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Kaunas 

 

 

Posėdis vyko 2018-10-09 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 10.15 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 narys K. Stirbys. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

Posėdį pradėsiu nuo džiugios naujienos. Naujos Tarybos narės priesaiką priims 

Vyriausiosios rinkimų komisijos narys V. Semeška.  

V. Semeška. Labas rytas gerb. Tarybos nariai ir posėdžio svečiai. Šiandien aš, Vyriausiosios 

rinkimų komisijos narys, esu įpareigotas priimti priesaiką. Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų 

komisija 2018 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. SP-111 nusprendė patenkinti Kauno miesto savivaldybės 

tarybos M. Šimkaus, išrinkto pagal Visuomeninio rinkimų komiteto „Vieningas Kaunas“ iškeltų 

kandidatų sąrašą rašytinį prašymą atsistatydinti ir pripažino Tarybos nario įgaliojimus nutrūkusius 

prieš terminą. Taip pat Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė pripažinti, kad Kauno miesto 

savivaldybės taryboje atsiradus laisvai vietai, Savivaldybės tarybos nariu pagal Visuomeninio 

rinkimų komiteto „Vieningas Kaunas“ iškeltų kandidatų sąrašą tampa Ingrida Visockienė. 

Vyriausiosios rinkimų komisijos narys V. Semeška priima naujos Kauno miesto savivaldybės 

tarybos narės Ingridos Visockienės priesaiką. Įteikiamas Tarybos nario pažymėjimas. 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama).  

S. Kairys. Pirmiausiai kalbėsime apie Tarybos narių prašymus dėl nusišalinimo nuo 

svarstomų klausimų.   

D. Razmislevičius nusišalina nuo sprendimų projektų TR-533 „Dėl VšĮ „Automobilių 

stovėjimo aikštelės“ pertvarkymo į biudžetinę įstaigą „Parkavimas Kaune“ ir buhalterinės apskaitos 

tvarkymo“, TR-504 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo                  

Nr. T-136 „Dėl VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ 

pakeitimo“ ir TR-534 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo                  

Nr. T-739 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į 

valstybės saugomas teritorijas išdavimą nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).  

A. Palionis. Nusišalinu nuo 2 darbotvarkės klausimo TR-546 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo svarstymo“ svarstymo.  

L. Kudarienė. Nusišalinu nuo 20 darbotvarkės klausimo TR-538 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-516 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo“ 

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

laisvalaikio bei Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetų siūlymas įtraukti į darbotvarkę 

klausimą TR-550 „Dėl pritarimo didinti Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų kultūros ir meno 

darbuotojų darbo užmokestį pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos parengtą 

memorandumą“. Šį klausimą siūloma svarstyti 27-uoju.  

S. Kairys. Ar galime bendru sutarimu šį klausimą įtraukti į darbotvarkę. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti (pridedama). 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

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

(pridedama).  

 

1. Dėl Metų mokytojo premijų skyrimo  

2. Dėl VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ pertvarkymo į biudžetinę įstaigą 

„Parkavimas Kaune“ ir buhalterinės apskaitos tvarkymo  

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

,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo   

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

,,Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  

5. Dėl Kauno lopšelio-darželio ,,Tukas“ direktoriaus  

6. Dėl Biudžetinės bendrojo ugdymo mokyklos, Biudžetinės ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos ir Biudžetinės neformaliojo švietimo įstaigos (išskyrus ikimokyklinio ugdymo įstaigas) 

direktoriaus pareigybės aprašymų patvirtinimo  

7. Dėl Mokymo lėšų skyrimo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo                     

8. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-290 ,,Dėl 

didžiausio leistino Kauno miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus 

ir Kauno miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo  

9. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 10 d. sprendimo Nr. T-626 

,,Dėl didžiausio leistino biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ 

pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo  

10. Dėl Kauno miesto Eigulių, Kleboniškio, Petrašiūnų ir Vičiūnų vandenviečių sanitarinių 

apsaugos zonų nustatymo specialiųjų planų pripažinimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos 

bendrojo plano sudedamąja dalimi  

11. Dėl Šiauriečių akligatvio pavadinimo suteikimo  

12. Dėl 2019 m. Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos 

„Iniciatyvos Kaunui“ sričių ir prioritetų patvirtinimo  

13. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-15 „Dėl 

Viešųjų erdvių akcentų sukūrimo ir įgyvendinimo projektų paraiškų atrankos ir finansavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  

14. Dėl pritarimo įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje 

skatinimas“ Nr.07.1.1-CPVA-R-904 priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“  

15. Dėl pritarimo tapti Mokslo ir inovacijų sklaidos centro dalininke ir Savivaldybės turto 

investavimo  

16. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-203 

,,Dėl delegatų į Kauno regiono plėtros tarybą“ pakeitimo  

17. Dėl VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ pertvarkymo į biudžetinę įstaigą 

„Parkavimas Kaune“ ir buhalterinės apskaitos tvarkymo  
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18. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T-505 „Dėl 

atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų 

tarybą“ pakeitimo  

19. Dėl atstovų delegavimo į Kauno krepšinio mokyklos „Žalgiris“ sporto tarybą  

20. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-516 ,,Dėl 

Kauno miesto savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos 

patvirtinimo“ pakeitimo.  

21. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl 

VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo  

22. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-739 

„Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės 

saugomas teritorijas išdavimą nustatymo“ pakeitimo  

23. Dėl Europos jaunimo parlamento Lietuvoje nacionalinės sesijos dalyvių važiavimo 

vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo  

24. Dėl atstovo skyrimo į Kauno miesto kamerinio teatro meno tarybą  

25. Dėl Savivaldybės turto investavimo viešosios įstaigos „Girstučio“ kultūros ir sporto 

centro dalininkų kapitalui padidinti  

26. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų darbo laiko  

27. Dėl pritarimo didinti Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų kultūros ir meno 

darbuotojų darbo užmokestį pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos parengtą 

memorandumą 

28. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-485 „Dėl 

nekilnojamojo turto Prancūzų g. 49, Kaune, nuomos“ pripažinimo netekusiu galios  

29. Dėl negyvenamųjų patalpų Kalniečių g. 219-R6, Kaune, panaudos sutarties su sporto klubu 

„Antika“ nutraukimo ir sutikimo perduoti valstybės turtą valstybės įmonei Turto bankui  

30. Dėl pavedimo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti žemės 

sklypų Marių g. 69, Marių g. 79C, Marių g. 79D ir Rudmenos g. 9, Kaune, dalių atidalijimo sutartis  

31. Dėl nekilnojamojo turto A. Mickevičiaus g. 54, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Aleksandro Puškino gimnazijai  

32. Dėl nekilnojamojo turto Jūratės g. 19, Kaune, panaudos sutarties su Lietuvos kurčiųjų 

draugijos Kauno teritorine valdyba atnaujinimo  

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

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

35. Dėl nekilnojamojo turto Bitininkų g. 21, Kaune, perėmimo ir perdavimo  

36. . Dėl nekilnojamojo turto Aušros g. 42A, Kaune, perdavimo Kauno Gedimino sporto ir 

sveikatinimo gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  

37. Dėl leidimo registruoti Paramos fondo „Rigra“ buveinę Kauno miesto savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančiose negyvenamosiose patalpose Partizanų g. 5, Kaune  

38. Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės pr. 42, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ 

„Automobilių stovėjimo aikštelės“  

39. Dėl įgaliojimų suteikimo Jūratei Furmanavičienei, Astai Teresei Kulikauskienei, 

Ramūnui Pratkui ir Rimai Zdanavičienei  

40. Dėl pritarimo automobilių stovėjimo aikštelės Baltų pr. 7, Kaune, statybai ir Kauno 

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įpareigojimo organizuoti nebaigto statyti pastato 

Baltų pr. 7, Kaune, pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo procedūras  

41. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-374 „Dėl 

žemės paėmimo visuomenės poreikiams“ pripažinimo netekusiu galios  

42. Dėl sutikimo perleisti žemės sklypo Savanorių pr. 99, Kaune, nuomos teisę  

43. Dėl nekilnojamojo turto H. ir O. Minkovskių g. 35, 37, 39, 43, 47, 76, 134, 136, 152 ir 

154, Kaune, pirkimo procedūrų organizavimo  

44. Dėl pritarimo susitarimo dėl 2012 m. birželio 27 d. Karaliaus Mindaugo pr. 50 esančių 

„Žalgirio“ arenos infrastruktūros objektų nuomos sutarties Nr. SR-0452 pakeitimo projektui ir 

Gintaro Petrausko įgaliojimo pasirašyti šį susitarimą  

45. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Partizanų g. 74-88, Kaune, pardavimo  
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46. Dėl negyvenamosios patalpos – pastogės Vokiečių g. 23, Kaune, dalies pardavimo  

47. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Kovo 11-osios g. 71-31, Kaune, pardavimo  

48. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Sėmenų g. 7-4, Kaune, pardavimo  

49. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto P. Lukšio g. 27-46, Kaune, pardavimo  

50. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Baltų pr. 161-27, Kaune, pardavimo  

51. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Vandžiogalos pl. 4-6, Kaune, pardavimo  

52. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto T. Masiulio g. 1-9, Kaune, pardavimo  

53. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Naujakurių g. 86-29, Kaune, pardavimo  

54. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Milikonių skg. 5, Kaune, pardavimo  

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų)   

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-518 „Dėl Metų mokytojo premijų skyrimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-484). 

 

 

S. Kairys. Sveikiname išrinktus Metų mokytojus ir kviečiame bendrai nuotraukai.   

G. Grėsius. Ačiū visiems mokytojams, mokyklų vadovams, kurie leidžia ugdyti mokinius 

ateičiai, o ne praeičiai, kad turėtų XXI amžiaus gebėjimus ir kompetencijas. Džiaugiuosi, kad apie 

Lietuvą išgirdo visų žemynų žmonės. Su mokiniais „Skype“ pagalba teko bendrauti su Nigerija, 

Japonija, Indija, Gruzija ir begale kitų valstybių. Džiaugiuosi, kad mokiniai gali pristatyti mūsų šalį. 

Ačiū, kad sudarytos galimybės mokiniams kurti, o tai investicija į ateitį. Noriu padėkoti miesto merui, 

kolegoms mokytojams, kurie įkvepia, padeda ir bendradarbiauja. Ačiū už tai, kad šiandien esu čia.  

V. Matijošaitis. Ačiū už gražius žodžius, tai didžiausias indėlis naujo požiūrio darbuotojams 

ir tarybos nariams, kurie vieningai ir protingai sprendžia klausimus.     

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-546 „Dėl Kauno miesto savivaldybės mero 

pavaduotojo skyrimo“. 

Pranešėjas – V. Matijošaitis, savivaldybės meras. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta 

be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ:  

G. Budnikas. Ar liksite Sporto, turizmo ir laisvalaikio komiteto pirmininku? 

A. Palionis. Tokios geros kompanijos negalėčiau palikti. Liksiu.  

K. Mikėnas. P. Mačiulis kuravo Miesto ūkį, tai plati sritis. Jums nebus sunku? 

A. Palionis. Mes dirbame komandoje, nematau tame problemos. Povilas buvo tas žmogus, 

kuris įtraukdavo daugiau žmonių į sprendimų priėmimą. Aš vadovausiuos tuo pačiu.   

P. Jakštas. Jūs būdamas vicemeru kuruosite Miesto ūkio klausimus. Yra opi problema, kuri 

pagrįstai kelia gyventojų nepasitenkinimą. Tai atliekamas gatvių remontas ir rekonstravimas. Kitas 

klausimas – 2010 metais yra priimtas Tarybos sprendimas draudžiantis 5 metus kasinėti 

suremontuotas ir rekonstruotas gatves. Dabar kasinėjame po metų. 
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A. Palionis. Dėl paskutinio klausimo dalies geriausiai atsakytų Administracija, kuri priima 

sprendimus. Jeigu gyventojams kelia nerimą gatvių rekonstrukcija ar perasfaltavimas, tai nerimas 

susijęs su tuo, kad važinės ne duobėta, o sutvarkyta gatve.  

V. Matijošaitis. Kartais gatvių tvarkymo darbus atliekame sąmoningai, nei 2 metus lauksime,  

žinodami, kad ten bus vykdomi darbai už ES lėšas.  

Ž. Garšva. Gal apsisprendėte kurį kandidatą į prezidentus paremsite artėjančiuose 

rinkimuose? 

A. Palionis. Dar neišgirdome Socialdemokratų siūlymo. 

S. Kairys. Balsuoti galime 2 būdais. Siūlau balsuoti slaptu balsavimu elektronine sistema.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo balsuoti slaptai elektronine balsavimo sistema.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 34, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-485). 

 

 

S. Kairys. A. Palionis „Vieningo Kauno“ frakcijos seniūnas padarys pranešimą.   

A. Palionis. Frakcijos „Vieningas Kaunas“ vardu informuoju, kad 2018 m. spalio 9 d. 

frakcijos posėdyje pasikeitė frakcijos seniūnas. Seniūnu išrinktas Mantas Jurgutis (pridedama).  

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-547 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

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

sudarymo“ pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

S. Kairys. Frakcija „Vieningas Kaunas“ siūlo pakeisti 1.5 papunktį, kuriame keičiama 

Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto sudėtis (pridedama).  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl frakcijos „Vieningas Kaunas“ siūlymo papildyti sprendimo projektą.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-486). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-548 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

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

nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Ar buvo Seniūnaičių asociacijai pasiūlyta vietoje atsistatydinusios                                 

G. Senavaitytės deleguoti kitą asmenį? 

A. Petkienė. Apie atsistatydinimą buvo informuotos frakcijos ir bendruomenių nariai. Kitų 

pasiūlymų nebuvo.  

L. Kudarienė. Aš manau, kad Seniūnaičių asociacija turėtų deleguoti kitą žmogų, vietoje 

atsistatydinusio jų atstovo. Aš balsuosiu „prieš“ sprendimo priėmimą, nes jiems nebuvo siūlyta.   

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 26, prieš – 3, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-487). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-549 „Dėl Kauno lopšelio-darželio ,,Tukas“ 

direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-488). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-497 „Dėl Biudžetinės bendrojo ugdymo 

mokyklos, Biudžetinės ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir Biudžetinės neformaliojo švietimo įstaigos 

(išskyrus ikimokyklinio ugdymo įstaigas) direktoriaus pareigybės aprašymų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-489). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-535 „Dėl Mokymo lėšų skyrimo, naudojimo 

ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. 490 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-532 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-290 ,,Dėl didžiausio leistino Kauno miesto savivaldybės 

administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių 
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užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus ir Kauno miesto savivaldybės 

administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – E. Andriuškienė, Personalo valdymo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-491). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-498 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. lapkričio 10 d. sprendimo Nr. T-626 ,,Dėl didžiausio leistino biudžetinės įstaigos ,,Kauno 

biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

  

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-492). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-536 „Dėl Kauno miesto Eigulių, 

Kleboniškio, Petrašiūnų ir Vičiūnų vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiųjų 

planų pripažinimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Ar Specialieji planai viršesni už Bendrąjį planą? 

N. Valatkevičius. Neturi viršenybės. Specialieji planai beveik visi panaikinti. Teritorijų 

planavimo įstatyme numatyta, kad tai daryti gali tik inžineriniai tinklai.   

P. Jakštas. Kaip su Paveldosauga? 

N. Valatkevičius. Paveldosaugos Specialieji planai irgi įtraukti į Bendrąjį planą. Jie rengiami 

ir taisomi tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir Bendrasis planas.   

G. Žukauskas. Š. m. gegužės 29 d. buvo priimtas sprendimas koreguoti Vičiūnų 

vandenvietės teritoriją. Ar jau priimtas sprendimas, kuri teritorija bus mažinama ir kiek?  

N. Valatkevičius. Tokių duomenų neturiu. Problemos kyla dėl miškų. Daugelyje vietų yra 

valstybiniai miškai, todėl to santykio neatranda sklypų rengėjas „Kauno vandenys“.  

G. Budnikas. Aiškinamajame rašte rašoma, kad esant poreikiui koreguoti Specialiuosius 

planus, atliekant Bendrojo plano koregavimą. Ar mažins, ar didins teritoriją? 

N. Valatkevičius. Tai per ankstyvas klausimas. Visi klausimai dėl Bendrojo plano bus 

svarstomi ir tvirtinami miesto Tarybos. Tada ir matysime.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 23, prieš – 8, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-493 paskelbtas Teisės aktų registre). 
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11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-545 „Dėl Šiauriečių akligatvio pavadinimo 

suteikimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-494 paskelbtas 

Teisės aktų registre ).  

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-519 „Dėl 2019 m. Kauno miesto 

savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ sričių ir prioritetų 

patvirtinimo“. 

Pranešėjas – T. Metelionis, Plėtros programų valdymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Šiandien mes patvirtinsime „Iniciatyvos Kaunui“ sritis ir prioritetus, o kada 

bus priimamos paraiškos? 

T. Metelionis. Kvietimus paraiškoms skelbti ketiname lapkričio pradžioje.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-495 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-543 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-15 „Dėl Viešųjų erdvių akcentų sukūrimo ir 

įgyvendinimo projektų paraiškų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – T. Metelionis, Plėtros programų valdymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

S. Kairys. Ką keičiate? 

T. Metelionis. Keičiame paraiškų teikimo tvarką. Apraše yra 4 sritys. Darysime 1 sritį,                     

1 ekspertų grupę ir dažninsime kvietimų skaičių. Supaprastinsime procedūras.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-496 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-499 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektus 

pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto 

„Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr.07.1.1-CPVA-R-904 priemonę 

„Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“. 

Pranešėjas – T. Metelionis, Plėtros programų valdymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-497). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-503 „Dėl pritarimo tapti Mokslo ir 

inovacijų sklaidos centro dalininke ir Savivaldybės turto investavimo“. 

Pranešėjas – T. Metelionis, Plėtros programų valdymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastatų.   

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Popovas. Kodėl taip ilgai užsitęsė šitas klausimas. Tuoj baigsis kadencija, o tik dabar 

pajudėjo. 

T. Metelionis. Procesai vyko visą laiką. Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė viešąją įstaigą, 

kuri taps pareiškėja ir įgyvendins projektą. Tam reikėjo Vyriausybės nutarimo.   

S. Kairys. Procesas vyksta ir lygiagrečiai vyksta dar keletas procesų. Nuo techninio 

projektavimo iki ekspozicijos turinio, procedūrinių ir formalių dalykų, kurių reikia, kad šis objektas 

būtų realizuotas. 

V. Matijošaitis. Kitame Tarybos posėdį vizualiai parodysime eskizus.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-498). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-542 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-203 ,,Dėl delegatų į Kauno regiono plėtros tarybą“ 

pakeitimo“. 

Pranešėjas – T. Metelionis, Plėtros programų valdymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas  komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-499). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-533 „Dėl VšĮ „Automobilių stovėjimo 

aikštelės“ pertvarkymo į biudžetinę įstaigą „Parkavimas Kaune“ ir buhalterinės apskaitos tvarkymo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Skilandis. Kokiu tikslu ją keičiame į biudžetinę įstaigą? Kitas klausimas – jai, kaip 

viešajai įstaigai, buvo skirtos ES lėšos, todėl ji negali būti reorganizuojama ir 5 metus keičiama 

veikla. Aiškinamajam rašte nurodoma, kad buvo kreiptasi į agentūrą, bet atsakymo negauta. Ar 

priėmus sprendimą nereikės grąžinti lėšas?  

M. Kyguolis. Įstaiga yra užklaususi Lietuvos verslo paramos agentūrą ir laukiam atsakymo. 

Šis sprendimas bus vykdomas, kai bus gautas teigiamas atsakymas. Pertvarkymas yra daromas dėl to, 

kad 2009 metais ji buvo pertvarkyta į VšĮ su tikslu, kad kažkada taps biudžetine ir vykdys 

Savivaldybės funkcijas, t. y., rinkliavų rinkimą. 
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J. Koryzna. Šitame keitime yra tam tikrų pliusų, jeigu norėsime plėsti ar įrengti naują 

kempingą, dalyvauti projektuose, ar įsisavinti ES lėšas, nebus problemų? 

M. Kyguolis. Gali būti, bet biudžetinė įstaiga, bet kuriuo atveju, nuo naujų metų turės atlikti 

Savivaldybės funkciją – rinkliavų rinkimą. 

V. Matijošaitis. Geriau būtų nenaudoti žodžio „įsisavinti“ ES pinigus. Įrengti kempingai ne 

visada veikia, geriau naudingiau panaudoti lėšas.  

G. Budnikas. Kad pakeitėm įstaigos pavadinimą į „Parkavimas Kaune“ sveikintina. Kokia 

nauda bus atlikus reorganizaciją?  

M. Kyguolis. Sumažės dirbančiųjų skaičius, apskaita bus vykdoma centralizuotai.  

V. Matijošaitis. Posėdyje dalyvauja įstaigos „Automobilių stovėjimo aikštelės“ direktorius. 

Gal norite sužinoti kiek perėmė surinktų pinigų ir kiek šiuo metu surenka per metus?  

J. Limanauskas. Surenkamų lėšų padvigubėjo.  

V. Matijošaitis. Atsiranda tvarka.  

L. Kudarienė. Kiek numatoma etatų būsimoje biudžetinėje įstaigoje? 

M. Kyguolis. Dabar yra 64, bus 62 etatai.  

K. Mikėnas. Ką darysime, jeigu iš agentūros gausime neigiamą atsakymą? Ar nevertėtų 

palaukti?  

R. Skilandis. Atsakymo neturim, bet priimam sprendimą. Gavę neigiamą atsakymą turėsim 

atšaukti sprendimą. Sprendimas įsigalioja nuo jo priėmimo, turim jį vykdyti. 

V. Matijošaitis. Jeigu gausime atsakymą rytoj, ar turėtume dėl to mėnesį laukti? Pasidarom 

sąlygas negaišdami laiko, tada pasakysim, stabdom arba ne.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 24, prieš – 0, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-500). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-541 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T-505 „Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Kauno 

miesto greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybą“ pakeitimo“. 

Pranešėja – R. Kudukytė-Gasperė, Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-501). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-517 „Dėl atstovų delegavimo į Kauno 

krepšinio mokyklos „Žalgiris“ sporto tarybą“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-502). 
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20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-538 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2013 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-516 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės energetinio 

efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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-503 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-504 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ 

teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Ne kartą kalbėjau dėl automobilių parkavimo PC „Akropolis“ aikštelėje. 

Švieslentės klaidina, rodo laisvą vietą, nuvažiuoji, vieta užimta. Ten dabar visiškas chaosas.   

P. Keras. Tai yra privataus operatoriaus parkingas.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-504 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-534 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-739 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti 

mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą nustatymo“ 

pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-505 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-520 „Dėl Europos jaunimo parlamento 

Lietuvoje nacionalinės sesijos dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir 

troleibusais lengvatos dydžio nustatymo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-506). 
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24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-502 „Dėl atstovo skyrimo į Kauno miesto 

kamerinio teatro meno tarybą“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-507). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-500 „Dėl Savivaldybės turto investavimo 

viešosios įstaigos „Girstučio“ kultūros ir sporto centro dalininkų kapitalui padidinti“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-508). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-501 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinių kultūros įstaigų darbo laiko“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-509). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-550 „Dėl pritarimo didinti Kauno miesto 

savivaldybės kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokestį pagal Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerijos parengtą memorandumą“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-510). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-505 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-485 „Dėl nekilnojamojo turto Prancūzų g. 49, Kaune, 

nuomos“ pripažinimo netekusiu galios“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-511). 
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29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-506 „Dėl negyvenamųjų patalpų                   

Kalniečių g. 219-R6, Kaune, panaudos sutarties su sporto klubu „Antika“ nutraukimo ir sutikimo perduoti 

valstybės turtą valstybės įmonei Turto bankui“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-512). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-507 „Dėl pavedimo Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti žemės sklypų Marių g. 69, Marių g. 79C,                    

Marių g. 79D ir Rudmenos g. 9, Kaune, dalių atidalijimo sutartis“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-513).  

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-508 „Dėl nekilnojamojo turto                                

A. Mickevičiaus g. 54, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno 

Aleksandro Puškino gimnazijai“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-514). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-509 „Dėl nekilnojamojo turto Jūratės g. 19, 

Kaune, panaudos sutarties su Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorine valdyba atnaujinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.   

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Pugačiauskienė. Atstovauju kurčiųjų bendruomenę, todėl patalpų klausimas mums yra 

labai svarbus. Mes vieninteliai Kaune teikiantys paslaugas kurtiesiems. Buvo keli pasiūlymai, kurie 

netiko. Siūlyta dalis pastato, bet vėliau siūlymą atšaukė, nors jis mums buvo priimtiniausias. Jeigu 

būsime perkelti į Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrą, ten yra galimybė pastatyti atskirą 

pastatą. Bendrame pastate per mažai vietos. Turėsime atsisakyti kai kurių veiklų. Jeigu būsime 

perkelti, gal būtų galimybė sutartį sudaryti metams, todėl, kad mes vykdome socialinės reabilitacijos 

paslaugas ir teikiam projektus. Projektus planuojame metams.     

V. Matijošaitis. Užimtumas to pastato labai mažas. Pusę metų jūs tikrai dar ten būsite. Naujų 

pastatų nestatysime, tikrai surasime jums kitas patalpas, kur bus ekonomiškas išlaikymas ir patogus 

privažiavimas. 
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L. Kudarienė. Neseniai Socialinės apsaugos ir darbo ministras atkreipė dėmesį į kurčiųjų 

problemas ir numato padidinti kurčiųjų vertėjų etatų skaičių. Mes bandome juos ignoruoti. Prašau 

atkreipti dėmesį, kad nebūtų pablogintos jų sąlygos.   

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 22, prieš – 2, susilaikė – 11. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-515). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-510 „Dėl nekilnojamojo turto                                       

A. Stulginskio g. 61, Kaune, perėmimo ir perdavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-516). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-512 „Dėl nekilnojamojo turto                                  

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

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai.   

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-517). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-513 „Dėl nekilnojamojo turto                        

Bitininkų g. 21, Kaune, perėmimo ir perdavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-518). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-511 „Dėl nekilnojamojo turto                  

Aušros g. 42A, Kaune, perdavimo Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijai valdyti, naudoti 

ir disponuoti juo patikėjimo teise“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Budnikas. Keli pastato aukštai paliekami mokyklai ir kokios būklės? 

D. Valiukas. Paliekamas vienas pastato aukštas, patenkinamos būklės.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-519). 
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37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-514 „Dėl leidimo registruoti Paramos fondo 

„Rigra“ buveinę Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose negyvenamosiose 

patalpose Partizanų g. 5, Kaune“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-520). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-515 „Dėl nekilnojamojo turto                                   

V. Krėvės pr. 42, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.    

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-521). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-516 „Dėl įgaliojimų suteikimo Jūratei 

Furmanavičienei, Astai Teresei Kulikauskienei, Ramūnui Pratkui ir Rimai Zdanavičienei“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-522). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-530 „Dėl pritarimo automobilių 

stovėjimo aikštelės Baltų pr. 7, Kaune, statybai ir Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus įpareigojimo organizuoti nebaigto statyti pastato Baltų pr. 7, Kaune, pripažinimo 

netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo procedūras“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-523). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-531 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-374 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams“ 

pripažinimo netekusiu galios“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-524). 
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42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-539 „Dėl sutikimo perleisti žemės 

sklypo Savanorių pr. 99, Kaune, nuomos teisę“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-525). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-540 „Dėl nekilnojamojo turto                     

H. ir O. Minkovskių g. 35, 37, 39, 43, 47, 76, 134, 136, 152 ir 154, Kaune, pirkimo procedūrų 

organizavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-526). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-544 „Dėl pritarimo susitarimo dėl                  

2012 m. birželio 27 d. Karaliaus Mindaugo pr. 50 esančių „Žalgirio“ arenos infrastruktūros objektų 

nuomos sutarties Nr. SR-0452 pakeitimo projektui ir Gintaro Petrausko įgaliojimo pasirašyti šį 

susitarimą“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-527). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-521 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Partizanų g. 74-88, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-528). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-522 „Dėl negyvenamosios patalpos – 

pastogės Vokiečių g. 23, Kaune, dalies pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-529). 
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47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-523 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Kovo 11-osios g. 71-31, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-530). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-524 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Sėmenų g. 7-4, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-531). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-525 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto P. Lukšio g. 27-46, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA. (bendru sutarimu) Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-532). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-526 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Baltų pr. 161-27, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-533). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T-527 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Vandžiogalos pl. 4-6, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-534). 
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 52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-528 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto T. Masiulio g. 1-9, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-535). 

 

 

 53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-529 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Naujakurių g. 86-29, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-536). 

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-537 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Milikonių skg. 5, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-537). 

 

 

V. Matijošaitis. Noriu pakviesti Administracijos direktorių G. Petrauską pateikti 

informaciją apie naują „Ledo areną“. 

G. Petrauskas. Jau baigtas rengti „Ledo arenos“ techninis projektas, dabar vykdoma jo 

ekspertizė. Ekspertai pateikė šiek tiek pastabų dėl komunikacijų įrengimo. Manome, kad kitą mėnesį 

jau turėsime statybos leidimą ir galėsime rengti rangos konkursą. Naujoji „Ledo arena“ bus statoma 

už „Girstučio“ pramogų ir laisvalaikio centro. Rangos konkursas truks apie 3-4 mėnesius, o              

objektas turėtų būti užbaigtas per 2 metus.  

V. Matijošaitis. Arenoje bus dvi ledo aikštės, džiovyklos, saugyklos ir kt. Tai neturėtų būti 

labai brangus objektas. 

 

 

55. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

 J. Koryzna. Turiu keletą klausimų administracijai dėl AB „Kauno energija“. Valstybinė 

kainų ir energetikos komisija įpareigojo grąžinti dėl per didelių šilumos kainų Kaune gautas pajamas 

per pirmuosius metus po naujų bazinių kainų įsigaliojimo. Kauno energija papildomų pajamų iš 

gyventojų yra gavusi dar 2015–2016 metais, o pinigus žada grąžinti tik 2022 metais. Ar nemano 

„Kauno energija“, kuri keletą metų naudojasi ir dar naudosis gyventojų pinigais, kad turėtų 

priskaičiuoti palūkanas ir jas išmokėti gyventojams (pridedama).    

 



19 

 

 M. Jurgutis. Informuoju, kad nuo 2018 m. spalio 9 d. pasikeitė frakcijos „Vieningas 

Kaunas“ sudėtis (pridedama). 

  

 

 

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 

 

 

 


