
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2018 m. birželio 26 d.   Nr. TP-6 

Kaunas 

 

 

Posėdis vyko 2018-06-26 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 10.10 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: Ž. Garšva, M. Jurgutis.   

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama).  

P. Mačiulis. Informuoju, kad sprendimo projektas „Dėl nekilnojamojo turto Pašilės g. 39A, 

41, Kaune, dalies pirkimo“ (TR-373) įtrauktas į posėdžio darbotvarkę, kadangi tokių 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 posėdžio dalyvius apie 

iš anksto pareikštą nusišalinimą nuo sprendimo projekto TR-373 „Dėl nekilnojamojo turto Pašilės g. 

39A, 41, Kaune, dalies pirkimo“ svarstymo (pridedama).  

Išvardinsiu apie iš anksto pareikštus Tarybos narių pateiktus prašymus dėl nusišalinimo nuo 

svarstomų klausimų. 

D. Razmislevičius nusišalina nuo sprendimo projekto TR-336 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-805 „Dėl Kauno apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už 

naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“ pakeitimo“ 

svarstymo (pridedama). 

D. Matijošaitis nusišalina nuo sprendimo projekto TR-373 „Dėl nekilnojamojo turto               

Pašilės g. 39A, 41, Kaune, dalies pirkimo“ svarstymo (pridedama). 

E. Plūkienė nusišalina nuo sprendimo projektų TR-356 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

valdomų įmonių strategijų sudarymo, atnaujinimo ir įgyvendinimo, pasiektų veiklos tikslų atitikties 

joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, TR-373 „Dėl 

nekilnojamojo turto Pašilės g. 39A, 41, Kaune, dalies pirkimo“ ir TR-370 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl važiavimo reguliaraus 

susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos suteikimo“ pakeitimo“ svarstymo (pridedama). 

 

P. Mačiulis. Tarybos narių T. Bagdonavičiaus ir R. Bičkauskienės pareiškimai dėl 

nusišalinimo nuo sprendimo projekto TR-373 „Dėl nekilnojamojo turto Pašilės g. 39A, 41, Kaune, 

dalies pirkimo“ svarstymo (pridedami). 

 

P. Mačiulis. Siūlau bendru sutarimu patvirtinti šios dienos darbotvarkę.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę. 
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1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-783 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo“ 

pakeitimo  

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 

tvirtinimo  

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės valdomų įmonių strategijų sudarymo, atnaujinimo ir 

įgyvendinimo, pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo  

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-426 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo“ pakeitimo  

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-630 „Dėl 

Kauno miesto gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo  

7. Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Turizmo maršrutų, jungiančių Elko ir 

Kauno miestus, vystymas“  

8. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Elektromobilių įkrovimo prieigų infrastruktūros 

kūrimas Kaune“  

9. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-805 

„Dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo 

nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti 

mokėjimo“ pakeitimo  

10. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl 

važiavimo reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos suteikimo“ pakeitimo  

11. Dėl įgaliojimų suteikimo Nijolei Ivaškevičienei, Aušrai Kazlauskienei ir Rasai 

Pakėnienei  

12. Dėl Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos direktoriaus  

13. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio 

ugdymo programoms  

14. Dėl Kauno specialiosios mokyklos perkamos (parduodamos) ar finansuojamos dienos 

socialinės globos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų kainų  

15. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-819 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų perkamos (parduodamos) ar finansuojamos 

socialinės globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų kainų ir sąrašo nustatymo“ 

pakeitimo  

16. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl 

Tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo ir pagalbos pinigų 

skyrimo vaiko laikiniesiems ir nuolatiniams globėjams (rūpintojams) Kauno miesto savivaldybėje 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  

17. Dėl Vaikų gerovės centro „Pastogė“ nuostatų patvirtinimo  

18. Dėl Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro nuostatų patvirtinimo  

19. Dėl Kauno miesto socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo  

20. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl 

didžiausio leistino Kauno miesto socialinių paslaugų centro pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ 

pakeitimo  

21. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-59 ,,Dėl 

mokesčio už sporto mokymą Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse sporto mokyklose“ pakeitimo  

22. Dėl Kauno krepšinio mokyklos ,,Aisčiai“ pavadinimo pakeitimo ir nuostatų 

patvirtinimo  

23. Dėl nekilnojamojo turto Pašilės g. 39A, 41, Kaune, dalies pirkimo  

24. Dėl automobilių perdavimo valdyti ir naudoti panaudos pagrindais Valstybės vaiko 

teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  
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25. Dėl Kauno lopšeliui-darželiui „Čiauškutis“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo 

turto nurašymo  

26. Dėl Kauno lopšeliui-darželiui „Mažylis“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto 

nurašymo  

27. Dėl sutikimo perduoti valstybės įmonei Turto bankui valstybės turtą – 3/1000 dalis 

palėpės Laisvės al. 34, Kaune  

28. Dėl nekilnojamojo turto K. Donelaičio g. 6, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartis 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  

29. Dėl nekilnojamojo turto Šarkuvos g. 32-79, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise Kauno savivaldybės vaikų globos namams  

30. Dėl nekilnojamojo turto Baltų pr. 37-55, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise Kauno savivaldybės vaikų globos namams  

31. Dėl nekilnojamojo turto Pašilės g. 34, Kaune, perdavimo Kauno lopšeliui-darželiui 

„Šilinukas“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  

32. Dėl nekilnojamojo turto Kariūnų pl. 5, Kaune, perdavimo Kauno Panemunės pradinei 

mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise ir esminio turto pagerinimo ir vertės 

padidinimo  

33. Dėl nekilnojamojo turto Šiaurės pr. 73, Kaune, perdavimo Kauno Pilėnų progimnazijai 

valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  

34. Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 5-101, Kaune, perėmimo iš Kauno miesto 

socialinių paslaugų centro ir nuomos ne konkurso būdu Kauno arkivyskupijos Caritui.  

35. Dėl nekilnojamojo turto Mokslo g. 2, Mastaičių kaime, Alšėnų seniūnijoje, Kauno 

rajone, perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn  

36. Dėl nekilnojamojo turto Parodos g. 26, Kaune, panaudos sutarties su tautine lietuvių 

studentų korporacija „Neo-Lithuania“ atnaujinimo  

37. Dėl nekilnojamojo turto Bitininkų g. 45, Kaune, nuomos  

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

39. Dėl buto Siūlų g. 34-6, Kaune, nuomos sutarties sąlygų pakeitimo ir Savivaldybės būsto 

nuomos sutarties sudarymo  

40. Dėl nekilnojamojo turto – aikštelės Šiaurės pr., prie statinių Islandijos pl. 31, Kaune, 

nuomos  

41. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą, 

panaudos sutarties su viešąja įstaiga Kauno miesto poliklinika pakeitimo ir nekilnojamojo turto                

Baltų pr. 7B, Kaune, perėmimo ir perdavimo  

42. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl 

viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų 

daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  

43. Dėl neprieštaravimo laikinai naudoti Kauno miesto savivaldybės panaudos teise 

valdomą žemės sklypą (skverą prie S. Daukanto pėsčiųjų tilto) ir gatvės dalį greta žemės sklypo 

Karaliaus Mindaugo pr. 35  

44. Dėl Savivaldybės būsto Prancūzų g. 59-48, Kaune, pardavimo  

45. Dėl Savivaldybės būsto K. Baršausko g. 75-17, Kaune, pardavimo  

46. Dėl Savivaldybės būsto Ašigalio g. 49-62, Kaune, pardavimo  

47. Dėl Savivaldybės būsto J. Mateikos g. 10-4, Kaune, pardavimo  

48. Dėl Savivaldybės būsto Demokratų g. 44-91, Kaune, įkeitimo  

49. Dėl Savivaldybės būsto A. Juozapavičiaus g. 44B-4, Kaune, pardavimo  

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

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

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų) 
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1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-339 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-783 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. 

pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-317). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-332 „Dėl Kauno miesto savivaldybės                   

2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-318). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-356 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

valdomų įmonių strategijų sudarymo, atnaujinimo ir įgyvendinimo, pasiektų veiklos tikslų atitikties 

joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-319). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-368 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-426 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 

korektūros patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Ar su bendruomene derintas šis sprendimas? 

N. Valatkevičius. Pagal įstatymus, dabar derinti su bendruomene nereikia.  

R. Skilandis. Aiškinamajame rašte rašoma, jog Teisės ir konsultavimo skyrius atkreipė 

dėmesį, kad koreguojant Bendrąjį planą pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų 

rengimo taisyklių 139. 3.2 punktą gali būti atliekami esmės nekeičiantys Bendrojo plano pakeitimai. 

Pakomentuokite situaciją dėl šios teritorijos dar kartą.  

N. Valatkevičius. Bendrojo plano koregavimas, tai yra klaidos taisymas. Šiais metais mes 

ruošiamės parengti sprendimo projektą ne tik dėl šios korektūros patvirtinimo, bet ir dėl Bendrojo 

plano pakeitimo. Vėliau rengsime šios teritorijos sprendimo projektą, tada jį teiksime viešam 

svarstymui.  
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Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-320). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-351 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio 

veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-321). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-338 „Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant 

projektą „Turizmo maršrutų, jungiančių Elko ir Kauno miestus, vystymas“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-322). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-331 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą 

„Elektromobilių įkrovimo prieigų infrastruktūros kūrimas Kaune“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-323). 

 

  

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-336 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-805 „Dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis 

Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – P. Keras, Transporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-324). 
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9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-370 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl važiavimo reguliaraus susisiekimo autobusais ir 

troleibusais lengvatos suteikimo“ pakeitimo“.  

Pranešėjas – P. Keras, Transporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-325 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-330 „Dėl įgaliojimų suteikimo Nijolei 

Ivaškevičienei, Aušrai Kazlauskienei ir Rasai Pakėnienei“. 

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

vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-326). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-337 „Dėl Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos 

direktoriaus“. 

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

komitetų posėdyje, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-327). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-335 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-328). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-352 „Dėl Kauno specialiosios mokyklos 

perkamos (parduodamos) ar finansuojamos dienos socialinės globos ir trumpalaikės socialinės globos 

paslaugų kainų 

Pranešėja – J. Putnienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-329 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 



7 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-329 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-819 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių 

įstaigų perkamos (parduodamos) ar finansuojamos socialinės globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų 

socialinių paslaugų kainų ir sąrašo nustatymo“ pakeitimo“  

Pranešėja – J. Putnienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-330 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-358 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl Tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos 

(rūpybos) šeimoje organizavimo ir pagalbos pinigų skyrimo vaiko laikiniesiems ir nuolatiniams 

globėjams (rūpintojams) Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – J. Putnienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-331 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-355 „Dėl Vaikų gerovės centro „Pastogė“ 

nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – J. Putnienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-332).  

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-354 „Dėl Kauno neįgaliojo jaunimo 

užimtumo centro nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – J. Putnienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-333). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-353 „Dėl Kauno miesto socialinių paslaugų 

centro nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – J. Putnienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-334). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-361 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl didžiausio leistino Kauno miesto socialinių 

paslaugų centro pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – J. Putnienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-335). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-360 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-59 ,,Dėl mokesčio už sporto mokymą Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinėse sporto mokyklose“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – M. Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose,             

2 pritarta be pastabų. Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas nepritarė. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

E. Gudišauskienė. Kodėl didėja mokestis už krepšinio sporto šaką. Dėl ko reikia tai daryti? 

M. Šivickas. Kaunas jau įsigijo vieną krepšinio sporto salę, esančią Petrašiūnuose. Dabar 

įsigysime šią salę. Plečiasi krepšinio sporto mokykla, į ją pereis A. Sabonio krepšinio centro vaikai 

ir treneriai. Taip pat susitarta dėl bendradarbiavimo su Žalgirio krepšinio klubo treneriais. Todėl 

manome, kad gerėjant paslaugų kokybei galima simboliškai pakelti mokestį. Visos socialinės 

garantijos išlieka.   

J. Kupčinskienė. Ar padidės trenerių atlyginimai pakėlus mokesčius? 

M. Šivickas. Ne, nepadidės.  

KALBĖJO:  

E. Gudišauskienė. Vedėjo pasisakymas kelia abejonių. Krepšinio mokyklos „Aisčiai“ 

sportininkams įkainis didėja, o tiems, kurie sportavo A. Sabonio sporto mokykloje ženkliai mažėja. 

Reikia rūpintis vaikų užimtumu ir sveikata. Mūsų biudžetas jau keletą metų yra perteklinis, galėtume 

finansuoti iš biudžeto krepšinio mokyklos išlaikymą. Reikia pasidžiaugti, kad įsigijome sporto bazes, 

kurių mums tikrai trūksta.   

J. Koryzna. Turime perteklinį biudžetą, tikrai galėtume sumažinti kai kurias kainas. Šilumos, 

parkavimo kainos auga, gal nors vaikų nelieskime, leiskime jiems sportuoti pigiau. Aš rekomenduoju 

nedidinti kainų ir sprendimui nepritarti.   

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-336 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-359 „Dėl Kauno krepšinio mokyklos 

,,Aisčiai“ pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“. 
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Pranešėjas – M. Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-337). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-373 „Dėl nekilnojamojo turto                         

Pašilės g. 39A, 41, Kaune, dalies pirkimo“. 

Pranešėjas – M. Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose,                    

1 pritarta be pastabų. Ekonomikos ir finansų bei Sveikatos ir socialinių reikalų komitetai nepritarė.   

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Noriu atkreipti dėmesį, kad aiškinamajame rašte rašoma: „vykdant Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimą“. Gruodžio mėnuo dar neatėjo.  

M. Šivickas. Atsiprašome, padaryta korektūros klaida, turi būti 2017 metai.   

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-338). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-326 „Dėl automobilių perdavimo valdyti ir 

naudoti panaudos pagrindais Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos“. 

Pranešėjas – A. Jarušauskas, Bendrojo skyriaus vedėjas. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnybai perduodami 2 nenauji 2010 metų gamybos automobiliai, kuriais naudojosi Vaiko 

teisių apsaugos skyrius. „Škoda Superb“ sulūžo nepataisomai, todėl siūlome pakeisti sprendimo 

projektą ir perduoti dar vieną „Škoda Octavia“, taip pat 2010 metų gamybos. Klausimas svarstytas 

komitetuose, visuose pritarta su rengėjo pateiktu pasiūlymu.   

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateikto siūlymo (pridedama). 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-339). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-327 „Dėl Kauno lopšeliui-darželiui 

„Čiauškutis“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto nurašymo“. 

Pranešėjas – A, Jarušauskas, Bendrojo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-340). 
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25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-328 „Dėl Kauno lopšeliui-darželiui 

„Mažylis“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto nurašymo“. 

Pranešėjas – A, Jarušauskas, Bendrojo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-341). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-369 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2007 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-630 „Dėl Kauno miesto gatvių sąrašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastatų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-342). 

  

 

 27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-341 „Dėl sutikimo perduoti valstybės 

įmonei Turto bankui valstybės turtą – 3/1000 dalis palėpės Laisvės al. 34, Kaune“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-343). 

 

 

 28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-333 „Dėl nekilnojamojo turto                                    

K. Donelaičio g. 6, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartis Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Ar panaudos sutartis ilgalaikė. Gal numatoma Valstybės vaiko teisių apsaugos 

ir įvaikinimo tarnybai išnuomoti arba parduoti tas patalpas? 

J. Žemaitienė. Šiuo sprendimu patalpos bus perduotos 10 metų panaudos pagrindais. Dalis 

patalpų yra valstybės, todėl bus sprendžiama dėl jų perdavimo patikėjimo teise Vaiko teisių apsaugos 

ir įvaikinimo tarnybai.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-344). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-325 „Dėl nekilnojamojo turto                       

Šarkuvos g. 32-79, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno 

savivaldybės vaikų globos namams“.  
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Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-345). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-324 „Dėl nekilnojamojo turto  

Baltų pr. 37-55, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno 

savivaldybės vaikų globos namams“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-346). 

 

 

 31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-340 „Dėl nekilnojamojo turto Pašilės g. 34, 

Kaune, perdavimo Kauno lopšeliui-darželiui „Šilinukas“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo 

teise“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-347). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-357 „Dėl nekilnojamojo turto                    

Kariūnų pl. 5, Kaune, perdavimo Kauno Panemunės pradinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti 

juo patikėjimo teise ir esminio turto pagerinimo ir vertės padidinimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-348). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-363 „Dėl nekilnojamojo turto                           

Šiaurės pr. 73, Kaune, perdavimo Kauno Pilėnų progimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimo priimti (sprendimas Nr. T-349). 
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 34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-365 „Dėl nekilnojamojo turto                        

Partizanų g. 5-101, Kaune, perėmimo iš Kauno miesto socialinių paslaugų centro ir nuomos ne 

konkurso būdu Kauno arkivyskupijos Caritui“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-350). 

 

 

 35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-366 „Dėl nekilnojamojo turto Mokslo g. 2, 

Mastaičių kaime, Alšėnų seniūnijoje, Kauno rajone, perėmimo Kauno miesto savivaldybės 

nuosavybėn“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai.   

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-351). 

 

 

 36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-334 „Dėl nekilnojamojo turto                               

Parodos g. 26, Kaune, panaudos sutarties su tautine lietuvių studentų korporacija „Neo-Lithuania“ 

atnaujinimo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-352). 

 

 

 37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-323 „Dėl nekilnojamojo turto                        

Bitininkų g. 45, Kaune, nuomos“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-353). 

 

 

 38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-367 „Dėl nekilnojamojo turto                                       

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

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-354).  
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39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-371 „Dėl buto Siūlų g. 34-6, Kaune, 

nuomos sutarties sąlygų pakeitimo ir Savivaldybės būsto nuomos sutarties sudarymo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

D. Razmislevičius. Kadangi sutarties projekto nėra, noriu paklausti. Kas keičiama šia 

sutartimi? Komitetuose buvo pasakyta, kad keičiama paskirtis, iš socialinio būsto į savivaldybės 

būstą, o pagal įstatymą, tokie keitimai galimi tik tada, kai nėra socialinio būsto poreikio. Ar tai nebus 

pavyzdžiu ir galimybe, kitiems socialinio būsto savininkams, privatizuoti butą.    

J. Žemaitienė. Mes šitą būstą pripažintume netinkamu gyventi, kadangi reikia didelių 

investicijų buto ir paties namo remontui. Greičiausiai jį parduotume aukciono būdu, kaip netinkamą 

gyventi. Tikslinga būtų pakeisti nuomos sąlygas į Savivaldybės būsto ir leisti išsipirkti rinkos kaina.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-355). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-342 „Dėl nekilnojamojo turto – aikštelės 

Šiaurės pr., prie statinių Islandijos pl. 31, Kaune, nuomos“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Gudėnas. Kas nusprendžia kada bus nuomojamas turtas. Ar yra sudaryta komisija, ar 

Nekilnojamojo turto skyrius nusprendžia?  

J. Žemaitienė. Aikštelės negali būti perduotos panaudos pagrindais. Šiuo atveju kreipėsi 

pilietis, kuris nori išsinuomoti. Nuomojama tik viešo konkurso būdu.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-356). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-362 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto 

nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą, panaudos sutarties su viešąja įstaiga Kauno miesto 

poliklinika pakeitimo ir nekilnojamojo turto Baltų pr. 7B, Kaune, perėmimo ir perdavimo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-357). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-372 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kauno miesto 

savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-358). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-374 „Dėl neprieštaravimo laikinai 

naudoti Kauno miesto savivaldybės panaudos teise valdomą žemės sklypą (skverą prie S. Daukanto 

pėsčiųjų tilto) ir gatvės dalį greta žemės sklypo Karaliaus Mindaugo pr. 35“.  

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

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

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Ar yra koks nors raštas iš Nacionalinės žemės tarnybos? 

J. Žemaitienė. Šios žemės panaudos gavėja yra Savivaldybė, o jai pritarus turėtų kreiptis 

į Nacionalinę žemės tarnybą, kadangi galutinį sprendimą priimta NŽT.  

P. Jakštas. Noriu paklausti, kodėl nesutvarkyti dokumentai, bet jau 1,5 mėnesio 

savavališkai naudojama ši žemė? Nacionalinė žemės tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 20 dienos 

įsakymu patvirtinta tvarka, pagal kurią turi būti imamas žemės mokestis.  

J. Žemaitienė. Panaudos gavėjas negali imti mokesčio. Savivaldybė yra panaudos 

gavėjas. 

V. Gudėnas. Ar yra subjektas, kuriam panaudos teise duodama žemė? Juk ne veltui 

klausiau, kodėl vieniems skelbiamas konkursas, kitiems – suteikiama veltui. O subjektas tai įmonė 

„Kausta“? Aš manau, kad ir jie turi mokėti žemės mokestį.   

J. Žemaitienė. Galutinį sprendimą priima Nacionalinė žemės tarnyba. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 20, prieš – 6 susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-359).  

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-343 „Dėl Savivaldybės būsto                  

Prancūzų g. 59-48, Kaune, pardavimo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-360). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T-344 „Dėl Savivaldybės būsto                                  

K. Baršausko g. 75-17, Kaune, pardavimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-361). 
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46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-345 „Dėl Savivaldybės būsto                    

Ašigalio g. 49-62, Kaune, pardavimo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-362). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-346 „Dėl Savivaldybės būsto                            

J. Mateikos g. 10-4, Kaune, pardavimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-363). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-347 „Dėl Savivaldybės būsto       

Demokratų g. 44-91, Kaune, įkeitimo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-364). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-348 „Dėl Savivaldybės būsto                               

A. Juozapavičiaus g. 44B-4, Kaune, pardavimo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

  

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-365). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-349 „Dėl žemės sklypo                          

Raktažolių g. 17, Kaune, dalies pirkimo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-366). 
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51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-350 „Dėl žemės sklypo                            

Raktažolių g. 15, Kaune, dalies pirkimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-367). 

 

 

52. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai.  

L. Kudarienė. Pateikiu Savanorių pr. 196 gyventojų prašymą (pridedama).  

E. Gudišauskienė. Gerb. mere, TS-LKD frakcija kvietė jus ir Administracijos direktorių į 

posėdį aptarti situaciją dėl S. Dariaus ir S. Girėno stadiono vykdytų viešųjų pirkimų ir kainos kilimo. 

Norėjome išsiaiškinti, kas vis dėl to vyksta, turime tokią teisę. Praeitą savaitę taip pat pateikėme merui 

raštu paklausimą, dėl planuojamo atliekų deginimo Kaune. Šis klausimas labai svarbus miestiečiams, 

nes pradiniai projektiniai pasiūlymai buvo visai kitokie. Keičiasi Vilniaus kogeneracinės jėgainės 

planai, todėl padidės į Kauną vežamų atliekų dalis. Kokią įtaką turės atliekų deginimas šilumos 

kainoms? Tarša dėl susidariusiu automobilių srautų, taip pat domina. Mums aktuali ir miestiečių 

gyvenimo kokybė. Norėtume ne politikavimo, bet rimtos diskusijos ir bendro sutarimo. Tikimės gauti 

išsamų paaiškinimą, gal susėsim prie bendro stalo ir rasim Kauno gyventojams palankiausią 

sprendimą.    

 

 

 

 

Posėdis baigėsi 10.10 val. 
 

 

Savivaldybės meras                                         Visvaldas Matijošaitis 

 

 

Tarybos sekretorė                     Sandra Gražulytė 

 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato specialistė 

Rima Grajauskienė 

 

 


