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Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras.   

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

sekretoriato specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas. 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: P. Bingelis, I. Pukelytė, V. Varžinskas. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama). 

P. Mačiulis. Noriu informuoti, kad vadovaudamasis Kauno miesto savivaldybės tarybos 

veiklos reglamento 85.1 punktu, posėdžio pirmininkas, V. Matijošaitis, iki posėdžio darbotvarkės 

patvirtinimo iš anksto informuoja apie nusišalinimą nuo sprendimo projekto TR-428 „Dėl Visvaldo 

Matijošaičio komandiruotės" svarstymo. Taip pat nuo sprendimo projekto TR-376 „Dėl Europos 

jaunučių (U16) merginų krepšinio čempionato dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo 

autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo" ir TR-399 „Dėl Europos jaunučių (UI 6) 

merginų krepšinio čempionato dalyvių transporto priemonių valdytojų atleidimo nuo vietinės 

rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti" 

svarstymo (pridedama). 

E. Plūkienė nusišalina nuo sprendimų projektų TR-399 „Dėl Europos jaunučių (U16) 

merginų krepšinio čempionato dalyvių transporto priemonių valdytojų atleidimo nuo vietinės 

rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti",                 

TR-388 „Dėl nekilnojamojo turto Aušros g. 42A, Kaune, panaudos sutarties su viešąja įstaiga 

„Sabonio krepšinio centras" nutraukimo prieš terminą", TR-376 „Dėl Europos jaunučių (U16) 

merginų krepšinio čempionato dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir 

troleibusais lengvatos dydžio nustatymo" irTR-413 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir 

nematerialiojo turto perėmimo iš Šv. Mato gimnazijos ir jo perdavimo Kauno technologijos 

universiteto inžinerijos licėjui" svarstymo (pridedama). 

B. Želvys nusišalina nuo sprendimo projekto TR-413 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio 

materialiojo ir nematerialiojo turto perėmimo iš Šv. Mato gimnazijos ir jo perdavimo Kauno 

technologijos universiteto inžinerijos licėjui" svarstymo (pridedama). 

T. Bagdonavičius nusišalina nuo sprendimų projektų TR-399 „Dėl Europos jaunučių (U16) 

merginų krepšinio čempionato dalyvių transporto priemonių valdytojų atleidimo nuo vietinės 

rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti",                   

TR-376 „Dėl Europos jaunučių (U16) merginų krepšinio čempionato dalyvių važiavimo vietinio 

reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo" svarstymo 

(pridedama). 

S. V. Bartaška nusišalina nuo sprendimo projekto TR-413 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio 

materialiojo ir nematerialiojo turto perėmimo iš Šv. Mato gimnazijos ir jo perdavimo Kauno 

technologijos universiteto inžinerijos licėjui" svarstymo (pridedama). 

E. Gudišauskienė nusišalina nuo sprendimo projekto TR-429 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-285 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 
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(etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo" pakeitimo" 

svarstymo (pridedama). 

M. Jurgutis nusišalina nuo sprendimo projekto TR-419 „Dėl nekilnojamojo turto Vaidoto g. 

115, Kaune, nuomos ne konkurso būdu viešajai įstaigai Psichologinės paramos ir konsultavimo 

centrui" svarstymo (pridedama). 

A. Palionis nusišalina nuo sprendimų projektų TR-406 „Dėl didžiausio leistino Kauno sporto 

mokyklų pareigybių skaičiaus nustatymo", TR-385 „Dėl didžiausio leistino Kauno sporto mokyklų 

pareigybių skaičiaus nustatymo", TR-407 „Dėl nekilnojamojo turto A. Stulginskio g. 61, Kaune, 

perėmimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno sporto mokyklai 

„Gaja" svarstymo (pridedama). 

D. Matijošaitis nusišalina nuo sprendimų projektų TR-399 „Dėl Europos jaunučių (U16) 

merginų krepšinio čempionato dalyvių transporto priemonių valdytojų atleidimo nuo vietinės 

rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti", TR-

428 „Dėl Visvaldo Matijošaičio komandiruotės", TR-376 „Dėl Europos jaunučių (U16) merginų 

krepšinio čempionato dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais 

lengvatos dydžio nustatymo" svarstymo (pridedama). 

D. Razmislevičius nusišalina nuo sprendimų projektų TR-399 „Dėl Europos jaunučių (U16) 

merginų krepšinio čempionato dalyvių transporto priemonių valdytojų atleidimo nuo vietinės 

rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti",                    

TR-377 „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" , TR-431 „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-400 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. 

sprendimo Nr. T-611 „Dėl negyvenamųjų patalpų Puodžių g. 24, Kaune, panaudos sutarties su 

asociacija Kauno Afganistano karo veteranų klubu neatnaujinimo ir jų perdavimo VšĮ „Automobilių 

stovėjimo aikštelės" pakeitimo" svarstymo (pridedama). 

L. Mikalauskas. Nusišalinu nuo sprendimo projekto TR-417 „Dėl Kauno kino centro 

„Romuva" teikiamų paslaugų įkainių nustatymo" svarstymo. 

L. Pūkienė. Nusišalinu nuo sprendimo projekto TR-413 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio 

materialiojo ir nematerialiojo turto perėmimo iš Šv. Mato gimnazijos ir jo perdavimo Kauno 

technologijos universiteto inžinerijos licėjui" svarstymo. 

D. Razmislevičius. Nusišalinu nuo sprendimo projekto TR-433 Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-807 „Dėl Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės 

rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo" 

pakeitimo" svarstymo. 

R. Bičkauskienė nusišalina nuo sprendimų projektų TR-376 „Dėl Europos jaunučių (UI 6) 

merginų krepšinio čempionato dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir 

troleibusais lengvatos dydžio nustatymo", TR-399 „Dėl Europos jaunučių (U16) merginų krepšinio 

čempionato dalyvių transporto priemonių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi 

nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti" svarstymo (pridedama). 
 
 

P. Mačiulis. Vakar vykusioje frakcijų seniūnų sueigoje buvo gautas Sporto, turizmo ir 

laisvalaikio komiteto siūlymas įtraukti į darbotvarkę sprendimo projektą TR-432 „Dėl pritarimo 

įgyvendinti projektą", pranešėjas Kultūros skyriaus vedėjas Albinas Vilčinskas ir TR-433 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-807 „Dėl Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės 

rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo" 

pakeitimo", pranešėjas Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas Mindaugas 

Augustaitis. Ir rengėjų prašymu siūloma išbraukti iš darbotvarkės 4-ąjį klausimą TR- 403 „Dėl Kauno 
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miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-652 „Dėl skverų statuso 

suteikimo“ ir darbotvarkės 44 klausimą TR-410 „Dėl nekilnojamojo turto Vaidoto g. 115, Kaune, 

perdavimo Kauno Šančių mokyklai-daugiafunkciam centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise“. 
 

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

šios dienos darbotvarkę.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę. 

 

1. Dėl Visvaldo Matijošaičio komandiruotės (TR-428).  

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-739 

„Dėl Laikinų nesudėtingų prekybos (paslaugų teikimo) statinių (įrenginių) Kauno miesto viešosiose 

vietose projektavimo ir statybos (įrengimo) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu 

galios (TR-398).  

3. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2016–2017 m. 

sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai (TR-426).  

4. Dėl Kauno miesto tarybos 2001 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. 43 „Dėl Kauno miesto 

žaliųjų plotų“ pakeitimo (TR-404).  

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d.  sprendimo Nr. T-17 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių 

finansavimo plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-412).  

6. Dėl pritarimo likviduoti uždarąją akcinę bendrovę „Kauno aikštelė“ ir šios bendrovės 

akcijų paketo išbraukimo iš Kauno miesto savivaldybės privatizavimo objektų sąrašo (TR-405).  

7. Dėl Europos jaunučių (U16) merginų krepšinio čempionato dalyvių transporto 

priemonių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto 

vietomis transporto priemonėms statyti (TR-399).  

8. Dėl Europos jaunučių (U16) merginų krepšinio čempionato dalyvių važiavimo vietinio 

reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo (TR-376).  

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 (TR-377).  

10. 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 

(TR-431). 

11. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-807 

„Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos tarnybinių automobilių 

valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis 

automobiliams statyti mokėjimo“ pakeitimo (TR-433). 

12. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl 

Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-386). 

13. Dėl Kauno kino centro „Romuva“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-417). 

14. Dėl atstovo delegavimo į regioninę kultūros tarybą (TR-418). 

15. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą (TR-432). 
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16. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-433 „Dėl 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 

įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno 

miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-425).  

17. Dėl didžiausio leistino Kauno sporto mokyklų pareigybių skaičiaus nustatymo                       

(TR-406).  

18. Dėl didžiausio leistino Kauno sporto mokyklų pareigybių skaičiaus nustatymo                      

(TR-385).  

19. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-337       

„Dėl Kauno krepšinio mokyklos „Aisčiai“ pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

(TR-422).  

20. Dėl UAB „Gilius ir ko“ švietimo ir ugdymo įstaigų vartotojams pagal šilumos pirkimo 

atviro konkurso I pirkimo dalį tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo                       

(TR-415).  

21. Dėl UAB „Gilius ir ko“ švietimo ir ugdymo įstaigų vartotojams pagal šilumos pirkimo 

atviro konkurso II pirkimo dalį tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo                     

(TR-416).  

22. Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 mokslo metais patikslinimo ir 

pritarimo patikslintam priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose 

švietimo įstaigose, kuriose Kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 2018–2019 mokslo metais (TR-

396). 

23. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-284 

,,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“ pakeitimo (TR-394).  

24. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-107 

,,Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

ugdymo centre nustatymo“ pakeitimo (TR-395).  

25. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-285 

,,Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklose nustatymo“ pakeitimo (TR-429).  

26. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perėmimo iš Šv. Mato 

gimnazijos ir jo perdavimo Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjui (TR-413).  

27. Dėl turto perėmimo ir perdavimo Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklai ir Kauno 

suaugusiųjų mokymo centrui (TR-414).  

28. Dėl leidimo Kauno miesto švietimo įstaigoms statyti naujus statinius (TR-387).  

29. Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn ir jų 

perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise (TR-380).  

30. Dėl Kauno Žaliakalnio progimnazijai patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto 

nurašymo (TR-379).  

31. Dėl Kauno miesto savivaldybės turto, perduoto Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ 

gimnazijai, nurašymo (TR-378).  

32. Dėl pritarimo susitarimo dėl 2004 m. lapkričio 11 d. sutarties dėl žemės servituto 

pakeitimo ir viešų automobilių stovėjimo vietų panaudos sutarties projektams ir įgaliojimų suteikimo 

Gintarui Petrauskui (TR-430). 
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33. Dėl nekilnojamojo turto Uosio g. 7, Kaune, perėmimo iš Kauno kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų ugdymo centro (TR-381). 

34. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-478 „Dėl 

nekilnojamojo turto J. Gruodžio g. 16, Kaune, nuomos“ pripažinimo netekusiu galios (TR-382). 

35. Dėl nekilnojamojo turto Danų g. 15A, Kaune, panaudos sutarties nutraukimo prieš 

terminą (TR-383).  

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

negyvenamųjų patalpų Vaidoto g. 115, Kaune, perdavimo panaudos pagrindais“ pakeitimo (TR-384).  

37. Dėl nekilnojamojo turto Aušros g. 42A, Kaune, panaudos sutarties su viešąja įstaiga 

„Sabonio krepšinio centras“ nutraukimo prieš terminą (TR-388).  

38. Dėl nekilnojamojo turto Baltų pr. 123, Kaune, nuomos moksleivių maitinimui 

organizuoti (TR-397).  

39. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio materialiojo turto Baltų pr. 103, Kaune, nuomos 

moksleivių maitinimui organizuoti (TR-402).  

40. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-611 

„Dėl  negyvenamųjų patalpų Puodžių g. 24, Kaune, panaudos sutarties su asociacija Kauno 

Afganistano karo veteranų klubu neatnaujinimo ir jų perdavimo VšĮ „Automobilių stovėjimo 

aikštelės“ pakeitimo (TR-400).  

41. Dėl nekilnojamojo turto Šv. Gertrūdos g. 8A, Kaune (TR-401).  

42. Dėl nekilnojamojo turto A. Stulginskio g. 61, Kaune, perėmimo ir perdavimo valdyti, 

naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno sporto mokyklai „Gaja“ (TR-407). 

43. Dėl nekilnojamojo turto Baltų pr. 51, Kaune, perėmimo iš Kauno „Santaros“ gimnazijos 

ir perdavimo Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise (TR-408).  

44. Dėl nekilnojamojo turto Ašigalio g. 23, Kaune, perėmimo ir perdavimo valdyti, naudoti 

ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklai (TR-409).  

45. Dėl nuomos sutarčių, sudarytų su UAB „Pirmoji kregždutė“, nutraukimo prieš terminą 

ir pripažintų netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų Sporto g. 1, Sporto g. 3A, Kaune, 

nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-411).  

46. Dėl negyvenamųjų patalpų Kalniečių g. 126A-100, Kaune, panaudos sutarties su Juozo 

Vinčos sporto klubu nutraukimo ir sutikimo perduoti valstybės turtą valstybės įmonei Turto bankui 

(TR-421).  

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

įstaigai Psichologinės paramos ir konsultavimo centrui (TR-419).  

48. Dėl pripažintų netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų Pramonės pr. 61, 

Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-423).  

49. Dėl įgaliojimų balsuoti dėl žemės sklypų formavimo prie daugiabučių namų, kuriuose 

Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklauso patalpos, suteikimo Editai Paplauskaitei ir 

Olgai Ridzevičienei (TR-427). 

50. Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės pr. 42, Kaune, pirkimo (TR-424).  

51. Dėl Savivaldybės būsto Savanorių pr. 172-13, Kaune, pardavimo (TR-389).  

52. Dėl Savivaldybės būsto Vaisių g. 34A-5, Kaune, pardavimo (TR-390).  

53. Dėl Savivaldybės būsto Taikos pr. 35-42, Kaune, pardavimo (TR-391).  

54. Dėl Savivaldybės būsto Taikos pr. 43-808, Kaune, pardavimo (TR-392).  

55. Dėl Savivaldybės būsto M. Jankaus g. 6-2, Kaune, pardavimo (TR-393).  

56. 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-428 „Dėl Visvaldo Matijošaičio 

komandiruotės. 

Pranešėja – Edita Štuikienė, Personalo valdymo skyriaus vyriausioji specialistė. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Ar numatoma, kad į šią komandiruotę vyks kas nors iš Savivaldybės 

administracijos darbuotojų?  

E. Štuikienė. Ne, į šią komandiruotę vyksta tik vienas meras.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-368). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-398 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-739 „Dėl Laikinų nesudėtingų prekybos (paslaugų teikimo) 

statinių (įrenginių) Kauno miesto viešosiose vietose projektavimo ir statybos (įrengimo) tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. Ankstesniame posėdyje buvo patvirtintos  

naujos taisyklės, todėl šios senos taisyklės turėtų būti panaikintos. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-369 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-426 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2016–2017 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 

ataskaitai“. 

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

Prieš tai 2015 m. buvo pateikta ataskaita, nes Bendrasis planas patvirtintas 2014 m., jau išnagrinėtos  

ir patvirtintos 47 pozicijos, šiuo atveju prisideda dar 50 pozicijų, bus parengti sprendiniai ir 

pateiksime jums  patvirtinti. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Žukauskas. Prašiau anksčiau pasiaiškinti koks pastatas pastatytas prieš kavinę ,,Eglė“. 

Kaunas taip gražiai tvarkosi, o ten toks prastas statinys.   

N. Valatkevičius. Teks nuvažiuoti pasižiūrėti. Duokite laiko, jus asmeniškai informuosiu. 

Šiam klausimui nebuvau pasiruošęs.   

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-370 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-404 „Dėl Kauno miesto tarybos 2001 m. 

vasario 15 d. sprendimo Nr. 43 „Dėl Kauno miesto žaliųjų plotų“ pakeitimo“. 
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Pranešėja – Radeta Savickienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 3 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-371 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-412 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2018 m. vasario 6 d.  sprendimo Nr. T-17 „Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos 2018 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Radeta Savickienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 3 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-372 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-405 „Dėl pritarimo likviduoti uždarąją 

akcinę bendrovę „Kauno aikštelė“ ir šios bendrovės akcijų paketo išbraukimo iš Kauno miesto 

savivaldybės privatizavimo objektų sąrašo“. 

Pranešėja– Ingrida Serapinienė, Juridinių asmenų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, 

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose ir Privatizavimo komisijoje 

- pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Gudėnas. Jeigu yra akcijų, ar buvo Tarybos komisija ir priėmė sprendimą dėl likvidavimo.  

I. Serapinienė. Sprendimą dėl išbraukimo priima Taryba, o pritaria  Privatizavimo komisija. 

Komisija pritarė liepos 13 d.   

V. Gudėnas. Ar Komisijoje buvo Tarybos nariai? 

I. Serapinienė. Taip, ją sudaro 7 Tarybos nariai.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-373). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-376 „Dėl Europos jaunučių (U16) merginų 

krepšinio čempionato dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais 

lengvatos dydžio nustatymo“. 

Pranešėjas – Mindaugas Augustaitis, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjo 

pavaduotojas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-375). 

 

 

 



8 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-399 „Dėl Europos jaunučių (U16) merginų 

krepšinio čempionato dalyvių transporto priemonių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už 

naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti“. 

Pranešėjas – Mindaugas Augustaitis, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjo 

pavaduotojas. Klausimas svarstytas  3 komitetuose, pritarta be pastabų. Siūloma nuo rinkliavos 

atleisti 10 automobilių. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-374). 

 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-377 „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 – Mindaugas Augustaitis, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjo 

pavaduotojas. Buvo gautas prašymas iš Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pakeisti  

automobilius, esančius sąraše, kitais automobiliais. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

KALBĖJO: 

P. Mačiulis. Yra rengėjo pastaba, perskaitykite.  

M. Augustaitis. Buvo gautas prašymas dėl vieno automobilio keitimo, po to, jau parengus 

sprendimo projektą gavome prašymą pakeisti dar vieno automobilio duomenis. Todėl prašome 

papildyti sprendimo projektą ir įrašyti punktą dėl 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-805 priedo 

45 punkto pakeitimo.  

  

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pritarti rengėjo pateiktai pataisai.   

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-376). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-431 „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 – Mindaugas Augustaitis, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjo 

pavaduotojas. Elektromobilių valdytojams teks įsigyti specialųjį leidimą, atsiranda mokėjimo būdas 

bekontakte mokėjimų kortele, keičiasi apmokėjimo trumpąja žinute nuostatos, lengvatiniai leidimai 

gyventojams, gyvenantiems netoli apmokestintų gatvių, aikštelių - bus galima naudotis papildomu 

automobiliu, papildoma ,,Žalioji zona“ 8 atitinkamomis gatvėmis ar gatvių atkarpomis. Ilgalaikio 

stovėjimo zona taip pat bus papildoma. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Skilandis. Kokius tikslus norite pasiekti apmokestindami daugiau gatvių?  

M. Augustaitis. Mažinti apkrovimą tose zonose, mažinti eismo srautus ir mažinti taršą miesto 

centrinėje dalyje.  
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G. Budnikas. Ką daryti jaunoms šeimoms, kurioms reikia išvežioti vaikus į mokyklas, 

darželius. Kur joms statyti automobilius, kai visur apmokestinama.   

M. Augustaitis. Prie mokyklų, darželių įrengiame trumpalaikio sustojimo zonas, kad būtų 

galima sustoti ir išleisti vaikus, taip pat visose zonose yra tolerancijos riba – keletas minučių, kurios 

neapmokestinamos. 

V. Gudėnas. Kodėl Karaliaus Mindaugo gatvę apmokestinate? Tada reikėtų ir                    

Mickevičiaus ir Maironio gatvėse uždrausti parkavimą, nes jos žymiai siauresnės. Ar tai rinkliavos 

surinkimo tikslais daroma? Transporto judėjimui tikrai netrukdo.  

M. Augustaitis. Karaliaus Mindaugo prospekte ne uždraudžiamas parkavimas, o 

apmokestinamas, kadangi užimtumas šioje gatvėje siekia 95 procentus. 

J. Koryzna. Centras gal ir gerai, kad apmokestinamas, tačiau einame į mažesnes gatveles. 

Kokie planai yra – kiek dar plėsimės, ar bus einama ir prie turgaus Žaliakalnyje ir Vilijampolėje. 

M. Augustaitis. Sprendžiamos ir kitos problemos. Savanorių pr., yra labai daug verslo 

subjektų, o parkavimo vietų nepadaugėjo. Gyventojams atsirado problemų, kai mašinos statomos 

mažose tarpinėse gatvelėse.   

P. Jakštas. Karaliaus Mindaugo pr. reikėjo apmokestinti tik vieną pusę, o nuo Nemuno pusės 

palikti neapmokestintą. 2017 m. apie 4 mln. eurų surinkta už parkavimą, šiais metais planuojama 

surinkti apie 5 mln. Ar buvo pastatyta bent viena stovėjimo aikštelė.   

M. Augustaitis. Palikti neapmokestintą Karaliaus Mindaugo pr. pusę prie Nemuno ir palikti 

ten prioritetinį parkavimą nėra mūsų tikslas, nes šiuo metu ten nėra pakankamai pėsčiųjų perėjų, ir 

dažnai žmonės kerta prospektą nesaugiai. Be to abi prospekto pusės vienodai apkrautos. Dėl 

investicijų – surinktos lėšos panaudotos viešojo transporto gerinimui, nebūtinai aikštelių statymui.     

P. Mačiulis. Kviečiame į diskusiją. Mieste reikia papildomų parkavimo aikštelių, kur žmonės 

galėtų palikti automobilius visai dienai. Laukiame iš Tarybos narių pasiūlymų.  

KALBĖJO: 

R. Skilandis. Karaliaus Mindaugo pr. apmokestinus – ten nesumažės transporto priemonių. 

Mano siūlymas būtų – apmokestiname visas Kauno gatves. Pastatome tokią ženklą prie įvažiavimo į 

Kauną, sutaupysime ženklams ir mažiau vargo bus. 

V. Gudėnas. Palaikau R. Skilandžio pasiūlymą. Reikia parengti strategiją, kurias gatves 

apmokestiname ir supažindinkime gyventojus. Miesto pradžiose įrenkime aikšteles nemokamai 

parkuoti. Jeigu surenkame 5 mln. eurų, tai už tai ir įrenkime aikšteles ir bus aišku, kad saugome savo 

miestą nuo triukšmo, dulkių ir pan. 

E. Gudišauskienė. Nebuvo plataus nagrinėjimo šiuo klausimu. Vėl bus posėdis ir vėl bus 

teikiamos naujos gatvės.  Kai kalbama apie viešąjį transportą, tai pakalbėkime apie kokį transportą 

kalbama. Yra projektas apie automobilių stovėjimo aikštelių plėtrą tik jį reikia pasiimti iš stalčių.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsavo: už – 21, prieš – 9, susilaikė – 6.  

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-377 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-433 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-807 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybos Kauno valdybos tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už 

naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – Mindaugas Augustaitis, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjo 

pavaduotojas. Sąrašas ne papildomas, o tik vienas automobilis keičiamas kitu. 
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-378).  

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-386 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų 

įkainių nustatymo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – Albinas Vilčinskas, Kultūros skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-379 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-417 „Dėl Kauno kino centro „Romuva“ 

teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“. 

Pranešėjas – Albinas Vilčinskas, Kultūros skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-380 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-418 „Dėl atstovo delegavimo į regioninę 

kultūros tarybą“. 

Pranešėjas – Albinas Vilčinskas, Kultūros skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-381). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-432 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą“. 

Pranešėjas – Albinas Vilčinskas, Kultūros skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 2 

komitetuose. Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitete pritarta su pastaba ,,Rekomenduoti 

Savivaldybės tarybai patikslinti sprendimo projekto pavadinimą ir jį rašyti taip: ,,Dėl pritarimo 

įgyvendinti projektą ,,Nemuno Žemupio kultūros ir gamtos paveldo animavimas e-rinkodaros 

būdais“. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pritarti pateiktai pastabai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-382). 
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16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-425 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-433 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir 

bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės 

,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Jolanta Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Pranešėja prašo 

pataisyti sprendimo projekte pastebėtas technines klaidas. (skyriaus raštas pridedamas) 

Klausimas svarstytas 3 komitetuose. Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas pritarė rengėjo 

pastaboms. Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė be pastabų.  Valdymo ir bendruomenių plėtojimo 

komitetas pritarė su pastabomis:  ,,Siūlyti Apraše išbraukti 14 punktą, 15 punkto trečioje pastraipoje 

išbraukti žodžius "informuoja apie tai PVK, ir gavęs PVK pritarimą,", 15 punkto ketvirtoje 

pastraipoje išbraukti žodžius ,,informuoja apie tai PVK, ir, gavęs PVK pritarimą,“ ir atitinkamai 

pakeisti numeravimą. Siūlyti Tarybai priimti protokolinį pavedimą ir pavesti Administracijos 

direktoriui įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-

2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės "Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" 

įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašą pavesti seniūnams padėti organizuoti 

išplėstines seniūnaičių sueigas, tuo pačiu pavesti jiems į šaukiamus išplėstinės seniūnaičių sueigos 

posėdžius pakviesti paskirtus atsakingus administracijos darbuotojus.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Kiek šiais metais sumažėjo finansavimas bendruomenių veiklai lyginant su 

praėjusiais metais ir kodėl? 

J. Baltaduonytė. Pernai buvo skirta 290 tūkst. eurų, o šiais metais 203 tūkst. eurų. Kodėl 

sumažėjo atsakyti negalime, nes tai 100 proc. valstybės lėšomis finansuojama priemonė, tiek skyrė 

valstybė šiais metais.  

G. Budnikas. Kas nustatys kriterijus ar atitiko įsakymo reikalavimus? 

J. Baltaduonytė. Tvarkos aprašas yra keičiamas vadovaujantis būtent gegužės pabaigoje 

priimtu ministro įsakymu. Mūsų tvarkos apraše seniūnaičių sueiga nustato prioritetus, kuri veikla bus 

finansuojama. Bus skiriami balai, lėšos bus skiriamos pagal gautus projektus.  

 

P. Mačiulis. Ar rengėjo pataisai ir komiteto siūlymui galime pritarti bendru sutarimu? Niekas 

neprieštarauja? 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pritarti rengėjo pataisoms ir Valdymo ir bendruomenių 

plėtojimo komiteto pasiūlymui ,,Apraše išbraukti 14 punktą, 15 punkto trečioje pastraipoje išbraukti 

žodžius "informuoja apie tai PVK, ir gavęs PVK pritarimą,", 15 punkto ketvirtoje pastraipoje 

išbraukti žodžius "informuoja apie tai PVK, ir, gavęs PVK pritarimą," ir atitinkamai pakeisti 

numeravimą“.  

 

P Mačiulis. Apsispręskime, dėl Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto siūlomo 

protokolinio pavedimo. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pavesti Administracijos direktoriui įgyvendinant 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano 

įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno 

miesto savivaldybėje tvarkos aprašą pavesti seniūnams padėti organizuoti išplėstines seniūnaičių 

sueigas, tuo pačiu pavesti jiems į šaukiamus išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžius pakviesti 

paskirtus atsakingus administracijos darbuotojus“.  
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Dalyvauja 35 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-383 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-406 „Dėl didžiausio leistino Kauno sporto 

mokyklų pareigybių skaičiaus nustatymo“. 

Pranešėjas – Mindaugas Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 

komitetuose, 2 pritarė be pastabų, vienas komitetas nepritarė.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-384). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-385 „Dėl turto perdavimo biudžetinėms 

įstaigoms – Kauno sporto mokykloms“. 

Pranešėjas – Mindaugas Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-385). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-422 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-337 „Dėl Kauno krepšinio mokyklos „Aisčiai“ 

pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – Mindaugas Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-386). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-415 „Dėl UAB „Gilius ir ko“ švietimo ir 

ugdymo įstaigų vartotojams pagal šilumos pirkimo atviro konkurso I pirkimo dalį tiekiamos šilumos 

kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo“. 

Pranešėjas – Raimondas Mačikėnas, Energetikos skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-387). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-416 „Dėl UAB „Gilius ir ko“ švietimo ir 

ugdymo įstaigų vartotojams pagal šilumos pirkimo atviro konkurso II pirkimo dalį tiekiamos šilumos 

kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo“. 



13 

 

Pranešėjas – Raimondas Mačikėnas, Energetikos skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-388). 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-396 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių 

ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 

2018–2019 mokslo metais patikslinimo ir pritarimo patikslintam priešmokyklinio ugdymo grupių ir 

klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Kauno miesto savivaldybė yra 

dalininkė, 2018–2019 mokslo metais“. 

Pranešėja – Asta Keruckė, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti 

skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-389 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-394 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-284 ,,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“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Asta Keruckė, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti 

skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-390). 

  

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-395 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-107 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus kai kuriose Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose nustatymo“ 

pakeitimo“. 

Pranešėja – Asta Keruckė, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti 

skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. Šiuo projektu 

keičiamas pareigybių skaičius Kauno miesto kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-391). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-429 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-285 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo“ pakeitimo“. 
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Pranešėja – Asta Keruckė, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti 

skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 4 komitetuose, 3 pritarta be pastabų. Ekonomikos ir 

finansų komitetas pateikė pastabą: ,,Siūlyti pakeisti 1.45 papunktį ir jį išdėstyti taip: Kauno Veršvų 

gimnazija – 50,7 pareigybių (etatų), iš mokinio krepšelio lėšų finansuojama 20,7 pareigybių, iš 

Savivaldybės lėšų finansuojamos 30 pareigybių;. Siūlyti pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip: Kauno 

Veršvų gimnazija – 49,5 pareigybių (etatų), iš mokinio krepšelio lėšų finansuojama 19,5 pareigybių, 

iš Savivaldybės lėšų finansuojamos 30 pareigybių“.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Ekonomikos ir finansų komiteto pastabai pritarti.    

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-392). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-413 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio 

materialiojo ir nematerialiojo turto perėmimo iš Šv. Mato gimnazijos ir jo perdavimo Kauno 

technologijos universiteto inžinerijos licėjui“. 

Pranešėja – Asta Keruckė, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti 

skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-393). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-414 „Dėl turto perėmimo ir perdavimo 

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklai ir Kauno suaugusiųjų mokymo centrui“. 

Pranešėja – Asta Keruckė, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti 

skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-394). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-387 „Dėl leidimo Kauno miesto švietimo 

įstaigoms statyti naujus statinius“. 

Pranešėjas – Alfonsas Jarušauskas, Aprūpinimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-395). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-380 „Dėl mokyklinių autobusų perėmimo 

Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo 

teise“. 

Pranešėjas – Alfonsas Jarušauskas, Aprūpinimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 

komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-396). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-379 „Dėl Kauno Žaliakalnio progimnazijai 

patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto nurašymo“. 

Pranešėjas – Alfonsas Jarušauskas, Aprūpinimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 4 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-397).  

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-378 „Dėl Kauno miesto savivaldybės turto, 

perduoto Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijai, nurašymo“. 

Pranešėjas – Alfonsas Jarušauskas, Aprūpinimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 

komitetuose,  pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-398). 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-430 „Dėl pritarimo susitarimo dėl 2004 m. 

lapkričio 11 d. sutarties dėl žemės servituto pakeitimo ir viešų automobilių stovėjimo vietų panaudos 

sutarties projektams ir įgaliojimų suteikimo Gintarui Petrauskui“. 

Pranešėja – Rūta Šimkaitytė-Kudarauskė, Teisės ir konsultavimo skyriaus vedėja. 

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų.   

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Ar šis klausimas susiję su sprendimo projektu TR-431 ,,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“ – dėl apmokestinimo 

Karaliaus Mindaugo pr.? 

R. Šimkaitytė-Kudarauskė. Ne. Eina kalba apie Akropolio garažą, kuris yra privatus turtas.  

J. Kupčinskienė. Akropolio garažo stovėjimo vietas ir jų apmokestinimą? Ar nėra tokio 

punkto? 

R. Šimkaitytė-Kudarauskė. Jiems bus sudaromos galimybės patiems reguliuotis, nes tai jų 

turtas, o Savivaldybei išlaikoma sąlyga - 1500 vietų, kaip ir buvo planuota visą laiką, renginių metu 

bus išlaikomos nemokamos vietos.    

V. Gudėnas. Įgaliojimai suteikiami , o sutarties nematome.  

R. Šimkaitytė-Kudarauskė. Panaudos sutarties projektas yra pridėtas.  

V. Gudėnas. Čia kalbama apie ,,Žalgirio“ areną ir 1500 vietų. Aš sutikčiau palaikyti, jeigu 

surenkama suma būtų kaip parama Kauno ,,Žalgiriui“, nes, matyt, Akropolis rinks pinigus už 

parkavimą.   

R. Šimkaitytė-Kudarauskė. Renginių metu bus nemokama.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsavo: už – 23, prieš – 0, susilaikė – 10.  
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-399). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-381 „Dėl nekilnojamojo turto Uosio g. 7, 

Kaune, perėmimo iš Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-400). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-382 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-478 „Dėl nekilnojamojo turto J. Gruodžio g. 16, Kaune, 

nuomos“ pripažinimo netekusiu galios“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai.   

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-401). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-383 „Dėl nekilnojamojo turto Danų g. 15A, 

Kaune, panaudos sutarties nutraukimo prieš terminą“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Ar tai Neįgalaus jaunimo užimtumo centro pastatas? 

D. Valiukas. Taip. 

L. Kudarienė. Kodėl nutraukiama panaudos sutartis?  

D. Valiukas. Nutraukiama su organizacija, kuri turi 2 patalpas. Kadangi įstaiga negali turėti 

2 patalpų, todėl nutraukiama sutartis.  

L. Kudarienė. Kokia tai organizacija?  

D. Valiukas. Tai Kauno miesto neįgaliųjų draugija.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA. (bendru sutarimu) Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-402). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-384 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

Kaune, perdavimo panaudos pagrindais“ pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-403). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-388 „Dėl nekilnojamojo turto Aušros g. 

42A, Kaune, panaudos sutarties su viešąja įstaiga „Sabonio krepšinio centras“ nutraukimo prieš 

terminą (TR-388). 

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

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

                 Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

                 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-404). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-397 „Dėl nekilnojamojo turto Baltų pr. 

123, Kaune, nuomos moksleivių maitinimui organizuoti“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, 2 komitetuose pritarta, Darnios plėtros ir investicijų komitete nepritarta – 

pateikta pastaba: ,,Rekomenduoti į nekilnojamojo turto moksleivių maitinimui konkurso nuomos 

sąlygas įtraukti kriterijų dėl moksleivių maitinimo kokybės“.    

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-405). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-402 „Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio 

materialiojo turto Baltų pr. 103, Kaune, nuomos moksleivių maitinimui organizuoti“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta, nepritarta Darnios plėtros ir investicijų komitete, – pateikta 

pastaba: ,,Rekomenduoti į nekilnojamojo turto moksleivių maitinimui konkurso nuomos sąlygas 

įtraukti kriterijų dėl moksleivių maitinimo kokybės“.    

 

Dalyvauja 34 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-406). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-400 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-611 „Dėl  negyvenamųjų patalpų Puodžių g. 24, 

Kaune, panaudos sutarties su asociacija Kauno Afganistano karo veteranų klubu neatnaujinimo ir jų 

perdavimo VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas  3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Budnikas. Ar tos patalpos 3-iame pastato aukšte ar pusrūsyje? 

D. Valiukas. Pusrūsyje. 

V. Gudėnas. Jeigu žmones iškeliame, tai kur jiems pasiūlome. Viskas eina mūsų 

įmonėms, o asociacijomis kas pasirūpina? 

D. Valiukas. Būtent šia organizacija pasirūpinta, ji daugiau kaip 3 mėnesiai dirba Vaidoto 

g. 115 , centre esančiose patalpose. Tai tik tam tikro teisės akto patikslinimas.  
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Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-407). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-401 „Dėl nekilnojamojo turto                   

Šv. Gertrūdos g. 8A, Kaune“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-408). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-407 „Dėl nekilnojamojo turto                    

A. Stulginskio g. 61, Kaune, perėmimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo 

teise Kauno sporto mokyklai „Gaja“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-409). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-408 „Dėl nekilnojamojo turto Baltų pr. 

51, Kaune, perėmimo iš Kauno „Santaros“ gimnazijos ir perdavimo Kauno miesto savivaldybės 

Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-410). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-409 „Dėl nekilnojamojo turto Ašigalio 

g. 23, Kaune, perėmimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Algio 

Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklai“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA. (bendru sutarimu) Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-411). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-411 „Dėl nuomos sutarčių, sudarytų su 

UAB „Pirmoji kregždutė“, nutraukimo prieš terminą ir pripažintų netinkamais (negalimais) naudoti 

nekilnojamųjų daiktų Sporto g. 1, Sporto g. 3A, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo“. 
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Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, 2 komitetuose pritarta, 1 – ame išklausyta. Įmonės savininkė išplatinusi 

prašymą nenutraukti sutarties. Iš principo reikia atlikti procedūrą, kad tais statiniais būtų galima 

disponuoti atėjus laikui, t. y., juos nugriauti, likviduoti. O įmonės iškraustymas bus atidėtas iki darbų 

pradžios. Jeigu savininkė norės, galės dirbti šiose patalpose ir toliau.     

KLAUSIMŲ PATEIKĖ:  

J. Koryzna. Labai gerai, kad atsižvelgta į įmonės savininkės prašymą nekraustyti dabar. 

Prašymai pateikti ir iš Kauno krašto invalidų sporto klubo ,,Santaka“ ir Kauno krepšinio klubo 

,,Žalgiriečiai veteranai“. Su jais visais yra suderinta ir bus rašytinis susitarimas nekraustyti dabar, o 

tada, kai reikės?  

D. Valiukas. Pirmoji sutartis su UAB „Pirmoji kregždutė“ galioja iki 2020 m. Su jūsų 

minėtomis organizacijomis sutartys nutrūksta lapkričio mėn. pabaigoje. Jeigu organizacijos pareikš 

norą būti šiose patalpose, svarstysime jų likimą tose patalpose.     

J. Kupčinskienė. Klausimas vedėjui, pirmininkaujančiajam ar Administracijos 

direktoriui. Vizualizacijose matosi, kad ten bus pastatas naujas.  

 G. Petrauskas. Mes tokių vizualizacijų nematėme, yra užsakytas tik Sporto gatvės 

rekonstrukcijos projektas. Mes jų nedarome. Ne mes jas užsakėme.   

V. Matijošaitis. Iš tiesų toje vietoje planuojama išvalyti priėjimą prie Ąžuolyno, prie 

stadiono, ten turi būti švaru.  

G. Budnikas. Komitete kalbėjote, kad sutartys turi būti nutrauktos. O kokia būtų 

alternatyva? Reikalinga nedidukė patalpėlė veteranams. Gal tarpininkautų meras.  

D. Valiukas. Yra Nekilnojamo turto naudojimo komisija ir bus svarstoma kur jums 

persikelti, prasidėjus rekonstrukcijai.  

L. Kudarienė.  Minėjote, kad UAB „Pirmoji kregždutė“ nereikės išsikraustyti iki 

rekonstrukcijos pradžios. Ar tai rašytinis susitarimas, ar tai Jūsų žodinis pažadas? 

D. Valiukas. Be abejo, tai rašytinis susitarimas.  Su Teisės skyriumi jį atitinkamai 

parengsime.  

KALBĖJO:  

A. Raižys. Manau, kad gerą įvaizdį per dešimtmečius padariusi UAB „Pirmoji kregždutė“ 

turės perspektyvą ir ateityje, būtų malonu, kad galėtume jiems pasiūlyti, kur toliau savo veiklą 

vykdyti.  

K. Mikėnas. Jeigu priimamas sprendimas nutraukti sutartį, tai taip ir nutarta. Gal įrašome 

sprendime, kad UAB galės dirbti iki tol, kol prasidės statybos darbai.  

D. Valiukas. Norint pradėti darbus neturi būti galiojančios sutarties. Formalumams atlikti 

reikalinga ši procedūra.  

V. Gudėnas. Bent jau krepšinio veteranams pasiūlykime erdvę gal Žalgirio arenoje, kad 

galėtų krepšinio veteranai susirinkti. Kaunas –  krepšinio tėvynė, bet veteranams vietos kaip ir nėra.    

R. Šnapštienė. Gautas P. Jakšto siūlymas sprendimo projekto 1 punkte vietoj žodžių ,,ne 

vėliau kaip nuo 2018 m. lapkričio 30 d. “ įrašyti žodžius ,,leisti kavinei tęsti veiklą iki Sporto gatvės 

– aikštės rekonstravimo pradžios“ (pridedamas).     

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl P. Jakšto siūlymo.  

Balsavo: už – 18, prieš – 3, susilaikė – 14. (meras balsavo ,,prieš“) 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 
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R. Šnapštienė. Balsuojame dėl sprendimo projektą. Gal galima bendru sutarimu? 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti. 

 

L. Kudarienė prašo balsuoti dėl šio projekto. 

 

R. Šnapštienė. Vyksta perbalsavimas dėl  sprendimo projekto TR-411.   

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsavo: už – 23, prieš – 7, susilaikė – 5.  

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-412). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-421 „Dėl negyvenamųjų patalpų 

Kalniečių g. 126A-100, Kaune, panaudos sutarties su Juozo Vinčos sporto klubu nutraukimo ir 

sutikimo perduoti valstybės turtą valstybės įmonei Turto bankui“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-413). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-419 „Dėl nekilnojamojo turto Vaidoto 

g. 115, Kaune, nuomos ne konkurso būdu viešajai įstaigai Psichologinės paramos ir konsultavimo 

centrui“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Mikėnas. Kiek šiame pastate pagal panaudos sutartį ,,įkišta“ įstaigų? 

D. Valiukas. Apie 10 įmonių. Ketinama išnuomoti dar penkioms įmonėms. Didelė dalis 

pastato jau sutvarkyta, renovuojamas fasadas, stogas, bus įrengta 5-6 kabinetai, bus paruošta salė 

bendruomenių susirinkimams ir kitai miestiečių veiklai.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-414). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-423 „Dėl pripažintų netinkamais 

(negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų Pramonės pr. 61, Kaune, nurašymo, išardymo ir 

likvidavimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-415). 
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49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-427 „Dėl įgaliojimų balsuoti dėl žemės 

sklypų formavimo prie daugiabučių namų, kuriuose Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise 

priklauso patalpos, suteikimo Editai Paplauskaitei ir Olgai Ridzevičienei“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA. (bendru sutarimu) Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-416). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-424 „Dėl nekilnojamojo turto  V. Krėvės 

pr. 42, Kaune, pirkimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-417). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T-389 „Dėl Savivaldybės būsto Savanorių 

pr. 172-13, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-418). 

 

 

 52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-390 „Dėl Savivaldybės būsto Vaisių g. 

34A-5, Kaune, pardavimo“.  

 Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-419). 

 

 

 53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-391 „Dėl Savivaldybės būsto Taikos pr. 

35-42, Kaune, pardavimo“. 

 Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-420). 
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54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-392 „Dėl Savivaldybės būsto Taikos pr. 

43-808, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-421). 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-393 „Dėl Savivaldybės būsto M. Jankaus 

g. 6-2, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-422). 

 

 

56. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

 L. Kudarienė. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui perduodu  

pareiškimą – Savanorių pr. 284 A gyventojų kreipimąsi dėl naktinio triukšmo prieš RIMI parduotuvę 

Savanorių pr. 321 esančioje aikštelėje. Gyventojai prašo padėti išspręsti problemą, nes dažnai 

kviečiama policija tik laikinai sutramdo triukšmadarius. Policija pataria kreiptis į Kauno miesto 

savivaldybę, kad jai priklausančioje teritorijoje būtų pastatyti draudžiamieji ženklai.        

   

 

Posėdis baigėsi 10.15 val. 
 

 

Savivaldybės meras                                         Visvaldas Matijošaitis 

 

 

Tarybos sekretorė                     Sandra Gražulytė 

 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato specialistė 

Rima Grajauskienė 

 

 

 


