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Posėdis vyko 2018-05-29 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 11.45 val.). 

 

Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras.  

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

sekretoriato specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas. 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: A. Garbaravičius, E. Gudišauskienė, J. Guzavičius,  

L. Mikalauskas, A. Palionis, A. Raižys.  

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama).  

S. Kairys. Informuoju, kad sprendimo projektai „Dėl UAB „Reklamos arka“ atleidimo nuo 

vietinės rinkliavos už leidimų įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą“ (TR-315), 

„Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“ (TR-287) ir „Dėl 2019 metų žemės 

mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“ (TR-289) įtraukti į posėdžio 

darbotvarkę, kadangi sprendimų priėmimas yra Tarybos kompetencija.  

Taip pat noriu pranešti, kad vadovaudamasis Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos 

reglamento 85.1 p. posėdžio pirmininkas iki posėdžio patvirtinimo informuoja apie iš anksto 

pareikštus Tarybos narių prašymus dėl nusišalinimo nuo svarstomų klausimų. 

Nuo svarbiausių TR-287 „Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“  

ir TR-289 „Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio 

nustatymo“ klausimų svarstymo nusišalina: T. Bagdonavičius, S. V. Bartaška, R. Bičkaukienė,                  

M. Jurgutis. P. Mačiulis, D. Matijošaitis, V. Matijošaitis, J. E. Norvaišienė, E. Plūkienė, I. Pukelytė, 

V. Stirbys, R. Šnapštienė, V. Varžinskas, D. Večerskis, B. Želvys, O. Balžekienė, S. Kairys,                            

R. Mikaitis, D. Sirgedas, Ž. Garšva, D. Razmislevičius (pridedama). 

Nuo kitų klausimų nusišalina: 

D. Razmislevičius nuo TR-322 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 

25 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto 

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

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir TR-242 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Automobilių stovėjimo 

aikštelės“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ vadovų 2017 metų veiklos 

ataskaitoms“  klausimų svarstymo (pridedama). 

E. Plūkienė nuo TR-259 „Dėl Kauno miesto savivaldybės turto investavimo ir viešosios 

įstaigos „Krepšinio namai“ dalininkų kapitalo didinimo“ ir TR-242 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos 

„Automobilių stovėjimo aikštelės“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ vadovų 2017  

metų veiklos ataskaitoms“ klausimų svarstymo (pridedama). 

B. Želvys nuo TR-292 „Dėl nekilnojamojo turto Žeimenos g. 56, Kaune, perdavimo Kauno 

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

klausimo svarstymo (pridedama). 

P. Mačiulis nuo TR-286 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. 

sprendimo Nr. T-47 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ 
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ir TR-248 „Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovų 2017 metų 

ataskaitoms“ klausimų svarstymo (pridedama). 

V. Varžinskas nuo TR-292 „Dėl nekilnojamojo turto Žeimenos g. 56, Kaune, perdavimo 

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

teise“ klausimo svarstymo (pridedama). 

D. Večerskis  nusišalina TR-322 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 

25 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto 

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

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ klausimo svarstymo (pridedama). 

L. Pūkienė. Nusišalinu nuo TR-263 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. 

rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-433 „Dėl Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“, TR-287 „Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“, 

TR-288 „Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų 

mokesčio dydžių gyventojams nustatymo“, TR-289 „Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų ir 

neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“, TR-292 „Dėl nekilnojamojo turto                    

Žeimenos g. 56, Kaune, perdavimo Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjui valdyti, 

naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ ir TR-322 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos                   

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

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

renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ klausimų svarstymo. 

J. Koryzna. Nusišalinu nuo TR-287 „Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 

nustatymo“ ir TR-289 „Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo 

dydžio nustatymo“ klausimų svarstymo. 

 

 

S. Kairys. Kadangi yra grėsmė kvorumui, tai pagal Tarybos reglamentą balsuosime dėl 

nepritarimo nusišalinimui svarstant klausimus TR-287 „Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio 

tarifų nustatymo“ ir TR-289 „Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės 

sklypo dydžio nustatymo“. Kiekvienas Tarybos narys, dėl kurio nusišalinimo bus balsuojama, turi 

palikti posėdžių salę.  

 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti T. Bagdonavičiaus nusišalinimui nuo TR-287 ir TR-289 

klausimų svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti T. Bagdonavičiaus nusišalinimui nuo TR-287 ir 

TR-289 klausimų svarstymo. 

 

S. Kairys. Kolegos, kompiuterinė sistema nespėja paruošti tokio didelio skaičiaus balsavimo 

failų, todėl skelbiama 5 min. techninė pertrauka.  

 

S. Kairys. Sistema sutvarkyta, pradedame balsavimą iš naujo.  

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti T. Bagdonavičiaus nusišalinimui nuo TR-287 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti T. Bagdonavičiaus nusišalinimui nuo TR-287 

klausimo svarstymo. 
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Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti T. Bagdonavičiaus nusišalinimui nuo TR-289 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti T. Bagdonavičiaus nusišalinimui nuo TR-289 

klausimo svarstymo. 

 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti S. V. Bartaškos nusišalinimui nuo TR-287 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti S. V. Bartaškos nusišalinimui nuo TR-287 

klausimo svarstymo. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti S. V. Bartaškos nusišalinimui nuo TR-289 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti S. V. Bartaškos nusišalinimui nuo TR-289 

klausimo svarstymo. 

 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti R. Bičkauskienės nusišalinimui nuo TR-287 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti R. Bičkauskienės nusišalinimui nuo TR-287 

klausimo svarstymo. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti R. Bičkauskienės nusišalinimui nuo TR-289 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti R. Bičkauskienės nusišalinimui nuo TR-289 

klausimo svarstymo. 

 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti M. Jurgučio nusišalinimui nuo TR-287 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti M. Jurgučio nusišalinimui nuo TR-287 

klausimo svarstymo. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti M. Jurgučio nusišalinimui nuo TR-289 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti M. Jurgučio nusišalinimui nuo TR-289 

klausimo svarstymo. 

 

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai. 
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Balsuojama dėl siūlymo nepritarti P. Mačiulio nusišalinimui nuo TR-287 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti P. Mačiulio nusišalinimui nuo TR-287 klausimo 

svarstymo. 

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti P. Mačiulio nusišalinimui nuo TR-289 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti P. Mačiulio nusišalinimui nuo TR-289 klausimo 

svarstymo. 

 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti D. Matijošaičio nusišalinimui nuo TR-287 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti D. Matijošaičio nusišalinimui nuo TR-287 

klausimo svarstymo. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti D. Matijošaičio nusišalinimui nuo TR-289 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti D. Matijošaičio nusišalinimui nuo TR-289 

klausimo svarstymo. 

 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti V. Matijošaičio nusišalinimui nuo TR-287 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti V. Matijošaičio nusišalinimui nuo TR-287 

klausimo svarstymo. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti V. Matijošaičio nusišalinimui nuo TR-289 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti V. Matijošaičio nusišalinimui nuo TR-289 

klausimo svarstymo. 

 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti J. E. Norvaišienės nusišalinimui nuo TR-287 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti J. E. Norvaišienės nusišalinimui nuo TR-287 

klausimo svarstymo. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti J. E. Norvaišienės nusišalinimui nuo TR-289 klausimo 

svarstymo.  
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti J. E. Norvaišienės nusišalinimui nuo TR-289 

klausimo svarstymo. 

 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti E. Plūkienės nusišalinimui nuo TR-287 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti E. Plūkienės nusišalinimui nuo TR-287 

klausimo svarstymo. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti E. Plūkienės nusišalinimui nuo TR-289 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti E. Plūkienės nusišalinimui nuo TR-289 

klausimo svarstymo. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti I. Pukelytės nusišalinimui nuo TR-287 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti I. Pukelytės nusišalinimui nuo TR-287 

klausimo svarstymo. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti I. Pukelytės nusišalinimui nuo TR-289 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti I. Pukelytės nusišalinimui nuo TR-289 

klausimo svarstymo. 

 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti K. Stirbio nusišalinimui nuo TR-287 klausimo svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti K. Stirbio nusišalinimui nuo TR-287 klausimo 

svarstymo. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti K. Stirbio nusišalinimui nuo TR-289 klausimo svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti K. Stirbio nusišalinimui nuo TR-289 klausimo 

svarstymo. 

 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti R. Šnapštienės nusišalinimui nuo TR-287 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti R. Šnapštienės nusišalinimui nuo TR-287 

klausimo svarstymo. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 
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Balsuojama dėl siūlymo nepritarti R. Šnapštienės nusišalinimui nuo TR-289 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti R. Šnapštienės nusišalinimui nuo TR-289 

klausimo svarstymo. 

 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti V. Varžinsko nusišalinimui nuo TR-287 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti V. Varžinsko nusišalinimui nuo TR-287 

klausimo svarstymo. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti V. Varžinsko nusišalinimui nuo TR-289 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti V. Varžinsko nusišalinimui nuo TR-289 

klausimo svarstymo. 

 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti D. Večerskio nusišalinimui nuo TR-287 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti D. Večerskio nusišalinimui nuo TR-287 

klausimo svarstymo. 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti D. Večerskio nusišalinimui nuo TR-289 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti D. Večerskio nusišalinimui nuo TR-289 

klausimo svarstymo. 

 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti B. Želvio nusišalinimui nuo TR-287 klausimo svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti B. Želvio nusišalinimui nuo TR-287 klausimo 

svarstymo. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti B. Želvio nusišalinimui nuo TR-289 klausimo svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti  B. Želvio nusišalinimui nuo TR-289 klausimo 

svarstymo. 

 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti O. Balžekienės nusišalinimui nuo TR-287 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti O. Balžekienės nusišalinimui nuo TR-287 

klausimo svarstymo. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 
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Balsuojama dėl siūlymo nepritarti O. Balžekienės nusišalinimui nuo TR-289 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti O. Balžekienės nusišalinimui nuo TR-289 

klausimo svarstymo. 

 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti S. Kairio nusišalinimui nuo TR-287 klausimo svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti S. Kairio nusišalinimui nuo TR-287 klausimo 

svarstymo. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti S. Kairio nusišalinimui nuo TR-289 klausimo svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti S. Kairio nusišalinimui nuo TR-289 klausimo 

svarstymo. 

 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti R. Mikaičio nusišalinimui nuo TR-287 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti R. Mikaičio nusišalinimui nuo TR-287 

klausimo svarstymo. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti R. Mikaičio nusišalinimui nuo TR-289 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti R. Mikaičio nusišalinimui nuo TR-289 

klausimo svarstymo. 

 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti D. Sirgedo nusišalinimui nuo TR-287 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti D. Sirgedo nusišalinimui nuo TR-287 klausimo 

svarstymo. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti D. Sirgedo nusišalinimui nuo TR-289 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti D. Sirgedo nusišalinimui nuo TR-289 klausimo 

svarstymo. 

 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti Ž. Garšvos nusišalinimui nuo TR-287 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti Ž. Garšvos nusišalinimui nuo TR-287 klausimo 

svarstymo. 
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Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti Ž. Garšvos nusišalinimui nuo TR-289 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti Ž. Garšvos nusišalinimui nuo TR-289 klausimo 

svarstymo. 

 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti D. Razmislevičiaus nusišalinimui nuo TR-287 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti D. Razmislevičiaus o nusišalinimui nuo TR-287 

klausimo svarstymo. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti D. Razmislevičiaus nusišalinimui nuo TR-289 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti D. Razmislevičiaus nusišalinimui nuo TR-289 

klausimo svarstymo. 

 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti L. Pūkienės nusišalinimui nuo TR-287 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti L. Pūkienės nusišalinimui nuo TR-287 

klausimo svarstymo. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti L. Pūkienės nusišalinimui nuo TR-289 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti L. Pūkienės nusišalinimui nuo TR-289 

klausimo svarstymo. 

 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti J. Koryznos nusišalinimui nuo TR-287 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti J. Koryznos nusišalinimui nuo TR-287 

klausimo svarstymo. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti J. Koryznos nusišalinimui nuo TR-289 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti J. Koryznos nusišalinimui nuo TR-289 

klausimo svarstymo. 

 

 

S. Kairys. M. Panceris pateikė prašymą dėl nusišalinimo nuo TR-287 ir TR-289 klausimų 

svarstymo. (pridedama).  
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Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti M. Pancerio nusišalinimui nuo TR-287 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti M. Pancerio nusišalinimui nuo TR-287 

klausimo svarstymo. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti M. Pancerio nusišalinimui nuo TR-289 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti M. Pancerio nusišalinimui nuo TR-289 

klausimo svarstymo. 

 

 

S. Kairys. Taip pat M. Panceris nusišalina nuo TR-286 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-47 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2018 metų 

biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ klausimo svarstymo 

 

S. Kairys. Grįžtame prie darbotvarkės tvirtinimo. Informuoju, kad paaiškėjus naujoms 

aplinkybėms rengėjas prašo išbraukti iš darbotvarkės 81 klausimą „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo 

turto Šv. Gertrūdos g. 8A, Kaune, panaudos sutarties, sudarytos su asociacija Lietuvos samariečių 

bendrijos Kauno skyriumi, atnaujinimo“ (TR-321). 

 

Gautas 3 frakcijų siūlymas dėl 42. „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos 

reorganizavimo, prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos (TR-296) ir 67. „Dėl 

nekilnojamojo turto Žeimenos g. 56, Kaune, perdavimo Kauno technologijos universiteto inžinerijos 

licėjui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-292) klausimų svarstymo pirmaisiais 

(pridedama).  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo TR-296 ir TR-292 klausimus svarstyti pirmaisiais.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pritarta TR-296 ir TR-292 klausimų svarstymui 

pirmaisiais. 

 

 

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

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai.  

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

 

1. Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie 

Kauno Žaliakalnio progimnazijos  

2. Dėl nekilnojamojo turto Žeimenos g. 56, Kaune, perdavimo Kauno technologijos 

universiteto inžinerijos licėjui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  

3. Dėl Kauno miesto garbės piliečio vardo suteikimo Šarūnui Jasikevičiui  

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-125 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo  

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos 

ataskaitos  

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-433 „Dėl 

Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  
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7. Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo  

8. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų 

mokesčio dydžių gyventojams nustatymo  

9. Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio 

nustatymo  

10. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-47 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo  

11. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ 

vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai  

12. Dėl įgaliojimų suteikimo Gintarui Petrauskui  

13. Dėl Kauno lopšeliui-darželiui „Šarkelė“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto 

nurašymo  

14. Dėl leidimo Kauno Jono Laužiko mokyklai statyti naujus statinius Tunelio g. 41, Kaune  

15. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Centrinis knygynas“ vadovo 2017 metų 

ataskaitai  

16. Dėl M. Katiliūtės ir D. Tarabildienės gatvių pavadinimų suteikimo  

17. Dėl Lakajų gatvės pavadinimo panaikinimo  

18. Dėl Gražinos gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo ir  Liutauro akligatvio 

pavadinimo suteikimo  

19. Dėl pritarimo Kauno savivaldybės įmonės ,,Kauno planas“ vadovo 2017 metų ataskaitai  

20. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Kauno butų ūkio vadovo 2017 metų 

ataskaitai  

21. Dėl pritarimo steigti gyvūnų augintinių kapines Kauno rajono savivaldybės Rokų 

seniūnijos Vainatrakio kaime esančių Vainatrakio kapinių teritorijoje  

22. Dėl pritarimo viešosios įstaigos ,,Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai“ vadovo 2017 

metų veiklos ataskaitai  

23. Dėl Kauno miesto savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos „Krepšinio namai“ 

dalininkų kapitalo didinimo  

24. Dėl ilgalaikio materialiojo turto ir atsargų perėmimo ir jo perdavimo panaudos 

pagrindais valdyti viešajai įstaigai S. Dariaus ir S. Girėno sporto centrui  

25. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės sporto mokyklų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo           

26. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės sporto įstaigų vadovų 2017 metų ataskaitoms  

27. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovų 2017 

metų ataskaitoms  

28. Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Gyvenimas švarioje aplinkoje – geresnė 

ateitis“  

29. Dėl pritarimo VšĮ „Kaunas IN“ 2017 metų vadovo veiklos ataskaitai  

30. Dėl UAB „Fortum Heat Lietuva“ Palemono gyvenvietės vartotojams centralizuotai 

tiekiamos bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo  

31. Dėl pritarimo AB ,,Kauno energija“ ir UAB ,,Kauno gatvių apšvietimas“ vadovų 2017 

metų ataskaitoms  

32. Dėl UAB „Reklamos arka“ atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimų įrengti išorinę 

reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą  

33. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui 

priskirtų juridinių asmenų vadovų 2017 metų ataskaitoms  

34. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės kultūros  įstaigų vadovų 2017  metų veiklos 

ataskaitoms  

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

„Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms 

statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  

36. Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Automobilių stovėjimo aikštelės“ ir uždarosios 

akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ vadovų 2017  metų veiklos ataskaitoms  
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37. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T-524 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės įmonės „Kapinių priežiūra“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų 

nustatymo“ pakeitimo  

38. Dėl Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo 

specialiojo plano koregavimo  

39. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovų 2017 metų 

ataskaitoms  

40. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ direktoriaus  

41. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Linelis“ direktoriaus  

42. Dėl Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus  

43. Dėl Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ struktūros pertvarkymo, pavadinimo 

pakeitimo ir Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ nuostatų patvirtinimo  

44. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 

„Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo  

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

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

patvirtinimo“ pakeitimo  

46. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinėse ikimokyklinėse įstaigose nustatymo ir pritarimo viešosios įstaigos Kauno vaikų darželio 

„Rytmetys“ didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) skaičiui  

47. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo  

48. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinėse neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos įstaigose nustatymo  

49. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų                     

2017 metų ataskaitoms  

50. Dėl Savivaldybės būsto V. Landsbergio-Žemkalnio g. 9-18, Kaune, pardavimo (TR-279).  

51. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Julijanavos g. 40, Kaune, dalies pardavimo          

(TR-280).  

52. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Vytauto pr. 30, Kaune, dalių pardavimo  

53. Dėl Savivaldybės būsto Drobės g. 21-4, Kaune, pardavimo  

54. Dėl Savivaldybės būsto P. Kalpoko g. 21-4, Kaune, pardavimo  

55. Dėl Savivaldybės būsto I. Kanto g. 24-21, Kaune, įkeitimo  

56. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Širvintų g. 11, Kaune, dalies pardavimo  

57. Dėl buto Pravieniškių g. 25-3, Kaune, išnuomojimo terminuotai  

58. Dėl Gintaro Petrausko įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės sklypų, skirtų Kauno 

miesto savivaldybės valdomiems statiniams naudoti, panaudos  sutartis  

59. Dėl Gintaro Petrausko įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės sklypų perdavimo Kauno 

miesto savivaldybei nuosavybės ar patikėjimo teise aktus  

60. Dėl įgaliojimų suteikimo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui 

Gintarui Petrauskui sudaryti ir pasirašyti servituto sutartis  

61. Dėl įgaliojimų suteikimo Jurgitai Vasiliauskienei, Audronei Gustienei ir Romenai 

Čepulienei  

62. Dėl įgaliojimų suteikimo Olgai Ridzevičienei, Dianai Macijauskienei ir Dijanai 

Vasylienei  

63. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-714 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip 

Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo  

64. Dėl panaudos sutarties su Vytauto Didžiojo karo muziejumi pakeitimo  

65. Dėl nekilnojamojo turto Aušros g. 32, Kaune, perdavimo Kauno Aleksandro 

Kačanausko muzikos mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  
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66. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 

Kauno savivaldybės vaikų globos namams  

67. Dėl nekilnojamojo turto Taikos pr. 72, Kaune, perdavimo Kauno lopšeliui-darželiui 

„Smalsutis“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  

68. Dėl nekilnojamojo turto Varnių g. 36, Kaune, perėmimo iš Kauno miesto savivaldybės 

Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos  

69. Dėl nekilnojamojo turto Perkūno al. 5, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį 

viešajai įstaigai S. Dariaus ir S. Girėno sporto centrui  

70. Dėl nekilnojamojo turto Kareivinių g. 13, Kaune, panaudos sutarties su Kauno sporto 

asociacija atnaujinimo  

71. Dėl nekilnojamojo turto Jūratės g. 19, Kaune, panaudos sutarties su Kauno kurčiųjų 

sporto klubu „Tyla“ atnaujinimo  

72. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-200 

„Dėl Kauno moksleivių aplinkotyros centro ir Kauno jaunųjų turistų centro reorganizavimo, 

prijungiant juos prie Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos“ pakeitimo  

73. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-371 

„Dėl pritarimo nebaigto statyti pastato Baltų pr. 7 pritaikymui bendruomenės ir švietėjiškai veiklai“ 

pripažinimo netekusiu galios  

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

75. Dėl nekilnojamojo turto – aikštelės Šiaurės pr., Kaune, nuomos  

76. Dėl nekilnojamojo turto A. Juozapavičiaus pr. 15 ir Suomių g. 9, Kaune, nuomos   

77. Dėl žemės sklypo ir esamų statinių Buriuotojų g. 4, Kaune, pirkimo  

78. Dėl žemės sklypo ir esamų statinių Buriuotojų g. 7, Kaune, pirkimo  

79. Dėl pripažintų nereikalingais, netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų 

nurašymo, išardymo ir likvidavimo  

80. Dėl sutikimo laikinai naudotis Kauno miesto savivaldybės panaudos teise valdomu 

žemės sklypu ir gatvės dalimi  

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-296 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės 

mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos“. 

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

pritarta be pastabų. V. Bacevičiaus pradinės ir Žaliakalnio progimnazijos bendruomenės prašo atidėti 

sprendimo priėmimą. Klausimas svarstytas teismuose, 4 bylose Savivaldybės naudai priimti 

neskundžiami sprendimai. Prašyčiau sprendimui pritarti.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Skilandis. Ar Žaliakalnio progimnazija turi higienos pasą? 

V. Mažeika. Gegužės 25 dieną buvo sustabdytas Žaliakalnio progimnazijos higienos pasas, 

bet tai ne kliūtis priimti sprendimą. 

KALBĖJO: 

S. Kairys. Pasisakyti šiuo klausimu yra užsirašę 16 asmenų, bet pagal Tarybos reglamento 

90 punktą posėdžio pirmininkas turi teisę leisti pasisakyti tik kviestiesiems asmenims. Kitiems 

užsiregistravusiems asmenims leidžiama pasisakyti Tarybai pritarus ir nustačius jų kalbėjimo trukmę. 

Turiu paklausti Tarybos narių, ar galime leisti kalbėti 3 užsiregistravusiems atstovams?  

V. Gudėnas. TS-LKD frakcijos vardu siūlau balsuoti už visus užsiregistravusius.  

S. Kairys. Pirmas siūlymas buvo leisti pasisakyti 3 atstovams. Jeigu siūlymui nepritarsime, 

balsuosime už visus užsiregistravusius.  
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Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo leisti pasisakyti 3 asmenims.  

Balsavo: už – 21, prieš – 10, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

R. Visočnik, V. Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos atstovė. Viskas taip greitai įvyko, 

kad Švietimo skyriaus vadovas neatsakė į esminį klausimą. Mums buvo teigiama, kad pagrindinė 

perkėlimo priežastis yra iš neturinčio higienos paso pastato iškraustyti mokinius į tvarkingai 

veikiančią progimnaziją. Bet 25 dieną Žaliakalnio progimnazijos higienos pasas taip pat buvo 

sustabdytas. Priežastis –higienos normų neatitinkanti sporto salė ir persirengimo kambariai. Buvo 

išsisukinėjama, nuomojama sporto salė Sporto universitete. Vadinasi jūs šiandien balsuosite už tai, 

kad iš vienos mokyklos mokiniai, būtų perkraustyti į kitą, neturinčią ugdymui tinkamų sąlygų. 

Negana to, dar vykdomas ir naujo vadovo paskyrimas. Jis vykdomas be konkurso.  

J. Vyšniauskas, V. Bacevičiaus pradinės mokyklos bendruomenės atstovas. V. Bacevičiaus 

pradinė mokykla atšventė 100 metų jubiliejų. Dabar mokyklai iškilo grėsmė. Ar ji reikalinga Kaunui, 

ar reikalinga Žaliakalnio bendruomenei? Pradinių mokyklų mieste mes turi nedaug, jas reikia saugoti. 

Vieningo Kauno frakcijai noriu priminti rinkiminius pažadus. Vienas iš punktų buvo – mokyklos 

išsaugojimas. Noriu paklausti, kas trukdo vykdyti rinkiminius pažadus ir laikytis savo žodžio, duoto 

rinkėjams.  

D. Varnas, V. Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos narys. Noriu padėkoti, kad mūsų 

klausimą svarstote pirmuoju. Daug žmonių nori pamatyti, kaip mokyklos uždarymo klausimu yra 

skubama. Manau, jog visi gavote mano elektroninį laišką, kad Visuomenės sveikatos centras 

penktadienį sustabdė Žaliakalnio progimnazijos higienos paso galiojimą. Dabar abi šios mokyklos 

neturi higienos paso. Pagal higienos pasų taisyklių 58 p., įstaiga, kuriai yra sustabdytas higienos 

pasas, sekančią dieną turi nutraukti veiklą. Šiandien Žaliakalnio progimnazija turi būti uždaryta. Jeigu 

jūs balsuosite dėl V. Bacevičiaus mokyklos prijungimo prie Žaliakalnio progimnazijos, tai mūsų 

vaikai turės eiti į neveikiančią mokyklą. Siūlau atidėti šio klausimo svarstymą, kol viena iš mokyklų 

negaus higienos paso. Be to, patalpos, esančios Stulginskio gatvėje irgi neturi higienos paso. Kviečiu 

apsispręsti.  

V. Gudėnas. Turiu pasakyti, kad TS-LKD frakcija šiame balsavime nedalyvaus.  

R. Šnapštienė. Noriu pateikti keletą faktų. Žiūrėkime koks yra diskusijos objektas. Tai yra 

reorganizacija, kuri liečia juridinį asmenį, o ne pastatą. Žaliakalnio progimnazijos higienos paso 

sustabdymas neturi įtakos nagrinėjant šį klausimą. Kalbant apie reorganizaciją dėl V. Bacevičiaus 

mokyklos, turime neskundžiamus teismo sprendimus ir aiškią Švietimo ministerijos poziciją. 

Nesuprantu priežasties, kodėl vyksta tokios ilgos diskusijos. Gaila pastato, gaila mokytojų, gaila 100 

metų? Norisi, kad būtų aiškiai įvardinta. Alternatyvų yra. Kreipiuosi į Tarybos narius, mes turi atlikti 

savo pareigą ir nepasiduoti bet kokioms spekuliacijoms. 

 

S. Kairys. Kai mes balsavome dėl nusišalinimų, tai balsavome dėl nekilnojamojo turto ir 

žemės mokesčio klausimų. Šiuo klausimu nebalsavome. Kas nusišalina nuo klausimo svarstymo 

prašau palikti salę.   

 

Dalyvauja 22 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 20, prieš – 1, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-240). 
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S. V. Bartaška nusišalinu nuo TR-292 „Dėl nekilnojamojo turto Žeimenos g. 56, Kaune, 

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

patikėjimo teise“ klausimo svarstymo.  

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-292 „Dėl nekilnojamojo turto  

Žeimenos g. 56, Kaune, perdavimo Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjui valdyti, 

naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Žeimenos g. 56 yra nenaudojamas ir neįrengtas pastatas. Ar spėsite iki 

rugsėjo mėnesio jį įrengti? Kitas klausimas – Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus 

planuoja pradines klases įkurdinti Žeimenos g. 58?  

D. Valiukas. Pirmiausiai pastatą reikia perimti ir pradėti remontą. Tada galima kalbėti apie 

terminus. Turime priimti sprendimą dėl nekilnojamojo turto perdavimo.  

V. Gudėnas. Informuoju, kad TS-LKD frakcija šiame balsavime taip pat nedalyvaus. 

Matome, kad švietimo klausimai mieste yra sprendžiami skubotai ir nepasitarus.  

 

S. Kairys. Nėra kvorumo, skelbiu 5 minučių pertrauką. Kolegos, jeigu posėdžio pirmininkas  

mato, kad yra grėsmė kvorumui, o grėsmė yra, nes viena frakcija ištraukia korteles ir lieka salėje, bet 

dar yra ir Tarybos narių pareiškusių norą nusišalinti nuo TR-292 klausimo. Atliksime balsavimą dėl 

nepritarimo kiekvieno Tarybos nario nusišalinimui.  

 

Dalyvauja 23 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti S. V. Bartaškos nusišalinimui nuo TR-292 klausimo 

svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti S. V. Bartaškos nusišalinimui nuo TR-292 

klausimo svarstymo. 

 

Dalyvauja 22 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti V. Varžinsko nusišalinimui nuo klausimo TR-292 

klausimo svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti V. Varžinsko nusišalinimui nuo TR-292 

klausimo svarstymo. 

 

Dalyvauja 23 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti B. Želvio nusišalinimui nuo TR-292 klausimo svarstymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti B. Želvio nusišalinimui nuo TR-292 klausimo 

svarstymo. 

 

 

Dalyvauja 22 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo nepritarti E. Plūkienės nusišalinimui nuo TR-292 klausimo 

svarstymo.  
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Nepritarti E. Plūkienės nusišalinimui nuo TR-292 

klausimo svarstymo. 

 

Dalyvauja 22 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-241). 
 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-290 „Dėl Kauno miesto garbės piliečio vardo 

suteikimo Šarūnui Jasikevičiui“. 

Pranešėjas – B. Želvys, Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų tarybos pirmininkas. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-242). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-314 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-125 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos 

reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – A. Petkienė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Dabar Tarybos darbo planai bus sudaromi ne pusmečiui, o metams? 

A. Petkienė. Taip.  

P. Jakštas. Kaip bus su šių metų II pusmečio planu? Kokia tvarka, ar bus galima dar pateikti? 

A. Petkienė. Siūloma planuoti metams. Tarybos veiklos reglamentą galima patikslinti, 

įrašyti, kad tai yra „kalendoriniai metai“. Klausimus antro pusmečio planui galima teikti.  

 

S. Kairys. Yra pateiktas Liberalų sąjūdžio frakcijos siūlymas, vietoj žodžio „metams“ rašyti 

„kalendoriniams metams“ (pridedama). 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl Liberalų sąjūdžio frakcijos siūlymo.   

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-243 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-313 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos“. 

Pranešėja – Ž. Gasparavičienė, Savivaldybės kontrolierė. Klausimas išklausytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-244). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-263 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-433 „Dėl Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). (sprendimas Nr. T-245 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-287 „Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto 

mokesčio tarifų nustatymo“. 

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

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-246 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

  

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-288 „Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi 

turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių gyventojams nustatymo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-247 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-289 „Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų 

ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“.  

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

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-248 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-286 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-47 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. Sprendimo projekto prašoma padidinti biudžeto pajamas 

14663 tūkst. Eurų. 10 mln. eurų sudaro įvairios dotacijos. Taip pat iš vidinių resursų siūloma padidinti 

biudžeto pajamas 4728 tūkst. eurų įplaukų iš dividendų. Tai dar ne visa suma, rugsėjo mėnesį 

numatomas koregavimas. Asignavimų dalyje didelis dėmesys skiriamas projektų kofinansavimui. 

Noriu atkreipti dėmesį, kad po sprendimo projekto parengimo buvo gauta papildoma informacija iš 

LR ministerijų ir kitų institucijų apie Kauno miesto administracijai skirtas 1852 tūkst. eurų dotacijas. 

Prašau patvirtinti biudžeto pakeitimus pagal pateiktą siūlymą (pridedama). 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl Finansų ir ekonomikos skyriaus siūlymo.  

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

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-249 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-244 „Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos 

,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai“. 

Pranešėja – J. Malcytė, Centrinio apskaitos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

jungtiniame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-250). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-261 „Dėl įgaliojimų suteikimo Gintarui 

Petrauskui“. 

Pranešėjas – V. Abramavičius, Statybos skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. Atsižvelgiant į Vyriausybės atstovo siūlymą, prašome pritarti sprendimo projekto 

pataisymui, 1 punkte ir vietoj žodžio „trejus“ rašyti „vienus“.  

 

Dalyvauja 31 narys. 

Balsuojama už siūlymą vietoj žodžio „trejus“ rašyti „vienus“. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 31 narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-251). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-264 „Dėl Kauno lopšeliui-darželiui 

„Šarkelė“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto nurašymo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-252). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T-265 „Dėl leidimo Kauno Jono Laužiko 

mokyklai statyti naujus statinius Tunelio g. 41, Kaune“  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Gudėnas. Kiek mokinių mokosi šioje mokykloje? 

A. Jarušauskas. Tiksliai negaliu pasakyti.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už –29, prieš – 0, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-253). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-243 „Dėl pritarimo uždarosios akcinės 

bendrovės „Centrinis knygynas“ vadovo 2017 metų ataskaitai“. 

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

jungtiniame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Komiteto posėdyje direktoriaus T. Grigalevičiaus paklausiau, kiek laiko jis 

praleidžia „Centriniame knygyne“? Jis ten beveik nebūna. Noriu paklausti, ar jis dirba pagal nuotolinę 

sutartį? Kaip jis derina tiesiogines pareigas su pareigomis knygyne? 

M. Kyguolis. Pagal 2016 metų rezultatus „Centrinis knygynas“ buvo priskirtas žemiausiai      

4 kategorijai. Pagal Vyriausybės pasiūlytą ir Savivaldybės patvirtintą įmonių atlyginimų tvarką jam 

taikomas mažiausias – 9,3 koeficientas. Vadovas dirba pagal Administracijos direktoriaus įsakyme 

nustatytą darbo laiką. 2016 metais knygynas turėjo 3 tūkst. eurų nuostolį, o 2017 metais – 50 tūkst. 

eurų grynojo pelno.   

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-254). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-306 „Dėl M. Katiliūtės ir D. Tarabildienės 

gatvių pavadinimų suteikimo“. 

Pranešėja – L. Rakevičienė, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus Architektūros 

poskyrio vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-255 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 
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17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-305 „Dėl Lakajų gatvės pavadinimo 

panaikinimo“. 

Pranešėja – L. Rakevičienė, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus Architektūros 

poskyrio vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-256 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-309 „Dėl Gražinos gatvės geografinių 

charakteristikų pakeitimo ir Liutauro akligatvio pavadinimo suteikimo“. 

Pranešėja – L. Rakevičienė, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus Architektūros 

poskyrio vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

L. Kudarienė. Kas keičiasi Gražinos gatvėje? 

L. Rakevičienė. Kadangi Gražinos gatvė kerta Taikos pr., nuspręsta daryti 2 gatves.  

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-257 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-249 „Dėl pritarimo Kauno savivaldybės 

įmonės ,,Kauno planas“ vadovo 2017 metų ataskaitai“. 

Pranešėja – L. Rakevičienė, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus Architektūros 

poskyrio vedėja. Klausimas svarstytas jungtiniame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Gudėnas. Noriu pasakyti, kad „Kauno planui“ trūksta lėšų, o Taryba, formuodama 

biudžetą, lėšų jiems neskiria.    

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-258). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-253 „Dėl pritarimo uždarosios akcinės 

bendrovės Kauno butų ūkio vadovo 2017 metų ataskaitai“. 

Pranešėjas – K. Miškinis, Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyriaus 

vedėjas. Klausimas svarstytas jungtiniame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-259). 
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21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-316 „Dėl pritarimo steigti gyvūnų 

augintinių kapines Kauno rajono savivaldybės Rokų seniūnijos Vainatrakio kaime esančių 

Vainatrakio kapinių teritorijoje“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Ar čia taikoma užsienio praktika, kad tose pačiose kapinėse bus laidojami 

žmonės ir gyvūnai? Vilniuje yra atskiros kapinės gyvūnams.   

R. Savickienė. Šalia kapinių yra visokių gretimybių. Tai kraštinis kvartalas, kuris bus 

atskirtas tvora, apželdintas ir įrengtas atskiras įėjimas.   

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 29, prieš – 0, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-260). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-250 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos 

,,Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai“. 

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

bendrame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Dabar pradėjo kalio chloridu laistyti žvyrkelius. Bet yra nusiskundimų, kad kai 

kurios gatvės liko nelaistytos. Ar pritrūko chemikalų, kada bus tęsiami darbai? 

R. Savickienė. Druskos pirkimas buvo pavėluotas, bet dabar viskas tvarkoje. Kitas dalykas, 

jeigu planuojama gatvę asfaltuoti, tai druskos pilti negalima. Tas gatves tik drėkinsime.  

G. Žukauskas. Aš negavau atsakymo, kokių veiksmų bus imtasi prieš deginančius atliekas.  

R. Savickienė. Visos legalios kuro rūšys, taip pat ir kietasis kuras, Lietuvoje yra problema. 

Savivaldybė skatina gyventojus jungtis prie centrinio šildymo sistemų arba rinktis kitus katilus.  

L. Kudarienė. Kodėl Savanorių prospekte buvo iškasti medžiai ir pasodinti nauji? Kur buvo 

padėti geri iškasti medžiai? 

R. Savickienė. Šiaip tas klausimas nesvarstomas, bet trumpai atsakysiu. Medžiai buvo 

aplaužyti, dalis pasenusių, todėl ir pakeisti. Tie kurie buvo likę sveiki, persodinti kitose vietose.  

J. Koryzna. Mes vieną kartą bandėme sudrausminti plokščių degintojus, bet nepavyko. 

Dabar mano kaimynai degina dar daugiau plokščių. Mato, kad Savivaldybė negali nieko padaryti. Jūs 

nesvarstėte specialių priemonių, kad įstatymai veiktų. 

R. Savickienė. Pagrindinis klausimas, kuris padėtų išspręsti, tai jūsų, kaip piliečio oficialus 

skundas, kurį nagrinėtų departamentas. Kitaip mes neturime pagrindo įeiti į teritoriją.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-261). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-259 „Dėl Kauno miesto savivaldybės turto 

investavimo ir viešosios įstaigos „Krepšinio namai“ dalininkų kapitalo didinimo“. 
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Pranešėjas – M. Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Šitą klausimą rengėjai atsiima jau kelintą posėdį. Kyla klausimas, ar ši 

sutartis neįvels Savivaldybės į teismus, kaip nutiko Panevėžio savivaldybei dėl viešbučio? 

M. Šivickas. To nebus. Klausimą atsiėmėme, nes neturėjome Audito apskaitos, turto 

vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos pažymos. Dabar turime teigiamą išvadą ir teikiame 

sprendimą. 

P. Jakštas. Kada bus užbaigti remonto darbai? 

M. Šivickas. Dabar perduosim viešajai įstaigai, o ji įgyvendins projektą. Tikiuosi, tai bus 

atlikta greitai. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-262). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-260 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto ir 

atsargų perėmimo ir jo perdavimo panaudos pagrindais valdyti viešajai įstaigai S. Dariaus ir S. Girėno 

sporto centrui“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-263). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-312 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl Kauno miesto savivaldybės sporto mokyklų 

teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-264 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-252 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės sporto įstaigų vadovų 2017 metų ataskaitoms“. 

Pranešėjas – M. Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas išklausytas jungtiniame 

komitetų posėdyje. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-265). 
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 27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-248 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovų 2017 metų ataskaitoms“. 

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

skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas jungtiniame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ:  

P. Jakštas. Noriu kreiptis į Administracijos direktorių. Veiverių gatvėje yra tiesiamas 

dviračių takas, o Aleksoto poliklinika nepritaikyta neįgaliesiems. Gal tuo pačiu reikėtų atlikti lauko 

darbus ir prie poliklinikos?  

G. Budnikas. Noriu paklausti ar mažėja poliklinikose eilės pas kardiologus ir kitus 

specialistus? 

D. Kuzminienė. Į šį klausimą geriau atsakytų poliklinikos vadovas. Svarbu žinoti, kad 

nebūtina poliklinikoje pasirinkti vieną ar kitą specialistą. Ligonių kasos skelbia informaciją, kurioje 

gydymo įstaigoje eilės yra mažesnės. Pas kardiologus visur yra ilgesnės eilės.   

V. Matijošaitis. Pertvarkos idėja buvo centralizuoti buhalteriją ir sumažinti ūkio dalies 

darbuotojų skaičių. Nei vienas gydytojo ir slaugytojo etatas nebuvo sumažintas.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-266). 

 

 

 28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-291 „Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant 

projektą „Gyvenimas švarioje aplinkoje – geresnė ateitis“. 

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-267). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-245 „Dėl pritarimo VšĮ „Kaunas IN“ 2017 

metų vadovo veiklos ataskaitai“.  

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

svarstytas jungtiniame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-268). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-262 „Dėl UAB „Fortum Heat Lietuva“ 

Palemono gyvenvietės vartotojams centralizuotai tiekiamos bazinės šilumos kainos 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-269). 

 

 



23 

 

 31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-251 „Dėl pritarimo AB ,,Kauno energija“ 

ir UAB ,,Kauno gatvių apšvietimas“ vadovų 2017 metų ataskaitoms“.  

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

komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-270). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-315 „Dėl UAB „Reklamos arka“ atleidimo 

nuo vietinės rinkliavos už leidimų įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą“. 

Pranešėja – R. Palevičienė, Klientų aptarnavimo skyriaus vedėja. Sprendimo projekte 

siūloma atleisti UAB „Reklamos arka“ nuo 42959 eurų vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę 

reklamą 2017 metais. Klausimas svarstytas 3 komitetuose. Darnios plėtros ir investicijų pritarė be 

pastabų, Ekonomikos ir finansų bei Miesto ūkio ir paslaugų komitetai nepritarė. Koncesininkas pagal 

sutartį turi teisę, jeigu jo išlaidos viršija gautas pajamas kreiptis į Tarybą dėl atleidimo. Miesto Taryba 

turi teisę apsispręsti.   

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Ar „Reklamos arka“ vykdydama darbus atliko visus sutartinius įsipareigojimus? 

R. Palevičienė. „Reklamos arka“ visų įsipareigojimų terminų pagal nustatytas sutarties 

sąlygas nėra įvykdžiusi, todėl Savivaldybė paskaičiavo baudas ir perdavė teismui.  

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 9, prieš – 16, susilaikė – 4 (balsavimo protokolas pridedamas). 

NUSPRĘSTA. Sprendimo nepriimti.   

 

 

V. Matijošaitis. UAB „Reklamos arka“ yra tikra bėda. Pranešėja apie terminus, kad vėluoja,  

pasakė per švelniai. Nesu matęs privataus verslo, kuris taip nesilaikytų terminų.   

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-246 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui priskirtų juridinių asmenų vadovų                        

2017 metų ataskaitoms“. 

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

jungtiniame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimo priimti (sprendimas Nr. T-271). 

 

 

 34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-247 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės kultūros įstaigų vadovų 2017  metų veiklos ataskaitoms“.  

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

jungtiniame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 28 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-272). 

 

 

 35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-322 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 25 Tarybos nariai.   

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-273 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

 36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-242 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos 

„Automobilių stovėjimo aikštelės“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ vadovų      

2017 metų veiklos ataskaitoms“.  

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

svarstytas jungtiniame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Galite pakomentuoti incidentą, įvykusį Aleksoto funikulieriuje? 

P. Keras. Galėtų pakomentuoti įmonės UAB „Kauno autobusai“ vadovas.  

M. Grigelis. Incidentas įvyko prieš kelias savaites. Mechanikas padarė klaidą ir funikulierius 

per greitai pradėjo leistis žemyn. Pamatęs tai sumažino greitį, todėl suveikė saugos sistema. Dėl 

neatidumo darbuotojas atleistas iš pareigų. Tikimės, kad daugiau tokių incidentų nebus.  

 

Dalyvauja 25 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-274). 

 

 

 37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-304 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2012 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T-524 „Dėl Kauno miesto savivaldybės įmonės „Kapinių 

priežiūra“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“.  

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

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

„Kapinių priežiūra“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų sąrašo 3 ir 4 punktuose po žodžio 

„iškasimas“ įrašyti žodžius „užkasimas“. Taip pat prašome leisti pataisyti 26 punkte techninę klaidą 

vietoj skaičių „1 5“ rašyti „1,5“. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė: Ar šiuo metu teikiama kapaviečių priežiūros paslauga? 

A. Pakalniškis. Taip, teikiama.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl korektūros klaidos pataisymo. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pritarti klaidos taisymui. 
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Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Ekonomikos ir finansų komiteto siūlymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pritarti siūlymui. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-275 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

 38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-318 „Dėl Kauno miesto Vičiūnų 

vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano koregavimo“.  

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

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

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Ar esama sanitarinė zona atitinka Vyriausybės nustatytą?  

A. Pakalniškis. Neatitinka, nes teritorija neaptverta, joje yra ir miško žemės. Todėl, pagal 

pakoreguotas specialiojo plano ribas „Kauno vandenys“ galėtų formuoti sklypus ir pradėti tvarkytis 

kaip priklauso pagal sanitarinės apsaugos zonos rėžimo reikalavimus.  

G. Žukauskas. Kokie tikri motyvai ir kiek bus sumažinta Vičiūnų vandenvietė? 

Eksploatacinės išlaidos yra mažos. Pradėjus veikti Astravo jėgainei Kleboniškio vandenvietė 

neveiktų. Ar nereikėtų vandens atsargų? 

A. Pakalniškis. Dėl Astravo jėgainės informacijos neturiu. Tikrasis teritorijos mažinimo 

motyvas yra tai, kad įmonei nereikalingi tokie dideli plotai. Reikia vykdyti priežiūrą. Kaip minėjau, 

dalis yra miško, kurio užtverti negalima. Plano koregavimas nepakenks vandens kokybei.  

V. Gudėnas. Koks turi būti atstumas nuo apsauginės zonos iki pirmo gręžinio? 

A. Pakalniškis. Jeigu neklystu 25 metrai. Visi sanitarinių zonų reikalavimai bus išlaikyti.  

V. Gudėnas. Kas šio plano užsakovas? 

A. Pakalniškis. Miestas. „Kauno vandenys“ yra vandens išgavėjas.  

V. Gudėnas. Noriu atkreipti dėmesį, kad bloga patirtis jau padaryta miestui, t. y. 

Kleboniškio vandenvietės teritorijos mažinimas. Žinote kas atsitiko pastačius gyvenamųjų namų 

kvartalą. Tokios vandens kokybės kaip tikėtasi, nebuvo. Dabar einam į Vičiūnus ir tą patį darome. 

Noriu pasakyti, kad TS-LKD frakcija šiuo klausimu nebalsuos.  

G. Žukauskas. Jeigu Vičiūnų vandenvietės teritorijos mažinimas buvo logiškas, tai 

sumažinus Kleboniškio teritoriją, netekome 5 gręžinių. Teko išgręžti naujus, bet suprastėjo vandens 

kokybė. Todėl prašau nemažinti šitos vandenvietės.  

 

Dalyvauja 23 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 21, prieš – 0, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-276).  

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-255 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovų 2017 metų ataskaitoms“. 

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

jungtiniame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-277). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-294 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Šilelis“ direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-278). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-295 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Linelis“ direktoriaus“.  

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-279). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-320 „Dėl Kauno Aleksandro Stulginskio 

mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus“.  

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-280). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-256 „Dėl Kauno vaikų darželio 

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

„Vaivorykštė“ nuostatų patvirtinimo“.  

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-281). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-272 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno 

miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupes tvarkos“ pakeitimo“.  

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

pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-282 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T-310 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-283 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-297 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse ikimokyklinėse įstaigose nustatymo ir 

pritarimo viešosios įstaigos Kauno vaikų darželio „Rytmetys“ didžiausiam leistinam pareigybių 

(etatų) skaičiui“.  

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

2 pritarta be pastabų. Švietimo ir kultūros komitetas pritarė ir siūlo aiškinamajame rašte, esančioje 

lentelėje patikslinti 4 stulpeliuose datas. Vietoj skaičiaus „2018-08-01“ rašyti „2018-09-01“. Prašau 

pritarti Tarybos sprendimui su komiteto pastaba.  

 

R. Šnapštienė. Informuoju Tarybos narius, kad nuo TR-297 klausimo svarstymo 

nusišalino D. Večerskis.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-284). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-299 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

2 pritarta be pastabų. Švietimo ir kultūros komitetas pritarė ir siūlo aiškinamajame rašte, esančioje 

lentelėje patikslinti 4 stulpeliuose datas. Vietoj skaičiaus „2018-08-01“ rašyti „2018-09-01“. Prašau 

pritarti Tarybos sprendimui su komiteto pastaba.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-285). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-298 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-286). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-254 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų 2017 metų ataskaitoms“.  

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas išklausytas jungtiniame 

komitetų posėdyje.  

KALBĖJO: 

D. Varnas. Tarp vadovų ataskaitų, kažkokiu būdu, papuolė jums svarstyti V. Bacevičiaus 

pradinės mokyklos direktorės Jurgitos Bugenienės 2017 metų veiklos ataskaita. Mokyklos taryba 

gegužės 7 d. balsavo dėl pateiktos ataskaitos: „prieš - 11, už – 0“. Švietimo skyriaus vedėjas 

neinformavo Tarybos, kad pateikta svarstyti tokia ataskaita, kai mokyklos taryba 2 kartus nepritarė 

ataskaitai. Pagal švietimo įstatymą, jūs, kaip steigėjas, turėjote svarstyti direktorės atleidimo 

klausimą. Tą pačią dieną mokyklos taryba nepritarė ir 2016 metų ataskaitai. Pernai irgi nepritarėme 

ataskaitai. Susiformavo nepritarimų grandinėlė, siūlau papildyti Tarybos sprendimą tokiu tekstu: 

„nepritarus J. Bugenienės dviem ataskaitoms iš eilės, atleisti ją iš pareigų“.  

R. Visočnik. Ataskaitoje yra meluojama. Direktorė meluoja, kad kartu su bendruomene 

numatė mokyklos perspektyvas 2017 metams. Nieko nebuvo ir perspektyvų nebuvo. Direktorė veikė 

tam, kad uždaryti šitą mokyklą. Kita melagystė, kad pasiekti maksimalūs rezultatai, įgyvendintos 

visos planuotos priemonės, siekiant bendradarbiavimo su tėvais. Noriu pasakyti, kad ši ataskaita yra 

kopija praeitų metų ataskaitos.     

V. Gudėnas. TS-LKD frakcija siūlo atidėti ataskaitą ir teikti bendruomenei išnagrinėti.   

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo atidėti klausimo svarstymą.   

Balsavo: už – 6, prieš – 20, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti.  

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 20, prieš – 0, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-287). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-279 „Dėl Savivaldybės būsto                     

V. Landsbergio-Žemkalnio g. 9-18, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-288). 
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51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-280 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Julijanavos g. 40, Kaune, dalies pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-289). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T-281 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Vytauto pr. 30, Kaune, dalių pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-290). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-282 „Dėl Savivaldybės būsto                       

Drobės g. 21-4, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-291). 

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-284 „Dėl Savivaldybės būsto 

P. Kalpoko g. 21-4, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-292). 

 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-283 „Dėl Savivaldybės būsto                       

I. Kanto g. 24-21, Kaune, įkeitimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-293). 

 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T-285 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Širvintų g. 11, Kaune, dalies pardavimo“.  
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Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-294). 

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-302 „Dėl buto Pravieniškių g. 25-3, 

Kaune, išnuomojimo terminuotai“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-295). 

 

 

58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-277 „Dėl Gintaro Petrausko įgaliojimo 

pasirašyti valstybinės žemės sklypų, skirtų Kauno miesto savivaldybės valdomiems statiniams 

naudoti, panaudos  sutartis“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-296). 

 

 

59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-278 „Dėl Gintaro Petrausko įgaliojimo 

pasirašyti valstybinės žemės sklypų perdavimo Kauno miesto savivaldybei nuosavybės ar patikėjimo 

teise aktus“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-297). 

 

 

60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T-308 „Dėl įgaliojimų suteikimo Kauno 

miesto savivaldybės administracijos direktoriui Gintarui Petrauskui sudaryti ir pasirašyti servituto 

sutartis“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-298). 
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61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-258 „Dėl įgaliojimų suteikimo Jurgitai 

Vasiliauskienei, Audronei Gustienei ir Romenai Čepulienei“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-299). 

 

 

62. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-266 „Dėl įgaliojimų suteikimo Olgai 

Ridzevičienei, Dianai Macijauskienei ir Dijanai Vasylienei“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-300). 

 

 

63. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T-257 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-714 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto fondo 

ir Savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-301). 

 

 

64. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-311 „Dėl panaudos sutarties su Vytauto 

Didžiojo karo muziejumi pakeitimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-302). 

 

 

65. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-274 „Dėl nekilnojamojo turto  

Aušros g. 32, Kaune, perdavimo Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklai valdyti, naudoti 

ir disponuoti juo patikėjimo teise“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-303). 
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66. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-276 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo 

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

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-304). 

 

 

67. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-268 „Dėl nekilnojamojo turto           

Taikos  pr. 72, Kaune, perdavimo Kauno lopšeliui-darželiui „Smalsutis“ valdyti, naudoti ir disponuoti 

juo patikėjimo teise“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-305). 

 

 

68. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-271 „Dėl nekilnojamojo turto 

Varnių g. 36, Kaune, perėmimo iš Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-306). 

 

 

69. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-275 „Dėl nekilnojamojo turto  

Perkūno al. 5, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai S. Dariaus ir S. Girėno sporto 

centrui“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-307). 

 

 

70. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-269 „Dėl nekilnojamojo turto 

Kareivinių g. 13, Kaune, panaudos sutarties su Kauno sporto asociacija atnaujinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-308). 
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71. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-293 „Dėl nekilnojamojo turto 

Jūratės g. 19, Kaune, panaudos sutarties su Kauno kurčiųjų sporto klubu „Tyla“ atnaujinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-309). 

 

 

72. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-301 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl Kauno moksleivių aplinkotyros centro ir 

Kauno jaunųjų turistų centro reorganizavimo, prijungiant juos prie Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokyklos“ pakeitimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

R. Šnapštienė. Rengėjas pateikė siūlymą papildyti 1.2 papunktį, po žodžių „5 metams“ 

rašyti „švietimo ir ugdymo veiklai vykdyti“ (pridedama). 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo siūlymo papildyti 1.2 papunktį. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti.  

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-310). 

 

 

73. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-267 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2009 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-371 „Dėl pritarimo nebaigto statyti pastato  

Baltų pr. 7 pritaikymui bendruomenės ir švietėjiškai veiklai“ pripažinimo netekusiu galios“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-311). 

 

 

74. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-300 „Dėl nekilnojamojo turto S. Dariaus 

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

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Skilandis. Klausimas kuruojančiam kultūrą vicemerui. Ar Kaunui reikalingas toks 

muziejus, kurio senųjų automobilių eksponatų vertė apie 1 mln. eurų? Ar buvo kalbėtasi su 

dabartiniais nuomininkais ir, ar jie galės mokėti daugiau už patalpas, kuriomis dabar naudojasi? 
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S. Kairys. Jeigu neturi nuosavybės teise patalpų, tai neturi. O panauda nėra garantas, kad 

visą laiką tas patalpas turėsi. Kiek kartų ėjome į tą muziejų, visada buvo užrakinta. Retro 

automobiliais žmonės domisi ir manau, kad toks muziejus reikalingas.  

V. Gudėnas. Kodėl patalpos nuomojamos nevienodomis sąlygomis. Kiek atsimenu 

automobilių asociacijai panauda buvo suteikta vos ne 10 metų. Kitiems, kurie turi muziejų, reikia 

dalyvauti aukcione.  

P. Mačiulis. Jūs lyginate 40 kv. m federacijos patalpas su 1,5 tūkst. kv. m. didžiuliu 

sandėliu. Tai nesulyginami dalykai.  

V. Matijošaitis. Vertinu muziejų, vertinu žmonių darbą, bet nuvykęs į vietą, nemačiau 

muziejaus. Sklype baisi netvarka, stovi surūdiję automobiliai, teritorija pilna tepalo. Jūs naudojate 

Savivaldybei priklausantį turtą savo asmeniniams reikalams. Negalite vieni turėti išskirtinių teisių.  

KALBĖJO: 

 R. Kardelis, Lietuvos istorinių transporto priemonių išsaugojimo asociacijos 

„Retromobile“ klubo prezidentas. Noriu atkreipti dėmesį, kad Nekilnojamojo turto skyrius ne visiškai 

teisingai pateikė informaciją. Buvo paminėta panauda, nieko panašaus nėra. Mes esame nuomininkai. 

Patys nutraukėme panaudos sutartį ir sudarėme nuomos sutartį. Mokame nuomą Savivaldybei ir 

esame perėmę 5 turtinius vienetus iš Savivaldybės. Iš įmonių, Kauno oficialaus muziejaus ir 

eksponuojame šiuos turtinius vienetus (karietas, autobusus ir kt.). Muziejuje nėra prabangių 

automobilių, tai iš visos Lietuvos surinkti unikalūs vienetiniai automobiliai. Gaunasi paradoksali 

situacija. Perėmėme Savivaldybės turtą, jį eksponuojame, už tai papildomai mokame. Ateikite ir 

pažiūrėkite. Buvo išreikštas priekaištas, kad muziejus nedirba. Dirbame kasdien nuo 10.00 iki 17.00 

valandos. Tvarkome teritoriją, remontuojame statinius, į kuriuos buvo investuota 35 tūkst. eurų. 

Nekeliame klausimo dėl pinigų kompensavimo, dirbame iš idėjos, dirbame miestui. Prašytume tik 

palaikymo.  

R. Skilandis. Manau, kad istorinių transporto priemonių muziejus yra svarbus Kaunui. Jis 

traukia turistus ir kino industriją. Savivaldybė prisideda tik patalpų suteikimu, kitiems muziejams 

skiriama virš milijono eurų. Siūlau klausimo svarstymą atidėti. Gal galime asociacijai pasiūlyti kitas 

patalpas, kad eksponatai liktų Kaune.  

V. Gudėnas. Keista vadovaujančių miestui pozicija. Prisimenu istoriją – tai buvęs 

Santakos butų ūkis. Šita teritorija ir pastatai buvo parduodami aukcionuose. Jie neturėjo paklausos. 

Buvo apleisti, nuniokoti. Dabar, kai sutvarkyta, parūpo atimti. Prisiimkit atsakomybę norėdami 

iškeldinti muziejų su eksponatais ir jų įdirbiu.  

S. Kairys. Nemaišykime kelių dalykų, t. y.,  Miesto muziejų su savo padaliniais, veiklos 

kryptimis, ateities projektais bei koncepcijomis ir vieta, kurioje laikomi automobiliai. Nuo kadencijos 

pradžios ne kartą vykome į vietą ir buvo uždaryta. Kad tai muziejus, pavadinta skambiai.   

V. Matijošaitis. Jeigu kalbėti apie senų automobilių muziejų, toks yra Latvijoje. 

Pažiūrėkite kaip atrodo, ne senų mašinų laužas.  

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 18, prieš – 3, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-312). 

 

 

75. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-270 „Dėl nekilnojamojo turto – aikštelės 

Šiaurės pr., Kaune, nuomos (TR-270).  
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Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Mikėnas. Apie kurią aikštelę Šiaurės pr. kalbame, jų yra ne viena? Norėtume 

konkretumo. Kam nuomosim, iš kur ji atsirado, jeigu niekam nepriklauso?  

D. Valiukas. Aikštelė randasi Šiaurės pr. prie autoserviso.  

 

R. Šnapštienė. Siūloma klausimo svarstymą atidėti.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo klausimo svarstymą atidėti (balsavimo protokolas pridedamas). 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimo svarstymą atidėti. 

 

 

76. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-307 „Dėl nekilnojamojo turto                    

A. Juozapavičiaus pr. 15 ir Suomių g. 9, Kaune, nuomos“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-313). 

 

 

77. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-303 „Dėl žemės sklypo ir esamų statinių 

Buriuotojų g. 4, Kaune, pirkimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-314). 

 

 

78. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-317 „Dėl žemės sklypo ir esamų statinių 

Buriuotojų g. 7, Kaune, pirkimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-315). 

 

 

79. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-273 „Dėl pripažintų nereikalingais, 

netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų nurašymo, išardymo ir likvidavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  
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Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-316). 

 

 

80. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-319 „Dėl sutikimo laikinai naudotis 

Kauno miesto savivaldybės panaudos teise valdomu žemės sklypu ir gatvės dalimi“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

R. Šnapštienė. Siūloma klausimo svarstymą atidėti.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo klausimo svarstymą atidėti (balsavimo protokolas pridedamas) 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimo svarstymą atidėti. 

 

 

81. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai.  

R. Šnapštienė. Informuoju, kad gautas iš Vyriausybės atstovės Tauragės apskrityje, 

atliekančios LR Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje funkcijas 2018 m. gegužės 8 d. teikimas  

Nr. 7-2 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 25 d. 

įsakymo Nr. A-1426 „Dėl įgaliojimų suteikimo viešosios įstaigos Prezidento Valdo Adamkaus 

gimnazijos direktorei Ritai Rasikienei“ panaikinimo“ (kopija pridedama).  

L. Kudarienė. Noriu pateikti paklausimą Administracijos direktoriui dėl šaligatvio, 

esančio Kovo 11-osios g., atkarpoje tarp Partizanų g. ir Krėvės pr., remonto (pridedama). 

P. Jakštas. Buvo atidėtas klausimas dėl sklypų nuomos Karaliaus Mindaugo pr. 35. 

Kreipiuosi į Nekilnojamojo turto skyrių, kad sekančiam posėdžiui pateiktų statybos ir darbų 

organizavimo dalį, kurią rangovas turi turėti. Visi derinimai turėjo būti gauti iki leidimo išdavimo. 

Dabar aikštelė aptverta ir ja naudojasi jau 2 savaites.   

  

 

 

Posėdis baigėsi 11.45 val. 
 

 

Savivaldybės meras                                         Visvaldas Matijošaitis 

 

 

Tarybos sekretorė                     Sandra Gražulytė 

 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato specialistė 

Rima Grajauskienė 

 

 


