužė kelkraščius, 

uždėjo lopus. Turiu pastabų ir dėl atliekamų darbų kokybės I. Kanto g., K. Mindaugo pr., Laisvės 

alėjoje, V. Krėvės prospekte. Įvažiavimai nesutvarkyti, po lietaus stovi vanduo.  
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E. Gudišauskienė. Noriu informuoti, kad TS-LKD frakcija pateikė siūlymą į Kauno miesto 

gatvių priežiūros 2018 – 2019 metų programą įtraukti siūlomas gatves (pridedama).  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo.  

Balsavo: už –13, prieš – 1, susilaikė – 16. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti.   

 

L. Kudarienė. Aš buvau uždavusi klausimą dėl J. Žemgulio g. remonto. Atsakymas buvo 

teigiamas. Dabar balsavimas rodo, kad ši gatvė nebus įtraukta į programą.  

P. Mačiulis. Manau, kad Taryba apsisprendė. Sprendimas priimtas.  

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 24, prieš – 0, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-170). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-205 „Dėl lėšų skyrimo likviduojamai viešajai 

įstaigai Kauno aklųjų ir silpnaregių centrui“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-171). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-209 „Dėl UAB „Šilumininkas“ Kauno 

moksleivių aplinkotyros centrui tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-172). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-189 „Dėl NATO pratybų „Steadfast Cobalt 

2018“ dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio 

nustatymo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA. (bendru sutarimu) Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-173). 
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10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-184 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl Turizmo paviljonų išdėstymo schemos 

patvirtinimo“ pakeitimo Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Ramybės parke buvo turizmo paviljonas, ar jis išliks. 

N. Valatkevičius. Jie visi yra, organizuojami konkursai. Jeigu nėra pageidaujančių, nereikia 

ir konkurso skelbti.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA. (bendru sutarimu) Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-174 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-235 „Dėl Ievų tako geografinių 

charakteristikų pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas  komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 29 nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-175 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-215 „Dėl A. Ramanausko-Vanago skvero 

pavadinimo suteikimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Mikėnas. Kiek tiltų bus statoma per Nemuną?  

N. Valatkevičius. Paryžiuje yra apie 50 tiltų per Seną. Kiek Kaune statysime, negaliu 

atsakyti. Aš galiu pasakyti apie projektavimą. Šiuo metu projektuojamas 1 tiltas per Nemuną, 

Kėdainių gatvės ašyje, jam rengiamas techninis projektas. Kitas – pėsčiųjų, į Nemuno salą iš                                    

M. K. Čiurlionio koncertų rūmų. Ir dar vienas pėsčiųjų, kuriam rengiamas konkursas. Tai Brastos 

tiltas per Nerį iš Vilijampolės į Senamiestį. Apie statybas negaliu nieko komentuoti.  

 

Dalyvauja 30 narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-176 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-236 „Dėl pritarimo nustatyti ilgesnės 

trukmės kasmetines atostogas Kauno miesto biudžetinių sporto mokyklų treneriams“. 

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

pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-177). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T-238 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės ir Kauno rajono savivaldybės jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui“.  

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-178). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-239 „Dėl 2021 metų Europos jaunimo (iki 

23 metų) lengvosios atletikos čempionato surengimo Kaune“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-179). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-225 „Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant 

projektą „Tarpvalstybinio turizmo skatinimas regioninio kultūros paveldo srityje“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-180). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-222 „Dėl 2018 metų Kauno miesto 

savivaldybės paveldotvarkos programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-181). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-218 „Dėl viešųjų įstaigų Kauno slaugos 

ligoninės, Kauno panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės reorganizavimo, prijungiant 

jas prie viešosios įstaigos K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės“. 

Pranešėja – G. Juškaitė, Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti 

skyriaus vedėjo funkcijas, 

P. Mačiulis. Trūksta kvorumo, kolegos prašome grįžti į savo vietas.  

KALBĖJO: 
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E. Gudišauskienė. TS-LKD frakcija nebalsuos šiuo klausimu, nes nepritariam pateiktam 

tarybos sprendimo projektui.    

 

Dalyvauja 21 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 18 prieš – 0, susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-182). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-182 „Dėl automobilio perdavimo valdyti ir 

naudoti panaudos pagrindais viešajai įstaigai „Kauno tvirtovės parkas“. 

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

3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Ekonomikos ir finansų komitetas siūlo klausimo svarstymą 

atidėti kitam Tarybos posėdžiui. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai.  

Balsuojama dėl siūlymo atidėti klausimo svarstymą.  

Balsavo: už –3, prieš – 2, susilaikė – 17. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai.  

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-183)  

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-179 „Dėl Maironio premijos skyrimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-184). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-210 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-821 „Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų 

mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-185 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-212 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T-309 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų 
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poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Kauno mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“ 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-186 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-213 „Dėl Kauno savivaldybės vaikų globos 

namų 2018 metų veiklos plano (programos) patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-187). 

  

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-214 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-201 „Dėl Kauno miesto savivaldybės šeimos 

tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-188). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-220 „Dėl pritarimo pasirašyti ir įgyvendinti 

Europos moterų ir vyrų lygybės vietos gyvenime chartiją“. 

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

3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas nepritarė.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai.  

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 16, prieš – 0, susilaikė –9.  

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-189). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-211 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-820 „Dėl VšĮ Kauno panemunės socialinės globos 

namų teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai.  
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-190 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-240 „Dėl Kauno panemunės senelių namų 

likvidatoriaus“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-191). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-176 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Vyturėlis“ direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-192). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-177 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Lakštutė“ direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-193). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-174 „Dėl įgaliojimų suteikimo Virginijui 

Mažeikai“ 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-194).  

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-216 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-461 „Dėl Atlyginimo už Kauno miesto savivaldybės 

neformaliojo vaikų švietimo įstaigose teikiamą formalųjį švietimą papildantį ir neformalųjį vaikų bei 

suaugusiųjų švietimą dydžio nustatymo ir mokesčio už šio tipo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo “ 

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

pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 27 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-195 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-170 „Dėl Kauno vaikų darželio „Dvarelis“ 

struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno lopšelio-darželio „Dvarelis“ nuostatų 

patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-196). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-171 „Dėl Kauno vaikų darželio 

„Nykštukas“ ir Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ reorganizavimo, prijungiant juos prie Kauno 

Žaliakalnio lopšelio-darželio“ 

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

pritarta be pastabų. 

 

R. Šnapštienė. Nėra kvorumo. Skelbiame 5 minučių pertrauką.  

 

R. Šnapštienė. Ekranas rodo, kad posėdyje dalyvauja 20 ir užsiregistravo 20 Tarybos narių, 

o tai reiškia ir vėl nėra kvorumo. Vadovaujantis Reglamentu posėdis turi būti nutrauktas. Ekrane 

pasikeitė duomenys, turime kvorumą.  Kreipiuosi į opozicijos atstovus, jeigu tokie veiksmai yra jūsų 

garbės reikalas ir požiūris į sprendinius, tada galite žaisti. Posėdis tęsiamas. 

E. Gudišauskienė. Kadangi posėdžio pirmininkė TS-LKD frakcijai išsakė savo nuomonę, 

mes irgi norime pasakyti. Frakcija nedalyvaus balsavime priimant sprendimus nuo 33 iki 41 klausimo. 

Tai darėme nuosekliai, šiems sprendimo projektams nepritariam. Tokią teisę turime.   

 

Dalyvauja 21 Tarybos narys.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-197). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-199 „Dėl Kauno Mstislavo Dobužinskio 

rusų kultūros ir estetinio lavinimo centro reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno Antano 

Martinaičio dailės mokyklos“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 21 Tarybos narys.   

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-198). 
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35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-201 „Dėl Kauno Vandos Tumėnienės 

ugdymo centro reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno Kovo 11-osios gimnazijos“ 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 21 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA. (bendru sutarimu) Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-199). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-202 „Dėl Kauno moksleivių aplinkotyros 

centro ir Kauno jaunųjų turistų centro reorganizavimo, prijungiant juos prie Algio Žikevičiaus 

saugaus vaiko mokyklos“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 21 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-200). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-203 „Dėl Kauno Jono Žemaičio-Vytauto 

mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo, prijungiant ją prie Kauno Bernardo Brazdžionio 

mokyklos“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 21 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-201). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-204 „Dėl Kauno vaikų ir jaunimo teatro 

„Vilkolakis“ reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno tautinės kultūros centro“. 

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

pritarta be pastabų 

 

Dalyvauja 21 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-202). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-206 „Dėl Kauno 6-ojo lopšelio-darželio 

reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 21 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-203). 
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40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-208 „Dėl Kauno jaunimo mokyklos ir 

Kauno Tito Masiulio jaunimo mokyklos reorganizavimo, prijungiant jas prie Kauno suaugusiųjų 

mokymo centro“. 

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

pritarta be pastabų 

 

Dalyvauja 21 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-204). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-200 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Eglutė“ reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro“ 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 21 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-205). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-229 „Dėl įgaliojimų suteikimo Renatai 

Gaivenienei, Editai Paplauskaitei ir Olgai Ridzevičienei“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-206). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-228 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-207). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T-233 „Dėl nekilnojamojo turto                            

Baltų pr. 103, 123, Kaune, panaudos sutarčių su viešąja įstaiga Kauno Jono Pauliaus II gimnazija 

atnaujinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA. (bendru sutarimu) Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-208). 
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45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-234 „Dėl nekilnojamojo turto            

Vijūnų g. 2, Kaune, perdavimo Kauno Rokų gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo 

teise“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-209). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-232 „Dėl 1997 m. gruodžio 18 d. 

panaudos sutarties dėl sveikatos priežiūros biudžetinės įstaigos valdomo turto perdavimo savivaldybės 

sveikatos priežiūros viešajai įstaigai pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-210). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-231 „Dėl nuomos sutarties su uždarąja 

akcine bendrove „Fagus“ atnaujinimo ir nekilnojamojo turto Kareivinių g. 20, Kaune, nuomos“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-211). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-230 „Dėl sutikimų tiesti (rekonstruoti) 

inžinerinius tinklus savivaldybės valdomuose žemės sklypuose išdavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-212). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-237 „Dėl kitų inžinerinių statinių 

Šarkuvos g. 30, Kaune, padalijimo į atskirus nekilnojamojo turto kadastro objektus ir perėmimo iš 

Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA. (bendru sutarimu) Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-213). 
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50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-227 „Dėl nekilnojamojo turto        

Vaidoto g. 115, Kaune, nuomos ne konkurso būdu asociacijai Kauno krašto nefrologinių ligonių 

draugijai „Kauno gyvastis“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-214). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T-226 „Dėl nekilnojamojo turto             

Vaidoto g. 115, Kaune, nuomos ne konkurso būdu viešajai įstaigai „Blaivi laisvė“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-215). 

 

 

 52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-224 „Dėl nekilnojamojo turto         

Rotušės a. 29-3, Kaune, panaudos sutarties nutraukimo prieš terminą“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-216). 

 

 

 53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-217 „Dėl nekilnojamojo turto                  

Nemuno g. 29, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno miesto 

socialinių paslaugų centrui“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-217). 

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-181 „Dėl nekilnojamojo turto                 

Bitininkų g. 45, Kaune, panaudos sutarties su viešąja įstaiga Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo 

centru nutraukimo prieš terminą“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-218). 
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55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-193 „Dėl Savivaldybės būsto 

Liepojos g. 12-2, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-219). 

 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-186 „Dėl Savivaldybės būsto              

Kuršių g. 56-35, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-220). 

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-221 „Dėl Savivaldybės būsto  

Aukštaičių g. 36-2A, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-221). 

 

 

58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-196 „Dėl Savivaldybės būsto             

Mažeikių g. 10-1, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-222). 

 

 

59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-195 „Dėl Savivaldybės būsto                      

P. Plechavičiaus g. 9-30, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-223). 

 

 

60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-168 „Dėl Savivaldybės būsto               

Kovo 11-osios g. 44-43, Kaune, pardavimo“. 
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Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-224). 

 

 

61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-183 „Dėl Savivaldybės būsto               

Baltų pr. 147-25, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-225). 

 

 

62. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-197 „Dėl Savivaldybės būsto               

Baltų pr. 165-12, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-226). 

 

 

63. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-192 „Dėl Savivaldybės būsto               

Baltų pr. 165-28, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-227). 

 

 

64. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-190 „Dėl Savivaldybės būsto                      

Baltų pr. 165-25, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-228). 

 

 

65. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-191 „Dėl Savivaldybės būsto                

Baltų pr. 149-68, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  
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Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-229). 

 

 

66. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-167 „Dėl Savivaldybės būsto                    

V. Krėvės pr. 27-10, 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-230). 

 

 

67. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-172 „Dėl Savivaldybės būsto                    

V. Krėvės pr. 12-12, Kaune, pardavimo“. 

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-231). 

 

 

68. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-169 „Dėl Savivaldybės būsto                     

V. Krėvės pr. 61-26, Kaune, pardavimo“. 

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-232). 

 

 

69. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-178 „Dėl Savivaldybės būsto                  

Savanorių pr. 401-18, Kaune, pardavimo“ 

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-233). 

 

 

70. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-175 „Dėl Savivaldybės būsto            

Taikos pr. 43-711, Kaune, pardavimo“. 

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-234). 
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71. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-173 „Dėl Savivaldybės būsto            

Taikos pr. 60-52, Kaune, pardavimo“. 

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-235). 

 

72. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-180 „Dėl Savivaldybės būsto      

Pramonės pr. 67-68, Kaune, pardavimo“. 

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-236). 

 

 

73. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-194 „Dėl Savivaldybės būsto          

Baltijos g. 40-18, Kaune, pardavimo“. 

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-237). 

 

 

74. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-188 „Dėl Savivaldybės būsto                     

A. Juozapavičiaus per. 38-11, Kaune, pardavimo“. 

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-238). 

 

 

75. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-198 „Dėl Savivaldybės būsto       

Varduvos g. 4-22, Kaune, pardavimo“. 

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-239). 

 

 

76. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai 

 V. Popovas. Kadangi Tarybos posėdis baigėsi ankščiau, noriu paprašyti Teismų 

sprendimų ir nutarčių kontrolės komisijos narius dabar susirinkti mažojoje salėje. Ačiū. 
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 P. Jakštas. Noriu paklausti Tarybos veiklos reglamento ir procedūrų komisijos nario  

S. Kairio, kodėl ne pilnai vykdomi Reglamento 199, 200 ir 188 punktai. Tikiuosi gauti atsakymą per 

kita Tarybos posėdį.  

 Taip pat noriu paprašyti Administracijos direktoriaus suteikti informaciją miesto 

gyventojams apie vykdomus darbus mieste. Gal galima būtų sukurti internetinę svetainę, kurioje būtų 

nurodyti statybos objektai, darbų sąmatos, rangovai, techninės priežiūros atstovų pavardės ir telefonų 

numeriai. 

 S. Kairys. Priminsiu, kad 11.00 val. šioje salėje rinkasi Kauno „Europos kultūros sostinė 

2022“ komanda, kuri pristatys šių metų I ketvirčio veiklos ataskaitą ir kito ketvirčio planus.    

 

 

 

Posėdis baigėsi 10.40 val. 
 

 

Savivaldybės meras                                         Visvaldas Matijošaitis 

 

 

Tarybos sekretorė                     Sandra Gražulytė 

 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato specialistė 

Rima Grajauskienė 

 

 

 


