
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2018 m. lapkričio 13 d.   Nr. TP-10 

Kaunas 

 

 

Posėdis vyko 2018-11-13 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 10.30 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 L. Mikalauskas. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama).  

R. Šnapštienė. Pirmiausiai kalbėsime apie Tarybos narių prašymus dėl nusišalinimo nuo 

svarstomų klausimų.   

M. Jurgutis nusišalina nuo sprendimų projektų TR-553 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-204 ,,Dėl dalyvavimo Lietuvos savivaldybių 

asociacijos suvažiavimuose“ pakeitimo“ ir TR-609 „Dėl pritarimo susitarimui dėl 2017 m. liepos 11 d. 

jungtinės veiklos sutarties Nr. SR-0414 pakeitimo“ svarstymo. 

E. Plūkienė nusišalina nuo sprendimų projektų TR-605 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-294 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vietinio 

susisiekimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi Kauno mieste taisyklių patvirtinimo“ 

pakeitimo“ ir TR-606 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo               

Nr. T-582 „Dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi 

tarifų Kauno mieste nustatymo“ pakeitimo“ svarstymo. 

D. Razmislevičius nusišalina nuo sprendimų projektų TR-555 „Dėl Kauno miesto 

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

specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos tarnybos tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo 

vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti 

mokėjimo“ pakeitimo “ ir TR-618 „ 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“ svarstymo (pridedama).  

Taip pat informuoju, kad Personalo valdymo skyrius atsiėmė 4 darbotvarkės klausimą                   

TR-608 ,,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“. 

 

R. Šnapštienė. Ar turite dar pasiūlymų? 

 

J. Kupčinskienė. Nusišalinu nuo sprendimo projekto TR-583 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės muzikos mokyklų teikiamų papildomų paslaugų įkainių nustatymo“ svarstymo.  

R. Skilandis. Nusišalinu nuo sprendimo projektų TR-582 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų 
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švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir TR 607 „Dėl Kauno 

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

miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose teikiamą formalųjį švietimą papildantį ir 

neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų švietimą dydžio nustatymo ir mokesčio už šio tipo paslaugas 

mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymo. 

R. Mikaitis. Nusišalinu nuo sprendimo projekto TR-562 „Dėl nekilnojamojo turto                              

V. Krėvės pr. 112A, Kaune, panaudos sutarties su Kauno sportinio šaudymo klubu atnaujinimo“ 

svarstymo. 

L. Pūkienė. Nusišalinu nuo sprendimo projekto TR-585 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo 

didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) skaičiui viešosiose bendrojo ugdymo mokyklose, kurių 

dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė“ svarstymo. 

A. Raižys. Nusišalinu nuo sprendimo projekto TR-580 „Dėl Kioskų, paviljonų, lauko 

kavinių, laikinųjų prekybos įrenginių ir prekybai pritaikytų automobilių (priekabų) pašalinimo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ svarstymo. 

E. Gudišauskienė. Nusišalinu nuo sprendimo projekto TR-585 „Dėl didžiausio leistino 

pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir 

pritarimo didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) skaičiui viešosiose bendrojo ugdymo mokyklose, 

kurių dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė“ svarstymo. 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu patvirtinti šios dienos darbotvarkę?  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai.  

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

(pridedama).  

 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Petrausko 

atleidimo iš pareigų  

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Viliaus 

Šiliausko atleidimo iš pareigų  

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo  

4. 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  

5. Dėl įgaliojimų, susijusių su viešo konkurso į Kauno miesto savivaldybės biudžetinių 

švietimo įstaigų vadovų pareigas organizavimu, suteikimo  

6. Dėl pritarimo Vestfoldo apskrities savivaldybės (Norvegijos karalystė) ir Kauno miesto 

savivaldybės (Lietuvos Respublika) bendradarbiavimo sutarties projektui ir įgaliojimo ją pasirašyti  

7. Dėl pritarimo Grenoblio miesto savivaldybės (Prancūzijos Respublika) ir Kauno miesto 

savivaldybės (Lietuvos Respublika) bendradarbiavimo susitarimo projektui ir įgaliojimo jį pasirašyti  

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

Kauno miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo  

9. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-425 „Dėl 

Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2018 metų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  

10. 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  

11. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos centralizuoto buhalterinės 

apskaitos tvarkymo sutarties formos  
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12. Dėl Neretos gatvės pavadinimo panaikinimo, Latgalių gatvės geografinių 

charakteristikų pakeitimo ir Šv. Jono Pauliaus II aikštės pavadinimo suteikimo  

13. Dėl Kioskų, paviljonų, lauko kavinių, laikinųjų prekybos įrenginių ir prekybai pritaikytų 

automobilių (priekabų) pašalinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo  

14. Dėl viešosios įstaigos „Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai“ veiklos nutraukimo ir 

likvidavimo  

15. Dėl Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų paramos priėmimo  

16. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T-473 „Dėl 

pritarimo rengti Kauno miesto darnaus judumo planą“ pakeitimo  

17. Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų (išskyrus namo 

šildymo ir karšto vandens sistemas ir liftus) maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo  

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

„Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos tarnybos tarnybinių 

automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto 

vietomis automobiliams statyti mokėjimo“ pakeitimo  

19. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-294 „Dėl 

Keleivių ir bagažo vežimo vietinio susisiekimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi Kauno 

mieste taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  

20. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-582 

„Dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi tarifų Kauno 

mieste nustatymo“ pakeitimo  

21. 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  

22. Dėl UAB „Šilumininkas“ švietimo ir ugdymo įstaigų vartotojams tiekiamos šilumos 

kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo  

23. Dėl UAB „Šilumininkas“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų 

dedamųjų nustatymo  

24. Dėl UAB „Šilumininkas“ Kauno Palemono gimnazijai tiekiamos šilumos kainos 

perskaičiuotų dedamųjų nustatymo (TR-565).  

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

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

26. Dėl pritarimo susitarimui dėl 2017 m. liepos 11 d. jungtinės veiklos sutarties                   

Nr. SR-0414 pakeitimo  

27. Dėl koncertinės įstaigos Kauno miesto simfoninio orkestro kūrybinių darbuotojų 

atestavimo komisijos patvirtinimo  

28. Dėl oro baliono perdavimo panaudos pagrindais valdyti viešajai įstaigai S. Dariaus ir      

S. Girėno aerodromui  

29. Dėl pritarimo vykdyti programą ,,Jaunimo planeta“ 2018–2019 mokslo metais Kauno 

miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose  

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

bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) skaičiui 

viešosiose bendrojo ugdymo mokyklose, kurių dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė  

31. Dėl Kauno miesto mokslo premijų skyrimo  

32. Dėl Kauno miesto savivaldybės muzikos mokyklų teikiamų papildomų paslaugų įkainių 

nustatymo  

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

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

patvirtinimo“ pakeitimo  

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

atlyginimo už Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose teikiamą formalųjį 
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švietimą papildantį ir neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų švietimą dydžio nustatymo ir mokesčio už 

šio tipo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-607).  

35. Dėl leidimo Kauno Palemono gimnazijai statyti naują statinį – stadiono tvorą sklype 

Marių g. 37, Kaune  

36. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-702 

„Dėl Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ 

pakeitimo  

37. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-527 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos tvarkos aprašo ir Kauno miesto savivaldybės 

turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  

38. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-299 

„Dėl sutikimo priimti kaip paramą Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn nekilnojamąjį turtą                      

Europos pr. 21, Kaune“ pakeitimo  

39. Dėl sutikimo priimti kaip paramą Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn nekilnojamąjį 

turtą Europos pr. 21, Kaune).  

40. Dėl butų pirkimo asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į 

paramą būstui išsinuomoti, sąrašą  

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

Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų 

daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  

42. Dėl leidimo registruoti Lietuvos samariečių bendrijos buveinę Kauno miesto 

savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose negyvenamosiose patalpose Šv. Gertrūdos g. 8A, 

Kaune  

43. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-353 

„Dėl nekilnojamojo turto Bitininkų g. 45, Kaune, nuomos“ pripažinimo netekusiu galios  

44. Dėl pripažintų netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų                                  

Perlojos g. 51, 53, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo  

45. Dėl nekilnojamojo turto Vilniaus g. pėsčiųjų tunelyje, Kaune, nuomos  

46. Dėl kito ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto Taikos pr. 51, Kaune, perėmimo ir 

savivaldybės negyvenamųjų patalpų moksleivių maitinimui organizuoti švietimo įstaigose nuomos 

sutarties su UAB „Atata“ pakeitimo  

47. Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės pr. 112A, Kaune, panaudos sutarties su Kauno 

sportinio šaudymo klubu atnaujinimo  

48. Dėl nekilnojamojo turto J. Kumpio g. 1, Kaune, perdavimo Kauno lopšeliui-darželiui 

„Dvarelis“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  

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

nurašymo, išardymo ir likvidavimo  

50. Dėl pripažinto nereikalingu naudoti nekilnojamojo daikto Baltų pr. 7, Kaune, nurašymo, 

išardymo ir likvidavimo  

51. Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti nekilnojamojo turto K. Baršausko g. 77C, 

Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo  

52. Dėl nekilnojamojo turto panaudos sutarčių, sudarytų su viešąja įstaiga Kauno miesto 

poliklinika, pakeitimo  

53. Dėl žemės sklypų Plungės g. 29, Plungės g. 41 ir Plungės g. 43, Kaune, pirkimo 

procedūrų organizavimo  

54. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Dubysos g. 26-6, Kaune, pardavimo  

55. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Liepojos g. 1-2, Kaune, pardavimo  

56. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto A. Juozapavičiaus pr. 38-3, Kaune, pardavimo  

57. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų H. ir O. Minkovskių g. 66, Kaune, pardavimo   

58. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Chemijos g. 9A-55, Kaune, pardavimo  

59. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Siūlų g. 30-2, Kaune, pardavimo  

60. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto R. Kalantos g. 69-6, Kaune, pardavimo  
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61.  Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Utenos g. 13A, Kaune, pardavimo  

62. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Veiverių g. 36, Kaune, dalių pardavimo  

63. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Panerių g. 37, Kaune, pardavimo  

64. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto K. Baršausko g. 73-17, Kaune, pardavimo  

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų)   

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-614 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus Gintaro Petrausko atleidimo iš pareigų“. 

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

be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-538). 

 

 

E. Gudišauskienė. TS-LKD frakcija nori padėkoti G. Petrauskui, kad jis atėjo į Vietos 

savivaldą iš kitos srities ir greitai įsijungė į Savivaldybės darbą. Tikiuosi yra ne vienas 

Administracijos darbuotojas, kuris liūdi, kad jis palieka šią sritį. Mes norime jums padėkoti už 

bendradarbiavimą, už tai, kad išgirdot, išklausėt mus ir, kad radom bendrų sprendimų. Linkime jums 

geros kloties naujam gyvenimo kelyje.   

V. Matijošaitis. Ne kartą girdėjau, kad Kauno miestas tokio direktoriaus dar neturėjo. Bet 

Kaunas nėra turėjęs ir tokios Tarybos kaip šią kadenciją.  

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-616 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojo Viliaus Šiliausko atleidimo iš pareigų“. 

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

be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-539).  

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-617 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus skyrimo“. 

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

be pastabų. 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti siūlymui balsuoti slaptai elektronine 

balsavimo sistema?  

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl siūlymo balsuoti slaptu balsavimu elektronine sistema.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti. 
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Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.   

Balsavo: už – 34, prieš – 0, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-540). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-577 „Dėl įgaliojimų, susijusių su viešo 

konkurso į Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų pareigas organizavimu, 

suteikimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-541). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-553 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-204 ,,Dėl dalyvavimo Lietuvos savivaldybių asociacijos 

suvažiavimuose“ pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-542). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-566 „Dėl pritarimo Vestfoldo apskrities 

savivaldybės (Norvegijos karalystė) ir Kauno miesto savivaldybės (Lietuvos Respublika) 

bendradarbiavimo sutarties projektui ir įgaliojimo ją pasirašyti“. 

Pranešėja – E. Šakalienė, Užsienio ryšių skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-543). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-578 „Dėl pritarimo Grenoblio miesto 

savivaldybės (Prancūzijos Respublika) ir Kauno miesto savivaldybės (Lietuvos Respublika) 

bendradarbiavimo susitarimo projektui ir įgaliojimo jį pasirašyti“. 

Pranešėja – E. Šakalienė, Užsienio ryšių skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. 544). 
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8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-586 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

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

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – V. Karpienė, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-545 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-615 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-425 „Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto                    

2018 metų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – V. Kuprienė, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotoja. Pasiūlymus 

dėl sąrašo pakeitimo pateikė Centro, Šančių ir Panemunės seniūnijos. Siūloma išbraukti                                     

9 nekilnojamojo turto objektus. Klausimas svarstytas komitetuose, 1 pritarta be pastabų. Ekonomikos 

ir finansų komitetas siūlo sprendimo projekte išbraukti 1.4, 1.5 ir 1.9 papunkčius. Sporto, turizmo ir 

laisvalaikio komitetas rekomenduoja: 1. Papildyti sprendimo projektą tokiu papunkčiu ,,Pripažinti 

netekusiu galios 9 punktą"; 2. Išbraukti sprendimo projekte 1.4, 1.5 ir 1.9 papunkčius. Darnios plėtros 

ir investicijų komitetas išklausė.  

R. Šnapštienė. Siūlau balsuoti dėl komitetų siūlymų.   

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Ekonomikos ir finansų komiteto siūlymo.  

Balsavo: už – 13, prieš – 0, susilaikė – 21 

NUSPRĘSTA. Siūlymą nepriimti. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl Sporto, turizmo ir laisvalaikio komiteto siūlymo. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymą priimti 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-546). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-573 „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 – R. Savickienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-547 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 
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11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-551 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinės įstaigos centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo sutarties formos“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-548).  

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-610 „Dėl Neretos gatvės pavadinimo 

panaikinimo, Latgalių gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo ir Šv. Jono Pauliaus II aikštės 

pavadinimo suteikimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-549 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-580 „Dėl Kioskų, paviljonų, lauko kavinių, 

laikinųjų prekybos įrenginių ir prekybai pritaikytų automobilių (priekabų) pašalinimo organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, 3 pritarta be pastabų. Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė su 

pastaba. Darbo eigoje pastebėjome, kad 5,1. punkte nebuvo paaiškinta kas yra Padalinys. Padalinys, 

tai Savivaldybės administracijos padalinys, kuris išduoda leidimus prekybai iš priekabų miesto 

viešosiose vietose. Prašome priimti sprendimą su patikslinimu (pridedama).  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Matijošaitis. Kiek procedūrų reikia atlikti, kad nugriausti nelegaliai pastatyta kioską. Gal 

galima parengti vieną sprendimo projektą su keliais punktais ir jam pritarti.   

N. Valatkevičius. Šiuo sprendimu mes ir tvirtiname kelis punktus. 

V. Matijošaitis. Jeigu stovi apleistas, neprižiūrimas kioskas už kurį niekas neatsako, ar mes 

turime dar 3 metus apie jį kalbėti? 

N. Valatkevičius. Dabar viskas daroma paprasčiau. Pranešame paviljono savininkui ir jis per 

15 kalendorinių dienų turi jį panaikinti.  

A. Palionis. Aš patikslinsiu. Tvirtinant paviljonų ir kioskų planą, buvo galima patvirtinti ir 

Aprašą.  

V. Matijošaitis. Juk kioskai yra laikini statiniai.   

K. Mikėnas. Siūlau klausimo svarstymą atidėti, nes buvo pateikta pastabų. Jį reikia atidžiau 

išnagrinėti ir pakartotinai teikti. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo klausimo svarstymą atidėti.  

Balsavo: už – 8, prieš – 21, susilaikė – 6. 
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NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti.  

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama už rengėjo pateiktą pasiūlymą. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama už sprendimo priėmimą su patikslinimu. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-550 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-602 „Dėl viešosios įstaigos „Kauno miesto 

aplinkos kokybės tyrimai“ veiklos nutraukimo ir likvidavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Žukauskas. Kokie sprendimai bus priimami, kad būtų mažinama namų aplinkos tarša? 

Per įstaigos metinį atsiskaitymą klausiau, bet atsakymo negavau.  

M. Kyguolis. Tai ne skyriaus kompetencija. Aplinkos kokybės tyrimą atlikinės Aplinkos 

apsaugos agentūros oro užterštumą matuojančios dvi stotelės.   

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-551). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-574 „Dėl Kauno prekybos, pramonės ir 

amatų rūmų paramos priėmimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastatų.   

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-552). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-567 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T-473 „Dėl pritarimo rengti Kauno miesto darnaus 

judumo planą“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-553). 
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17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-579 „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų 

bendrojo naudojimo objektų (išskyrus namo šildymo ir karšto vandens sistemas ir liftus) maksimalių 

techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“. 

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

vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Žukauskas. Kaip suprantu tarifai nekinta, lieka tie patys? Noriu padėkoti už gerai parengtą 

aiškinamąjį raštą.  

K. Miškinis. Tarifai mažėja.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-554 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-555 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

tarnybos Kauno valdybos tarnybos tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos 

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

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-555). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-605 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-294 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vietinio 

susisiekimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi Kauno mieste taisyklių patvirtinimo“ 

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-556 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-606 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-582 „Dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo 

autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi tarifų Kauno mieste nustatymo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-557 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-618 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 23, prieš – 0, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-558 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-563 „Dėl UAB „Šilumininkas“ švietimo ir 

ugdymo įstaigų vartotojams tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-559). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-564 „Dėl UAB „Šilumininkas“ 

centralizuotai tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-560). 

  

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-565 „Dėl UAB „Šilumininkas“ Kauno 

Palemono gimnazijai tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-561). 
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25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-576 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-562). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-609 „Dėl pritarimo susitarimui dėl 2017 m. 

liepos 11 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. SR-0414 pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-563). 

 

 

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 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-564). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-588 „Dėl oro baliono perdavimo panaudos 

pagrindais valdyti viešajai įstaigai S. Dariaus ir S. Girėno aerodromui“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-565). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-603 „Dėl pritarimo vykdyti programą 

,,Jaunimo planeta“ 2018–2019 mokslo metais Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklose“. 

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

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Raižys. Gal galite pakomentuoti, kaip mūsų mokinai bus apklausiami užsieniečių apie 

santykius šeimoje. Klausimus pacituokite.  
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V. Mažeika. Klausimai šeimoje nėra atsitiktiniai, jų bus 77. Jūs ir komitete klausėte ar yra 

klausimas „Kiek kartų jūs buvote konflikto šeimoje liudininkais“. Šitas klausimas yra. Bus klausimų 

ir apie narkotikų vartojimą, rūkymą. Jie visi susiję su 15-16 metų vaikų problemomis ir agresijos 

atsiradimo priežastimis.  

J. Kupčinskienė. Kiek metų šis tyrimas vyksta Lietuvoje ir būtent Kaune? 

V. Mažeika. Toks tyrimas bus atliekamas pirmą kartą. Panašus tyrimas buvo atliktas prieš              

2 metus.  

A. Raižys. Siūlau šios programos nevykdyti, nes ten surinkta ir gali būti skleidžiama 

informacija apie konfliktus šeimoje. Ją vykdys užsieniečiai, kažin ar ji išliks konfidenciali?  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 26, prieš – 2, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti. (sprendimas Nr. T-566). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-585 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo 

didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) skaičiui viešosiose bendrojo ugdymo mokyklose, kurių 

dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė“. 

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

pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Budnikas. Kodėl mokyklose neliko net puse etato dirbančių chorvedžių ar meno vadovų?    

Ar čia ne smūgis kultūrai? 

 

Dalyvauja 34Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-567).  

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-584 „Dėl Kauno miesto mokslo premijų 

skyrimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-568). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-583 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

muzikos mokyklų teikiamų papildomų paslaugų įkainių nustatymo“. 

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

pritarta be pastabų.   
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KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Žukauskas. Aš tam klausimui pritariu. Ypač garsina Kauną tarptautinis konkursas „Kauno 

sonorum“. Dar yra tarptautinis festivalis „Laudate pueri“, kas jį finansuoja? 

V. Mažeika. Savivaldybė padeda, nes tie asignavimai yra numatomi Švietimo ir ugdymo 

programoje, laisvalaikio organizavimui. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-569 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-582 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-570 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-607 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

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

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai.   

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-571 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-556 „Dėl leidimo Kauno Palemono 

gimnazijai statyti naują statinį – stadiono tvorą sklype Marių g. 37, Kaune“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-572). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-552 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-702 „Dėl Savivaldybės turto nuomos konkurso 

komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“. 
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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-573). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-612 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-527 „Dėl Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo 

turto nuomos tvarkos aprašo ir Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir 

vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Turiu klausimą dėl seno gelbėjimo posto, esančio Europos prospekte. Kurį 

Savivaldybė įregistravo praeitų metų lapkričio mėnesį. Žemė nesutvarkyta, pastatas ardomas. Ar jis 

bus nuomojamas ir kada bus organizuojamas jo nuomos konkursas? 

D. Valiukas. Ieškomos galimybės nuomai.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-574 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-571 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-299 „Dėl sutikimo priimti kaip paramą Kauno miesto 

savivaldybės nuosavybėn nekilnojamąjį turtą Europos pr. 21, Kaune“ pakeitimo“. 

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-575). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-572 „Dėl sutikimo priimti kaip paramą 

Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn nekilnojamąjį turtą Europos pr. 21, Kaune“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-576). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-589 „Dėl butų pirkimo asmenims ir 

šeimoms, įrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą“. 
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Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas  

komitetuose, pritarta be pastabų. Savininkams atsisakius parduoti butus Partizanų g. 224-45 ir 

Savanorių pr. 360-38, prašome iš sprendimo projekto išbraukti 1.7 ir 1.11 papunkčius (pridedama). 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo siūlymo išbraukti iš projekto 1.7 ir 1.11 papunkčius.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti. 

 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-577). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-604 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

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

komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė su pastaba. Pastebėjus 

techninę klaidą prašome pakeisti sprendimo projekto 1.1 papunktį (pridedama). 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateikto pasiūlymo.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-578). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-559 „Dėl leidimo registruoti Lietuvos 

samariečių bendrijos buveinę Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose 

negyvenamosiose patalpose Šv. Gertrūdos g. 8A, Kaune“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-579). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-557 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-353 „Dėl nekilnojamojo turto Bitininkų g. 45, Kaune, 

nuomos“ pripažinimo netekusiu galios“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-580). 



17 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-558 „Dėl pripažintų netinkamais 

(negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų Perlojos g. 51, 53, Kaune, nurašymo, išardymo ir 

likvidavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-581). 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-560 „Dėl nekilnojamojo turto                   

Vilniaus g. pėsčiųjų tunelyje, Kaune, nuomos“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-582). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-561 „Dėl kito ilgalaikio ir trumpalaikio 

materialiojo turto Taikos pr. 51, Kaune, perėmimo ir savivaldybės negyvenamųjų patalpų moksleivių 

maitinimui organizuoti švietimo įstaigose nuomos sutarties su UAB „Atata“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-583). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-562 „Dėl nekilnojamojo turto                            

V. Krėvės pr. 112A, Kaune, panaudos sutarties su Kauno sportinio šaudymo klubu atnaujinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-584). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-569 „Dėl nekilnojamojo turto                             

J. Kumpio g. 1, Kaune, perdavimo Kauno lopšeliui-darželiui „Dvarelis“ valdyti, naudoti ir disponuoti 

juo patikėjimo teise“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-585). 
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49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-570 „Dėl pripažintų nereikalingais, 

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

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA. (bendru sutarimu) Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-586). 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-575 „Dėl pripažinto nereikalingu 

naudoti nekilnojamojo daikto Baltų pr. 7, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-587). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T-568 „Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) 

naudoti nekilnojamojo turto K. Baršausko g. 77C, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-588). 

 

 

 52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-611 „Dėl nekilnojamojo turto panaudos 

sutarčių, sudarytų su viešąja įstaiga Kauno miesto poliklinika, pakeitimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-589). 

 

 

 53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-581 „Dėl žemės sklypų Plungės g. 29, 

Plungės g. 41 ir Plungės g. 43, Kaune, pirkimo procedūrų organizavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-590). 
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54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-587 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Dubysos g. 26-6, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-591). 

 

 

 55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-590 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Liepojos g. 1-2, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-592). 

 

 

 56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-591 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto A. Juozapavičiaus pr. 38-3, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-593). 

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-593 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastatų H. ir O. Minkovskių g. 66, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-594). 

 

 

 58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-594 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Chemijos g. 9A-55, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-595). 
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 59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-596 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Siūlų g. 30-2, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-596). 

 

 

60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-597 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto R. Kalantos g. 69-6, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-597). 

 

 

 61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-598 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Utenos g. 13A, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-598). 

 

 

 62. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-599 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Veiverių g. 36, Kaune, dalių pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-599). 

 

 

63. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-600 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Panerių g. 37, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-600). 
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64. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-601 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto K. Baršausko g. 73-17, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-601). 

 

 

65. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

 E. Gudišauskienė. TS-LKD frakcija pateikė tarybai raštą dėl AB „Kauno energija“ 

permokos vartotojams grąžinimo. Jūs puikiai žinote situaciją ir sumą, t. y., beveik 15 mln. eurų, kurią 

nustatė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Reglamente yra punktas, kuriame sakoma, 

kad Taryba gali teikti protokolinius sprendimus Administracijos direktoriui. Todėl siūlome 

Administracijos direktoriui įpareigoti AB „Kauno energija“ valdybą nustatyti atitinkamai žemesnes 

šilumos kainas, įvertinant vartotojų permokas ir jas grąžinti per vienerius metus. Šį protokolinį 

pavedimą norime teikti Tarybai ir jūsų balsavimui (pridedama).  

 A. Palionis. Kainas nustato ne miesto Taryba, ne Administracijos direktorius, nei 

vienašališkai „Kauno energija“. Kainos tvirtinamos Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės 

komisijoje kas 5 metus. Dabar kas 3 metus. Kitas dalykas, kainų perviršis susidarė per 2013, 2014, 

2015 metus. Aš rekomenduoju TS-LKD frakcijai pasikalbėti Seime, tai ne miesto Tarybos 

sprendimas. Kauniečiams jau bus išmokamos permokos per 4 metus. 

 E. Gudišauskienė. Permokos prasidėjo ne nuo 2013–2014 metų, o nuo 2015, 2016 ir                   

2017 metų. Jūs sakėt, kad bus grąžinta. Vadinasi pati „Kauno energija“ priims sprendimą, kaip reikės 

grąžinti permokas. Administracijos direktorius, kaip atstovaujantis Savivaldybę akcininkas, gali teikti 

pavedimą ir įpareigoti bendrovę. Dėl šios priežasties mes teikiame tokį pasiūlymą. Jūsų teisė spręsti. 

Siūlome balsuoti už šį pavedimą. 

 A. Palionis. Rekomenduočiau atidžiau skaityti ką siūlote. Ir kada permokos 

skaičiuojamos. Kadangi yra pateiktas jūsų pasiūlymas, turime apsispręsti dėl balsavimo.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlomo protokolinio pavedimo.  

Balsavo: už – 13, prieš –12, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti.  

 

 J. Koryzna. 2016 m. spalio mėnesį AB „Kauno energija“ įsigijo 100 proc. UAB 

„Petrašiūnų katilinė“ akcijų už 1,894 mln. eurų. Praėjus vienam sezonui, nepriklausomas auditas 

pripažino bendrovės „Petrašiūnų katilinė“ vertę sumažėjus net 1,058 mln. eur. Įsigytos įmonės vertė 

krito daugiau negu dvigubai, todėl kyla klausimai (pridedama).  

 

A. Palionis. Tarybos narių prašymu J. Audėjaitis ir T. Metelionis pristatys Mokslo ir 

inovacijų sklaidos centro „Mokslo sala“ situaciją.  

J. Audėjaitis. Praeitame posėdyje buvo prašyta pristatyti centro „Mokslo sala“ darbų eigą. 

Projektas yra rengiamas. Konkursą laimėjo ispanai, dirbantys Australijoje. Projektą planuojama 

pabaigti kitų metų balandžio mėnesį. Mano uždavinys supažindinti jus, kaip atrodys Mokslo centras, 
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kuris nuo projektinių sprendinių truputį kito. Radome sprendinių, kad visas statinys būtų statomas 

virš žemės, mažiau kainuotų ir keltų mažiau abejonių. 9 tūkst. kv. m ploto statinyje pagrindinės 

ekspozicijos sudarys 3 tūkst. kv.metrų. Šalia to turėsime biuro patalpas, planetariumą, kavinę 

(pridedama).  

T. Metelionis. Šiuo metu baigiamos procedūros su koncepcijos rengėjais. Tarptautinis 

koncesijos rengimo konkursas vyko nuo gegužės mėnesio. Dalyvavo 2 kompanijos, laimėjo Lenkijos 

kompanija „MAE MULTIMEDIA ART & EDUCATION“ (medžiaga pridedama).   

 

 

 

 

Posėdis baigėsi 10.30 val. 
  

 

 

Savivaldybės meras                                         Visvaldas Matijošaitis 

  

Tarybos sekretorė                     Sandra Gražulytė 

 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato specialistė 

Rima Grajauskienė 


