
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2018 m. gruodžio 18 d.   Nr. TP-11 

Kaunas 

 

 

Posėdis vyko 2018-12-18 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 11.00 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 narė O. Balžekienė.  

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

V. Matijošaitis. Posėdį pradėsime nuo Ingos Juodeškienės ir Jono Banio priesaikos 

priėmimo. Priesaiką priims Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas Vincentas 

Vobolevičius.   

V. Vobolevičius. Vyriausioji rinkimų komisija priėmė sprendimus, kuriais suteikė Tarybos 

nario įgaliojimus naujiems Tarybos nariams Ingai Juodeškienei ir Jonui Baniui (sprendimai 

pridedami). Noriu įteikti Kauno miesto savivaldybės tarybos nario mandatus Jonui Baniui ir Ingai 

Juodeškienei. Turiu garbės priimti jų priesaikas. Priesaika priimama stovint, uždėjus ranką ant 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, perskaitant priesaikos tekstą ir jį pasirašant.  

 

Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas V. Vobolevičius priima naujų 

Kauno miesto savivaldybės tarybos narių, t. y., Jono Banio ir Ingos Juodeškienės priesaiką. Jiems 

įteikiami Tarybos nario pažymėjimai.    

 

E. Gudišauskienė. Noriu pateikti TS-LKD frakcijos informaciją, kad nuo 2018 m. gruodžio 

18 d. keičiasi frakcijos sudėtis (pridedama).  

M. Jurgutis. „Vieningo Kauno“ frakcijos vardu pateikiu raštą, kad nuo 2018 m. gruodžio 18 d.  

keičiasi „Vieningo Kauno“ frakcijos narių sąrašas (pridedama). 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama).  

S. Kairys. Informuoju, kad vadovaudamasis Kauno miesto tarybos veiklos reglamento                 

85.1 punktu posėdžio pirmininkas V. Matijošaitis iki posėdžio darbotvarkės patvirtinimo, informuoja 

posėdžio dalyvius apie iš anksto pareikštą nusišalinimą nuo TR- 715 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Kauno miesto elektromobilių įkrovimo prieigų 

plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama). 

Yra daugiau Tarybos narių prašymų dėl nusišalinimo nuo svarstomų klausimų.   

D. Razmislevičius nusišalina nuo sprendimų projektų TR-627 „Dėl Kauno apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato tarnybinių automobilių valdytojų (naudotojų) atleidimo nuo                    

2019 metų vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams 

statyti mokėjimo“, TR-628 „Dėl Lietuvos kriminalinės policijos biuro tarnybinių automobilių 

valdytojų (naudotojų) atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto 

vietomis automobiliams statyti mokėjimo“, TR-629 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 
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tarnybos tarnybinių automobilių valdytojų (naudotojų) atleidimo nuo vietinės rinkliavos už 

naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“, TR-630 „Dėl 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno 

apygardos valdybos tarnybinių automobilių valdytojų (naudotojų) atleidimo nuo vietinės rinkliavos 

už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“, TR-698 „Dėl 

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

rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti 

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

TR-648 „Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės pr. 42, Kaune, perdavimo biudžetinei įstaigai 

„Parkavimas Kaune“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ ir TR-736 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-500 „Dėl VšĮ „Automobilių 

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

tvarkymo“ pakeitimo“ (pridedama).  

A. Palionis nusišalina nuo sprendimo projekto TR-715 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Kauno miesto elektromobilių įkrovimo prieigų 

plano patvirtinimo“ pakeitimo“  svarstymo (pridedama).  

I. Juodeškienė nusišalina nuo sprendimo projekto TR-638 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto 

perėmimo ir jo perdavimo patikėjimo teise valdyti Kauno sporto mokyklai „Startas“ svarstymo 

(pridedama). 

D. Matijošaitis nusišalina nuo sprendimo projekto TR-715 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Kauno miesto elektromobilių įkrovimo prieigų 

plano patvirtinimo“ pakeitimo“  svarstymo (pridedama) . 

R. Bičkauskienė nusišalina nuo sprendimo projekto TR-715 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Kauno miesto elektromobilių 

įkrovimo prieigų plano patvirtinimo“ pakeitimo“  svarstymo (pridedama). 

E. Norvaišienė nusišalina nuo sprendimo projekto TR-674 „Dėl atstovo į Kauno kultūros 

centro tarybą skyrimo ir šios tarybos nuostatų tvirtinimo“ svarstymo (pridedama). 

E. Plūkienė nusišalina nuo sprendimų projektų TR-734 „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“ ir TR-633 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-567 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ svarstymo (pridedama). 

R. Skilandis. Nusišalinu nuo klausimo TR-637 „Dėl Kauno miesto savivaldybės turto, 

perduoto Kauno jėzuitų gimnazijai, nurašymo ir likvidavimo“ svarstymo. 

J. Guzavičius. Nusišalinu nuo klausimo TR-732 „Dėl krematoriumų ir kitų pastatų, kuriuose 

teikiamos kremavimo paslaugos, vietos parinkimo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje“ 

svarstymo. 

R. Mikaitis. Nusišalinu nuo klausimo TR-637 „Dėl Kauno miesto savivaldybės turto, 

perduoto Kauno jėzuitų gimnazijai, nurašymo ir likvidavimo“ svarstymo. 

 

S. Kairys. Vakar neįvyko frakcijų seniūnų sueiga, todėl turime apsispręsti dėl Sporto, 

turizmo ir laisvalaikio komiteto siūlymo įtraukti į darbotvarkę klausimus: TR-735 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-599 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos strateginio planavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir TR-736 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-500 „Dėl VšĮ 

„Automobilių stovėjimo aikštelės“ pertvarkymo į biudžetinę įstaigą „Parkavimas Kaune“ ir 

buhalterinės apskaitos tvarkymo“ pakeitimo“.  

Ar galime bendru sutarimu šiuos klausimus įtraukti į darbotvarkę. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai.  
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui įtraukti į darbotvarkę papildomus klausimus 

pritarti. 

 

 

S. Kairys. Ar galime bendru sutarimu patvirtinti šios dienos darbotvarkę?  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai.  

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

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 metų darbo plano patvirtinimo (TR-720).  

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-202 

,,Dėl Kauno miesto trišalės tarybos“ pakeitimo (TR-700).  

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

,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (TR-728). 

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-599 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos strateginio planavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-735) 

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigybės pareiginės algos koeficiento 

nustatymo (TR-687).  

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų 

pareigybių pareiginės algos koeficientų nustatymo (TR-689).  

7. Dėl Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo (TR-719).  

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

Kauno miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-680).  

9. Dėl žemės mokesčio lengvatos Lietuvos Kolpingo fondui suteikimo (TR-699).  

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

Kauno miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-640). 

11. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Aleksoto gatvių rekonstravimas (Kalvarijos g., 

Vyčio Kryžiaus g., K. Sprangausko g., J. Petruičio g., J. Čapliko g., J. Pabrėžos g., Vilties g.)“ (TR-

642).  

12. Dėl leidimo projektų „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“ ir „Lietuvos tarpukario 

(1918–1940 m.) architektūra“ partneriams naudotis nekomerciniais tikslais iš projektų lėšų įsigytu 

turtu (TR-661).  

13. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šeštokų 1-osios g. ir Alyvų 1-osios g. Kaune 

statyba“ (TR-662).  

14. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Radvilėnų plento (nuo A. Baranausko g. iki 

Zoologijos sodo pabaigos) rekonstrukcija“ (TR-664).  

15. Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Mokslo ir inovacijų sklaidos centro 

Kaune sukūrimas“ (TR-666).  

16. Dėl paraiškos gauti finansavimą pagal Kauno miesto konkurencingumo ir patrauklumo 

didinimo programos 4.1–4.3 papunkčiuose nurodytus tikslus 2019 metų dalinio finansavimo sąmatos 

patvirtinimo (TR-710).  

17. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vertybių puoselėjimas per sportą“ (TR-717).  

18. Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo (TR-718).  

19. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-566 

„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“ pakeitimo (TR-729). 

20. Dėl Marvos skersgatvio geografinių charakteristikų pakeitimo (TR-690).  

21. Dėl Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano pripažinimo Kauno 

miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi (TR-722).  
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22. Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo (TR-723). 

23. Dėl krematoriumų ir kitų pastatų, kuriuose teikiamos kremavimo paslaugos, vietos 

parinkimo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje (TR-732). 

24. Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir 

kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ir skaitmeninio 

žemėlapio kūrimo ir priežiūros paslaugų įkainių nustatymo (TR-733). 

25. Dėl pavedimo Kauno miesto savivaldybės administracijai atlikti socialinės ir gamybinės 

infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijas (TR-724).  

26. Dėl įgaliojimų suteikimo Viliui Šiliauskui (TR-725).  

27. Dėl Kauno miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų, įrangos priežiūros, remonto ir 

rangos paslaugų įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti sutartį su UAB ,,Kauno gatvių apšvietimas“ 

(TR-716). 

28. Dėl komunalinių atliekų tvarkymo Kauno mieste paslaugų teikimo sutarties sudarymo 

(TR-682).  

29. Dėl Kauno savivaldybės įmonės „Kapinių priežiūra“ teikiamų gyvūnų augintinių 

gaišenų užkasimo paslaugų kainų nustatymo (TR-713).  

30. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-652 

„Dėl skverų statuso suteikimo“ pakeitimo (TR-403).  

31. Dėl Kauno miesto gatvių ir viešųjų erdvių priežiūros ir avarinių situacijų lokalizavimo, 

avarinės tarnybos ir centrinės dispečerinės paslaugų įkainių nustatymo ir sutarties su UAB „Kauno 

švara“ sudarymo (TR-692).  

32. Dėl Kauno miesto viešųjų kapinių administravimo, priežiūros ir laidojimo paslaugų 

įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti sutartį (TR-694).  

33. Dėl Kauno miesto gatvių ir kitų plotų valymo ir barstymo, viešųjų tualetų priežiūros 

paslaugų įkainių nustatymo ir sutarties su  UAB „Kauno švara“ sudarymo (TR-697).  

34. Dėl Kauno savivaldybės įmonės „Kapinių priežiūra“ teikiamų atlygintinų paslaugų 

kainų nustatymo (TR-704).  

35. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-474 „Dėl 

Kauno miesto kapinių tvarkymo ir žmonių palaikų laidojimo taisyklių patvirtinimo“  pakeitimo (TR-714).  

36. Dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinių automobilių 

valdytojų (naudotojų) atleidimo nuo 2019 metų vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis 

Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo (TR-627).  

37. Dėl Lietuvos kriminalinės policijos biuro tarnybinių automobilių valdytojų (naudotojų) 

atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams 

statyti mokėjimo (TR-628).  

38. Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos tarnybinių automobilių valdytojų 

(naudotojų) atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis 

automobiliams statyti mokėjimo (TR-629).  

39. Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos Kauno apygardos valdybos tarnybinių automobilių valdytojų (naudotojų) atleidimo nuo 

vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti 

mokėjimo (TR-630).  

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

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

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

(TR-698).  

41. Dėl saugaus eismo valdymo ir saugaus eismo įrenginių priežiūros ir įrengimo paslaugų 

įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti sutartį (TR-705).  

42. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl 

Kauno miesto elektromobilių įkrovimo prieigų plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-715). 
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43. 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 (TR-734).  

44. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus (TR-619).  

45. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ direktoriaus (TR-622).  

46. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus (TR-635).  

47. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ direktoriaus (TR-620).  

48. Dėl Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus (TR-621).  

49. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ direktoriaus (TR-623).  

50. Dėl Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 

paskyrimo (TR-624).  

51. Dėl Kauno Aleksoto lopšelio-darželio direktoriaus (TR-636). 

52. Dėl Kauno lopšelio-darželio ,,Tukas“ direktoriaus (TR-644).  

53. Dėl Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktoriaus (TR-684).  

54. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-351 „Dėl 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo“ pakeitimo (TR-641).  

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

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

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo (TR-693).  

56. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-553 

„Dėl Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse 

švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-695).  

57. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės administracijai dalyvauti įgyvendinant 

projektą ,,Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį (TR-696).  

58. Dėl kompiuterių įrangos perdavimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinėms 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoms (TR-647).  

59. Dėl didžiausio leistino biudžetinės įstaigos Kauno miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro pareigybių (etatų) skaičiaus  patvirtinimo (TR-709).  

60. Dėl 2018 m. rugpjūčio 24 d. turto panaudos sutarties Nr. SR-0566 pakeitimo ir turto 

perdavimo Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriui (TR-678).  

61. Dėl basonų plovimo ir dezinfekavimo mašinos „Getinge FD1600“ perdavimo panaudos 

pagrindais viešajai įstaigai K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninei (TR-626). 

62. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T-511 „Dėl 

atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės stebėtojų 

tarybą“ pakeitimo (TR-727) 

63. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo           

(TR-691).  

64. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-584 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-645).  

65. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-820 

„Dėl VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ 

pakeitimo (TR-655).  

66. Dėl maitinimo dienos atsiskaitomųjų piniginių išlaidų normų nustatymo Kauno miesto 

savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui priskirtuose juridiniuose asmenyse (TR-657).  

67. Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, 

taikant EQUASS kokybės sistemą“ (TR-668).  

68. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo iš Kauno savivaldybės vaikų 

globos namų ir perdavimo Kauno miesto socialinių paslaugų centrui (TR-675).  
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69. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-567 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TR-633).  

70. Dėl atstovo į Kauno kultūros centro tarybą skyrimo ir šios tarybos nuostatų tvirtinimo 

(TR-674).  

71. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-582 

„Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse kultūros 

įstaigose nustatymo“ pakeitimo (TR-625).  

72. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. T-162 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų įkainių 

nustatymo“ pakeitimo (TR-673).  

73. Dėl sutikimo perimti Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn valstybės materialųjį turtą 

ir jo perdavimo VšĮ „Kaunas 2022“ (TR-634).  

74. Dėl sutikimo perimti Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn valstybės materialųjį turtą 

ir jo perdavimo Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai (TR-646).  

75. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-422 „Dėl 

Savivaldybės atstovo skyrimo, Kauno miesto muziejaus tarybos sudėties ir darbo reglamento 

patvirtinimo“ ir 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-451 „Dėl Savivaldybės atstovo skyrimo ir 

Kauno miesto muziejaus tarybos sudėties patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios (TR-632).  

76. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo ir jo perdavimo patikėjimo teise valdyti 

Kauno sporto mokyklai „Startas“ (TR-638).  

77. Dėl Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos mokėjimo nutraukimo (TR-651).  

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

Kauno miesto savivaldybės sporto mokyklų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-671).  

79. Dėl Kauno miesto savivaldybės turto, perduoto Kauno jėzuitų gimnazijai, nurašymo ir 

likvidavimo (TR-637).  

80. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-241 

,,Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

(TR-701).  

81. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-513 „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“ pakeitimo (TR-667).  

82. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-298 

„Dėl įgaliojimų suteikimo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui Gintarui Petrauskui 

sudaryti ir pasirašyti servituto sutartis“ pakeitimo (TR-670). 

83. Dėl Viliaus Šiliausko įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės sklypų perdavimo Kauno 

miesto savivaldybei nuosavybės ar patikėjimo teise aktus (TR-672).  

84. Dėl Viliaus Šiliausko įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės sklypų, perduodamų 

Kauno miesto savivaldybei neatlygintinai naudotis, panaudos  sutartis (TR-677).  

85. Dėl žemės sklypo, esančio Kauno rajono savivaldybėje, Rokų seniūnijoje, Vainatrakio 

kaime, dalies nuomos sutarties, sudarytos su Evaldu Rimu, pratęsimo (TR-730). 

86. Dėl žemės sklypų, esančių Kauno rajono savivaldybėje, Rokų seniūnijoje, Vainatrakio 

kaime, nuomos sutarčių, sudarytų su Audriumi Banioniu, pratęsimo (TR-731). 

87. Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti nekilnojamojo daikto Vaidilos g. 27, 

Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-631). 

88. Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti nekilnojamojo daikto – stoginės tarp 

gyvenamųjų namų Partizanų g. 206 ir 208, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-643).  

89. Dėl nekilnojamojo turto M. Daukšos g. 34, Kaune, nuomos ne konkurso būdu viešajai 

įstaigai „Jaunimo linija“ (TR-650).  

90. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-287 

„Dėl nekilnojamojo turto Laisvės al. 50, Kaune, nuomos“ pripažinimo netekusiu galios (TR-639).  
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91. Dėl nekilnojamojo turto Pramonės pr. 35, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį 

Kauno sporto mokyklai „Bangpūtys“ (TR-649).  

92. Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės pr. 42, Kaune, perdavimo biudžetinei įstaigai 

„Parkavimas Kaune“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-648). 

93. Dėl sutikimo perduoti valstybės įmonei Turto bankui valstybės turtą – negyvenamąsias 

patalpas, Laisvės al. 99-6A, Kaune (TR-663).  

94. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-387 „Dėl 

sutikimo perduoti valstybės turtą įmonei Valstybės turto fondui“ pakeitimo (TR-679).  

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

gimnazijos ir nuomos ne konkurso būdu (TR-683).  

96. Dėl nekilnojamojo turto Miško g. 3, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti 

juo patikėjimo teise Kauno sporto mokyklai „Startas“ (TR-688).  

97. Dėl panaudos sutarties su Kauno miesto poliklinika pakeitimo, nekilnojamojo turto 

Savanorių pr. 369, Kaune, perėmimo ir nuomos (TR-703).  

98. Dėl panaudos sutarčių su viešąja įstaiga Kauno miesto poliklinika pakeitimo ir 

nekilnojamojo turto A. Mickevičiaus g. 4 ir A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaune, perdavimo, perėmimo 

ir nuomos (TR-706).  

99. Dėl nekilnojamojo turto Pušų g. 6, Kaune, perėmimo ir nekilnojamojo turto                         

Birutės g. 29A, Kaune, perdavimo (TR-686).  

100. Dėl nekilnojamojo turto Birutės g. 29A, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį 

Lietuvos vaikų dienos centrų asociacijai (TR-711).  

101. Dėl bendrabučio Lampėdžių g. 10, Kaune, atnaujinimo (modernizavimo) 

organizavimo (TR-712). 

102. 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 (TR-721).  

103. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-526 „Dėl 

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

pirkimo procedūrų organizavimo“ pakeitimo (TR-702).  

104. Dėl butų pirkimo asmenims ir šeimoms, įrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į 

paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (TR-726). 

105. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Varnių g. 36-35, Kaune, pardavimo (TR-652).  

106. Dėl Savivaldybės būsto Baltijos g. 50-31, Kaune, pardavimo (TR-653).  

107. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Šiaurės pr. 26-38, Kaune, pardavimo (TR-654).  

108. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Gričiupio g. 11-435, Kaune, pardavimo (TR-656).  

109. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Žarėnų g. 19-10, Kaune, pardavimo (TR-658).  

110. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Veiverių g. 8, Kaune, pardavimo (TR-659).  

111. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Neries krantinėje 12-10, Kaune, pardavimo (TR-660).  

112. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 5-6, Kaune, pardavimo (TR-665).  

113. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Šiaurės pr. 22-48, Kaune, pardavimo (TR-669)  

114. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Miško g. 28A-21, Kaune, pardavimo (TR-676).  

115. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Vaidoto g. 73, Kaune, pardavimo (TR-707).  

116. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Perkūno al. 67, Kaune, pardavimo (TR-708).  

117. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-599 „Dėl 

Savivaldybės būsto Užšilių g. 59, Kaune, dalies pardavimo“ pripažinimo netekusiu galios (TR-685).  

118. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-363 

„Dėl Savivaldybės būsto J. Mateikos g. 10-4, Kaune, pardavimo“ pripažinimo netekusiu galios (TR-681). 

119. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-500 „Dėl 

VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ pertvarkymo į biudžetinę įstaigą „Parkavimas Kaune“ ir 

buhalterinės apskaitos tvarkymo“ pakeitimo (TR-736) 

120. Informacija dėl Kauno Naujamiesčio detaliojo plano 
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121. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba 

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).  

 

Lietuvos skautijos atstovai perduoda šventinį pasveikinimą ir Betliejaus taikos ugnį. 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-720 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 metų darbo plano patvirtinimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-602). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-700 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-202 ,,Dėl Kauno miesto trišalės tarybos“ pakeitimo“  

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

Šiuo sprendimo projektu siūloma vietoj buvusio direktoriaus Gintaro Petrausko į Trišalę tarybą 

deleguoti Vilių Šiliauską, Administracijos direktorių. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-603).  

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-728 „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. 

„Vieningo Kauno“ frakcijos siūlymu iš Darnios plėtros ir investicijų komiteto siūloma išbraukti 

Ramunę Bičkauskienę, iš Ekonomikos ir finansų komiteto siūloma išbraukti Tomą Bagdonavičių ir į 

jį įrašyti Ramunę Bičkauskienę. Jau parengus sprendimo projektą, Vyriausioji rinkimų komisija 

priėmė sprendimą dėl Liudo Mikalausko kaip Tarybos nario įgaliojimų nutraukimo, todėl siūloma 

papildyti sprendimo projektą ir pakeisti Švietimo ir kultūros komiteto sudėtį - iš jo išbraukti Liudą 

Mikalauską.  

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Mes norime pateikti mūsų frakcijos siūlymą. Mūsų frakcija nutarė siūlyti 

Vygantą Gudėną perkelti iš Sporto, turizmo ir laisvalaikio komiteto į Švietimo ir kultūros komitetą, 

o Joną Banį įtraukti į Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetą. 

 

S. Kairys. Ar galime bendru sutarimu pritarti rengėjo pateiktai pastabai? 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pritarti rengėjo siūlomai pastabai. 

 

S. Kairys. Yra gautas Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos posėdžio 

protokolas, kuriame yra siūloma Vygantą Gudėną perkelti iš Sporto, turizmo ir laisvalaikio komiteto 
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į Švietimo ir kultūros komitetą, o naujai prisiekuį Tarybos narį Joną Banį įtraukti į Sporto, turizmo ir 

laisvalaikio komitetą (pridedama). Ar galim bendru sutarimu pritarti siūlymui? 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pritarti Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų 

frakcijos siūlymui. 

 

S. Kairys. Dar yra „Vieningo Kauno“ frakcijos siūlymas, prisiekus Tarybos narei Ingai 

Juodeškienei, prašoma papildyti Tarybos sprendimo projektą ir įtraukti Ingą Juodeškienę į Darnios 

plėtros ir investicijų komiteto sudėtį (pridedama). Ar galim bendru sutarimu pritarti siūlymui? 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pritarti „Vieningo Kauno“ frakcijos siūlymui. 

 

S. Kairys. Ar galime bendru sutarimu pritarti visam sprendimo projektui? 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-604). 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-735 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2016 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-599 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos strateginio 

planavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

Šiuo sprendimo projektu siūloma iš Strateginio planavimo komisijos sudėties išbraukti Tomą 

Bagdonavičių ir Povilą Mačiulį. Komisijos pirmininku vietoj Povilo Mačiulio siūloma skirti Andrių 

Palionį. Klausimas svarstytas 1 komitete, kuris siūlė įtraukti šį klausimą papildomu. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-605). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-689 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų pareigybių pareiginės algos koeficientų 

nustatymo“.  

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-607). 

 

 

6. SVARSTYTA Sprendimo projektas Nr. TR-687 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

kontrolieriaus pareigybės pareiginės algos koeficiento nustatymo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-606). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-719 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – Ž. Gasparavičienė, Savivaldybės kontrolierė. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. 608). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-680 „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, atliekanti 

skyriaus vedėjo funkcijas. Parengus sprendimo projektą buvo gauta papildoma informacija iš 

ministerijų ir kitų institucijų apie patikslintus dotacijų planus, kurie bendroje sumoje mažina biudžeto 

pajamas ir asignavimus 15,2 tūkst. Eur., iš jų valstybės biudžeto dotacijos bendroje sumoje 

sumažintos 306,5 tūkst. Eur., bet papildomai gauta 291,3 tūkst. Eur. Europos Sąjungos finansinės 

paramos lėšų. Šie siūlomi pakeitimai buvo svarstyti 3 komitetuose, sprendimo projektas svarstytas 

visuose komitetuose, 4 pritarta be pastabų, trijuose pritarta su rengėjo pateiktu siūlymu patikslinti 

sprendimo projektą. Prašau pritarti sprendimo projektui su pakeitimu (pridedama). 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Šis klausimas skirtas Administracijos direktoriui dėl S. Dariaus ir S. Girėno 

stadiono. Iki gruodžio 1 dienos yra patvirtinta suma iš VIP programos tik 200 tūkst. Eur ir 800 tūkst. 

Eur yra išdalinta kitoms savivaldybėms. Pakomentuokit, prašau dėl S. Dariaus ir S. Girėno stadiono, 

Europos Sąjungos lėšas ir VIP programos lėšas. 

V. Šiliauskas. Dabar šiuo klausimu nesu pasiruošęs, jeigu jūs pateiktumėte užklausimą raštu, 

tai mes atsakytume. 

 

S. Kairys. Kaip minėjo pranešėja, buvo pristatyta pastaba prie šio sprendimo projekto ir           

3 komitetai siūlo jai pritarti, ar galime bendru sutarimu pritarti pranešėjo pristatytai pataisai? 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pritarti rengėjo pateiktai pataisai. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai.  

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pateiktomis pataisomis. 

Balsavo: už – 27, prieš – 0, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-609 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 
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9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-699 „Dėl žemės mokesčio lengvatos 

Lietuvos Kolpingo fondui suteikimo“. 

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

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

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-610). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-640 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-611). 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-642 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą 

„Aleksoto gatvių rekonstravimas (Kalvarijos g., Vyčio Kryžiaus g., K. Sprangausko g., J. Petruičio 

g., J. Čapliko g., J. Pabrėžos g., Vilties g.)“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-612).  

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-661 „Dėl leidimo projektų „Gynybinio ir 

gamtos paveldo keliai“ ir „Lietuvos tarpukario (1918–1940 m.) architektūra“ partneriams naudotis 

nekomerciniais tikslais iš projektų lėšų įsigytu turtu“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-613). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-662 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą 

„Šeštokų 1-osios g. ir Alyvų 1-osios g. Kaune statyba“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-614). 
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14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-664 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą 

„Radvilėnų plento (nuo A. Baranausko g. iki Zoologijos sodo pabaigos) rekonstrukcija“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-615). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-666 „Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant 

projektą „Mokslo ir inovacijų sklaidos centro Kaune sukūrimas“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-616). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-710 „Dėl paraiškos gauti finansavimą pagal 

Kauno miesto konkurencingumo ir patrauklumo didinimo programos 4.1–4.3 papunkčiuose 

nurodytus tikslus 2019 metų dalinio finansavimo sąmatos patvirtinimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-617). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-717 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą 

„Vertybių puoselėjimas per sportą“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-618). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-718 „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių 

veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-619 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-729 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-566 „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“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-620). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-690 „Dėl Marvos skersgatvio geografinių 

charakteristikų pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų, Darnios plėtros ir investicijų komitetas 

išklausė. Pateikėme komitetui papildomą informaciją šiuo klausimu. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-621 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-722 „Dėl Kauno miesto išorinės vaizdinės 

reklamos specialiojo plano pripažinimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 

sudedamąja dalimi“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-622 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-723 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo“. 

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

klausimas susijęs su prieš tai svarstytu klausimu ir priimtu sprendimu. Tai yra dėl vaizdinės reklamos 

ant tiltų. Pataisius bendrąjį planą yra galimybė kabinti reklamą ant tiltų. Šį sprendimą svarstant 

frakcijoje buvo nuspręsta, jog reikėtų priimti protokolinį nutarimą ir įpareigoti Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktorių patvirtinti Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise, 

patikėjimo teise ar kitais teisės aktais teisiniais pagrindais valdomų tiltų ir viadukų, ant kurių 
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numatoma leisti įrengti reklamos įrenginius, sąrašą bei nustatyti minėtų reklaminių įrenginių 

įrengimo tvarką. Šis protokolinis nutarimas reikalingas, kad būtų aišku kaip vaizdinė reklama 

atsiranda ant tiltų ir viadukų. 

 

KALBĖJO: 

S. Kairys. Frakcijos vardu pasisako M. Jurgutis. 

M. Jurgutis. Kaip pranešėjas minėjo, frakcijos vardu siūlome priimti protokolinį pavedimą 

Administracijos direktoriui. Teksto nekartosiu, jis identiškas (pridedama). 

S. Kairys. Ar galime pritarti sprendimo projektui? 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-623 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

S. Kairys. Ar galime pritarti protokoliniam pavedimui? 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktorių patvirtinti Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise, patikėjimo teise ar kitais teisiniais 

pagrindais valdomų tiltų ir viadukų, ant kurių numatoma leisti įrengti reklaminius įrenginius, sąrašą 

bei nustatyti minėtų reklaminių įrenginių įrengimo tvarką. 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-732 „Dėl krematoriumų ir kitų pastatų, 

kuriuose teikiamos kremavimo paslaugos, vietos parinkimo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Jeigu Kauno rajonas pastatys arčiau kaip kilometrą, pagal 1992 metų Vyriausybės 

nutarimą Nr. 343 krematoriumų apsaugos zonos yra 200 metrų, jie bus teisūs. Ar jūs derinate su 

Kauno rajonu bendrą poziciją? 

N. Valatkevičius. Ne. Turėtume tai ko gero padaryti.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-624 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

  

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-733 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių 

įgyvendinimo stebėsenos ir skaitmeninio žemėlapio kūrimo ir priežiūros paslaugų įkainių 

nustatymo“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų, bet viename komitete mes patys pastebėjome 

techninę klaidą. Ta techninė klaida Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitete pastebėta ir siūloma 

ištaisyti  1 priedo dalyje ,,3. Detaliųjų planų keitimas ir koregavimas“ lentelės 1-ąją eilutę taip: vietoj 
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skaičiaus ,,1“ įrašyti skaičių ,,0“, vietoj skaičiaus ,,2“ įrašyti skaičių ,,1“ ir vietoj skaičiaus ,,3“ įrašyti 

skaičių ,,3680,00“. 

 

S. Kairys. Buvo pateikta rengėjo pastaba-korektūra. Ar galime pritarti rengėjo pateiktai 

pastabai? 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pritarti rengėjo pateiktai pastabai. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-625). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-724 „Dėl pavedimo Kauno miesto 

savivaldybės administracijai atlikti socialinės ir gamybinės infrastruktūros objektų projektavimo ir 

statybos darbų užsakovo funkcijas“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-626). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-725 „Dėl įgaliojimų suteikimo Viliui 

Šiliauskui“. 

Pranešėja  – V. Abramavičius, Statybos valdymo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-627). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-716 „Dėl Kauno miesto gatvių apšvietimo 

elektros tinklų, įrangos priežiūros, remonto ir rangos paslaugų įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti 

sutartį su UAB ,,Kauno gatvių apšvietimas“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-628). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-682 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo 

Kauno mieste paslaugų teikimo sutarties sudarymo“. 
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Pranešėja – R. Savickienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-629). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-713 „Dėl Kauno savivaldybės įmonės 

„Kapinių priežiūra“ teikiamų gyvūnų augintinių gaišenų užkasimo paslaugų kainų nustatymo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti. (sprendimas Nr. T-630 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-403 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-652 „Dėl skverų statuso suteikimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Gal galėtumėte pakomentuoti šio pakeitimo esmę? 

R. Savickienė. Tai yra teritorija, kuri yra prie J. Vileišio tilto, Neries krantinėje prie Jonavos 

gatvės. Iki šiol ten buvo 1,5 ha teritorija, kuri turėjo skvero statusą. Tačiau yra noras šitą teritoriją 

praplėsti iki 2,4 ha, įrengiant dviračių takus ir kitą infrastruktūrą miestiečiams. Tai daroma ne miesto, 

bet verslo pinigais. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-631 paskelbtas 

Teisės aktų registre).  

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-692 „Dėl Kauno miesto gatvių ir viešųjų 

erdvių priežiūros ir avarinių situacijų lokalizavimo, avarinės tarnybos ir centrinės dispečerinės 

paslaugų įkainių nustatymo ir sutarties su UAB „Kauno švara“ sudarymo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-632). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-694 „Dėl Kauno miesto viešųjų kapinių 

administravimo, priežiūros ir laidojimo paslaugų įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti sutartį“. 
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Pranešėjas – A. Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-633). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-697 „Dėl Kauno miesto gatvių ir kitų plotų 

valymo ir barstymo, viešųjų tualetų priežiūros paslaugų įkainių nustatymo ir sutarties su  UAB 

„Kauno švara“ sudarymo“. 

Pranešėjas – A. Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 

komitetuose, Miesto ūkio ir paslaugų komiteto buvo pastaba „Rekomenduoti Tarybos sprendimo 

projekto priedo 36 punkte vietoj žodžio ,,kalcio“ įrašyti žodį ,,kalio“. Yra Metodinės rekomendacijos 

žvyruotų gatvių priežiūrai ir 28 punkte nurodyta, kad tai kalcio druska, bet ne kalio. Siūlymas būtų 

tam nepritarti, kadangi Metodikoje nurodyta barstymas kalcio druska. 

 

S. Kairys. Teikiu balsavimui siūlymą, kurį pranešėjas pristatė. Siūlymas buvo toks: 

„Rekomenduoti Tarybos sprendimo projekto priedo 36 punkte vietoj žodžio ,,kalcio“ įrašyti žodį 

,,kalio“. Balsuojame dėl komiteto siūlymo. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai.  

Balsuojama dėl Miesto ūkio ir paskaugų komiteto siūlymo. 

Balsavo: už – 5, prieš – 17, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-634). 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-704 „Dėl Kauno savivaldybės įmonės 

„Kapinių priežiūra“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai.   

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-635 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-714 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2010 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-474 „Dėl Kauno miesto kapinių tvarkymo ir žmonių 

palaikų laidojimo taisyklių patvirtinimo“  pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-636 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-627 „Dėl Kauno apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato tarnybinių automobilių valdytojų (naudotojų) atleidimo nuo 2019 metų vietinės 

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

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

svarstytas  komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-637). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-628 „Dėl Lietuvos kriminalinės policijos 

biuro tarnybinių automobilių valdytojų (naudotojų) atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi 

nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“.  

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-638)  

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-629 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybos tarnybinių automobilių valdytojų (naudotojų) atleidimo nuo vietinės rinkliavos už 

naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“.  

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-639). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-630 „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo 

tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno apygardos valdybos tarnybinių 

automobilių valdytojų (naudotojų) atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis 

Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“. 

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-640). 
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40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-698 „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. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-641 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-705 „Dėl saugaus eismo valdymo ir 

saugaus eismo įrenginių priežiūros ir įrengimo paslaugų įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti 

sutartį.“. 

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

svarstytas  komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-642). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-715 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Kauno miesto elektromobilių įkrovimo prieigų 

plano patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas  komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Aš norėčiau paklausti dėl tų jungčių – 50 kW TAIP2 ir tos maksimalios          

100 kW. Kuo jos skiriasi pakrovimo laiko prasme? Per kiek laiko automobilį galima pakrauti prie 

įprastos jungties ir prie maksimalios? 

P. Keras. Viskas priklauso nuo automobilio. Vidutiniškai turėtų būti apie 4 val. trukmė, 

jei įprastos galios ir maždaug apie 0,5 val., jeigu greitasis įkrovimas. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-643 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-734 „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  Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitete, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Kiek aš suprantu, čia brangsta viešojo transporto tarifai? Kiek? 
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P. Keras. Ne. Tai yra techninis pakeitimas, vartotojams tai tikrai niekas nesikeis. Tiesiog 

tai galimybė, esant poreikiui, pakeisti maršrutinių taksi maršrutuose mikroautobusus autobusais. 

G. Žukauskas. Kitais metais ar įmanoma Rotušės aikštėje sekmadieniais 5 valandas  

padaryti nemokamas? Kaip mes kelis kartus siūlėme, – kada atvažiuoja žmonės mišių metu prie 5 

bažnyčių 5 val.galėtų būti nemokamas stovėjimas, nes seniems žmonėms atsiranda problemų. Kiek 

mes prarastume pinigų? 

P. Keras. Dabar aš negalėčiau atsakyti. Be abejo, tą variantą reikėtų nagrinėti, tačiau 

Rotušės a. tikslas, kad stovinčių automobilių skaičius būtų mažesnis ir ji nebūtų užstatyta 

automobiliais. Dėl tos priežasties Rotušės a. yra apmokestinama, rinkliava renkama visą savaitę ir 

visą dieną. Tačiau aplink Senamiestį yra labai daug stovėjimo vietų, aikštelių, kurios savaitgaliais yra 

visiškai nemokamos ir atstumas iki jų yra labai nedidelis. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-644 paskelbtas 

teisės aktų registre). 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-619 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Boružėlė“ direktoriaus“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Pratęsėme terminuotą darbo sutartį. 

Klausimas svarstytas  komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-645). 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-622 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Šnekutis“ direktoriaus“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Pratęsėme terminuotą darbo sutartį. 

Klausimas svarstytas  komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-646). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-635 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Vyturėlis“ direktoriaus“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Skiriame laikinai Oną 

Brilinkevičienę „Vyturėlis“ direktoriaus pareigoms iki konkurso. Klausimas svarstytas  komitetuose, 

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-647). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-620 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Kodėlčiukas“ direktoriaus“. 
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Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Šiuo sprendimo projektu nuo        

2018 m. gruodžio 21 d. Rasa Kazimiera Tamulaitienė skiriama lopšelio-darželio 

„Kodėlčiukas“direktoriaus pareigoms 5 metų kadencijai, kaip laimėjusi konkursą. Klausimas 

svarstytas  komitetuose, pritarta be pastabų.  

  

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-648). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-621 „Dėl Kauno Valdorfo darželio 

„Šaltinėlis“ direktoriaus“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Šiuo sprendimo projektu nuo        

2018 m. gruodžio 21 d. Audra Liaudanskienė skiriama darželio „Šaltinėlis“direktoriaus pareigoms    

5 metų kadencijai, kaip laimėjusi konkursą. Klausimas svarstytas  komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-649). 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-623 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Šilelis“ direktoriaus“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Šiuo sprendimo projektu nuo        

2018 m. gruodžio 21 d. Lina Norvaišienė skiriama lopšelio-darželio „Šilelis“direktoriaus pareigoms    

5 metų kadencijai. Klausimas svarstytas  komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA. (bendru sutarimu) Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-650). 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-624 „Dėl Kauno Aleksandro Stulginskio 

mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus paskyrimo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Šiuo sprendimo projektu nuo        

2018 m. gruodžio 21 d. siūloma paskirti Astą Poželę direktoriaus pareigoms 5 metų kadencijai. 

Klausimas svarstytas  komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-651). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T-636 „Dėl Kauno Aleksoto lopšelio-

darželio direktoriaus“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Šiuo sprendimo projektu nuo        

2018 m. gruodžio 21 d. Loreta Biskienė skiriama Kauno Aleksoto lopšelio-darželio direktoriaus 

pareigoms. Klausimas svarstytas komitetuose,  visuose pritarta su pastaba „Rekomenduoti sprendimo 

projekto 3 punkte po žodžių ,,direktoriaus pareigas" įrašyti žodžius ,,penkerių metų kadencijai". 
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Dalyvauja 34 Tarybos nariai.  

Balsuojama dėl komitetų pateiktos pastabos. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pritarti komitetų pateiktai pastabai. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas                  

Nr. T-652). 

 

 

 52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-644 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

,,Tukas“ direktoriaus“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Šiuo sprendimo projektu nuo        

2018 m. gruodžio 21 d. Sonata Lažaunykienė skiriama Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ direktoriaus 

pareigoms. Klausimas svarstytas komitetuose,  visuose pritarta su pastaba „Rekomenduoti sprendimo 

projekto 2 punkte po žodžių ,,direktoriaus pareigas“ įrašyti žodžius ,,penkerių metų kadencijai“. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai.  

Balsuojama dėl komitetų pateiktos pastabos. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pritarti komitetų pateiktai pastabai. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti  su pakeitimu (sprendimas                 

Nr. T-653). 

 

 

 53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-684 „Dėl Kauno 1-osios muzikos 

mokyklos direktoriaus“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Šiuo sprendimo projektu nuo        

2019 m. sausio 3 d. Mindaugas Labanauskas skiriamas Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktoriaus 

pareigoms 5 metų kadencijai. Klausimas svarstytas  komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-654). 

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-641 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-351 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Pakeitimai teikiami dėl etatinio 

mokytojų darbo apmokėjimo. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 
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A. Raižys. Kaip jūs manote, ar priimti be eilės prieglobsčio prašytojus, sprendimas nėra 

diskriminacinis? Jūs komitete teigėte, lyg tai pasiūlė Žmogaus teisių stebėjimo institutas, ar čia tas  

institutas kur Šakalienė direktoriavo ir jūs paklusote? 

V. Mažeika. Čia kitas Tarybos sprendimo projektas. Šis Tarybos sprendimo projektas, 

teikiamas dėl etatinio mokytojų apmokėjimo, t. y. pripažinti netekusiu galios aprašo 5 skyrių apie 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų darbo apmokėjimo tvarką. 

Jūs tikriausiai turėjote mintyje dėl centralizuoto vaikų priėmimo? 

R. Šnapštienė. Gerbiami Tarybos nariai, būkime atidūs, koks klausimas nagrinėjamas. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-655 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

 55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-693 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupes tvarkos“ pakeitimo“. 

 Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Šiuo Tarybos sprendimu nustatoma 

pirmenybė įvaikintiems arba globojamiems vaikams, taip pat prieglobsčio prašytojų vaikams, 

pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. Prieglobsčio prašytojų vaikams tokia pirmenybė suteikiama atsižvelgiant ir į 

Vaikų teisių kontrolierės Žiobienės raštą, ir atsižvelgiant į tai, kad prieglobsčio prašytojas negali iš 

anksto žinoti, kokiame darželyje ir kaip turėtų registruoti savo vaiką, kad tas vaikas būtų ugdomas 

darželyje. Vaiko teisių apsaugos įstatymas šiuo atveju yra viršenybė. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Raižys. Tai atsakykit ar nediskriminacinis sprendimas vietos gyventojų atžvilgiu, kurie 

laukia po 2-3 metus. Ir kas pasiūlė šitą siūlymą. Jūs komitete minėjote, lyg Žmogaus stebėjimo 

institutas? 

V. Mažeika. Vaiko teisių apsaugos tarnybos kontrolierė. Aš manau, kad 

nediskriminacinis, kadangi tokių atvejų mieste turime labai nedaug. Lietuvos valstybė yra pasirašiusi 

tarptautines sutartis šiais klausimais ir atitinkamai, siekiant apsaugoti vaiko interesus ir teises, 

nesvarbu kas yra jo tėvai. Manau, kad sprendimas būtų teisingas. 

KALBĖJO: 

A. Raižys. Aš kiek pamenu, dar Tarybų sąjungos okupacijos laikais vežė koloborantus 

rusus ir jie nedrįso sprendimais, kažkokiais įstatymais, įtvirtinti jų viršenybės prieš vietos gyventojus. 

Kiek aš kalbėjau, mūsų kauniečiai tuo piktinasi. Tai kelia nepasitikėjimą valstybe. Jie sako, kam ta 

valstybė, kuri mūsų negina ir įtvirtina čia atvykstančių viršenybę ir diskriminaciją. 

V. Matijošaitis. Viršenybę ar diskriminaciją? 

A. Raižys. Viršenybė nuveda į diskriminaciją. Todėl aš siūlyčiau šitą 10.1.4 punktą 

išbraukti. 

R. Šnapštienė. Siūlymas nėra pateiktas raštu, todėl negalime dėl jo balsuoti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už –27, prieš –1, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-656 paskelbtas Teisės aktų registre). 
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 56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-695 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-553 „Dėl Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio 

ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Šiuo Tarybos sprendimu nustatomas 

6 mėnesių terminas prašant kompensacijos, 6 mėnesių terminas deklaruoti gyvenamąją vietą Kaune.  

Klausimas svarstytas komitetuose, visi komitetai rekomendavo sprendimo projektu keičiamo Tvarkos 

aprašo 4 punkto paskutiniame sakinyje vietoj skaičiaus ir žodžio ,,12 mėnesių“ įrašyti skaičių ir žodį 

,,6 mėnesius“. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl pateiktos komitetų pastabos. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pritarti pateiktai komitetų pastabai. 

 

Dalyvauja 37 nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu. (sprendimas                

Nr. T-657 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-696 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės administracijai dalyvauti įgyvendinant projektą ,,Mokinių ugdymosi pasiekimų 

gerinimas diegiant kokybės krepšelį“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Šiuo Tarybos sprendimu 5-ios 

Kauno miesto mokyklos gautų papildomas lėšas, iš viso 313 tūkst. Eur, struktūrinių fondų lėšų 

kokybės rodikliams pagerinti. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-658). 

 

 

 58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-647 „Dėl kompiuterių įrangos 

perdavimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinėms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms“. 

 Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Ši kompiuterių įranga skirta 

maitinimo paslaugai administruoti. Bendra vertė 56.203,71 Eur. Klausimas svarstytas   komitetuose, 

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-659). 
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 59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-709 „Dėl didžiausio leistino biudžetinės 

įstaigos Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pareigybių (etatų) skaičiaus  

patvirtinimo“. 

 Pranešėja  – R. Kudukytė-Gasperė, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja (savivaldybės 

gydytoja). Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-660). 

 

 

60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-678 „Dėl 2018 m. rugpjūčio 24 d. turto 

panaudos sutarties Nr. SR-0566 pakeitimo ir turto perdavimo Lietuvos samariečių bendrijos Kauno 

skyriui“. 

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

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

pritarta be pastabų.  

 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-661). 

 

 

 61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-626 „Dėl basonų plovimo ir 

dezinfekavimo mašinos „Getinge FD1600“ perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai K. 

Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninei“. 

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

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-662). 

 

 

 62. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-727 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T-511 „Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos K. 

Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės stebėtojų tarybą“ pakeitimo“. 

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

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-663). 

 

 63. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-691 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

2019 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo“. 
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Pranešėja – J. Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-664 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

64. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-645 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-584 „Dėl Kauno miesto savivaldybės kovos su 

prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Raižys. Įvaikinimo tarnyba užsiima ir tarptautiniu vaikų įvaikinimu, todėl ar nebūtų 

tikslinga kontroliuoti šią veiklą, kad nebūtų paslėpta prekyba žmonėmis.  

J. Baltaduonytė. Šis aprašas būtent apie kovą prieš prekybą žmonėmis ir kalbama apie 

vaikus, kuriems reikalinga pagalba, o ne kalba apie įvaikinimą.  

KALBĖJO: 

A. Raižys. Įvaikinimo tarnyba užsiima tarptautiniu vaikų įvaikinimu išvežant vaikus į 

kitas šalis, todėl verta stebėti jų veiklą, kai mūsų vaikai išvažiuoja. Ar nevyksta kažkokie grįžtamieji 

piniginiai srautai, todėl siūlau nebalsuoti ir nepritarti šiam sprendimui.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsavo: už – 24, prieš –1, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-665 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

65. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-655 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-820 „Dėl VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos 

namų teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-666 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

66. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-657 „Dėl maitinimo dienos 

atsiskaitomųjų piniginių išlaidų normų nustatymo Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Socialinių paslaugų skyriui priskirtuose juridiniuose asmenyse“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-667 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 
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67. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-668 „Dėl pritarimo dalyvauti 

įgyvendinant projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-668). 

 

68. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-675 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio 

materialiojo turto perėmimo iš Kauno savivaldybės vaikų globos namų ir perdavimo Kauno miesto 

socialinių paslaugų centrui“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-669). 

 

69. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-633 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-567 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendruomenės 

vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-670). 

 

70. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-674 „Dėl atstovo į Kauno kultūros centro 

tarybą skyrimo ir šios tarybos nuostatų tvirtinimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-671). 

 

71. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-625 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-582 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 

Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse kultūros įstaigose nustatymo“ pakeitimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-672). 
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72. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-673 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. T-162 „Dėl Kauno miesto savivaldybės Vinco 

Kudirkos viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-673 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

73. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-634 „Dėl sutikimo perimti Kauno miesto 

savivaldybės nuosavybėn valstybės materialųjį turtą ir jo perdavimo VšĮ „Kaunas 2022“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-674). 

 

74. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-646 „Dėl sutikimo perimti Kauno miesto 

savivaldybės nuosavybėn valstybės materialųjį turtą ir jo perdavimo Kauno miesto savivaldybės 

Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-675). 

 

75. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-632 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-422 „Dėl Savivaldybės atstovo skyrimo, Kauno miesto 

muziejaus tarybos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ ir 2017 m. liepos 11 d. sprendimo         

Nr. T-451 „Dėl Savivaldybės atstovo skyrimo ir Kauno miesto muziejaus tarybos sudėties 

patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-676). 

 

76. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-638 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto 

perėmimo ir jo perdavimo patikėjimo teise valdyti Kauno sporto mokyklai „Startas“.  

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-677). 
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77. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-651 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

sporto stipendijos mokėjimo nutraukimo“.  

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-678). 

 

78. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-671 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo“.  

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-679 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

79. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-637 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

turto, perduoto Kauno jėzuitų gimnazijai, nurašymo ir likvidavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-680). 

 

80. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-701 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2006 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-241 ,,Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto 

trumpalaikės nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-681 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

81. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-667 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-513 „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“ pakeitimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-682). 

 

82. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-670 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-298 „Dėl įgaliojimų suteikimo Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriui Gintarui Petrauskui sudaryti ir pasirašyti servituto sutartis“ 

pakeitimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-683). 

 

83. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-672 „Dėl Viliaus Šiliausko įgaliojimo 

pasirašyti valstybinės žemės sklypų perdavimo Kauno miesto savivaldybei nuosavybės ar patikėjimo 

teise aktus“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-684). 

 

84. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-677 „Dėl Viliaus Šiliausko įgaliojimo 

pasirašyti valstybinės žemės sklypų, perduodamų Kauno miesto savivaldybei neatlygintinai naudotis, 

panaudos sutartis“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-685). 

 

85. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-730 „Dėl žemės sklypo, esančio Kauno 

rajono savivaldybėje, Rokų seniūnijoje, Vainatrakio kaime, dalies nuomos sutarties, sudarytos su 

Evaldu Rimu, pratęsimo“.  

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 

komitetuose: Valdymo ir bendruomenių plėtojimo, Ekonomikos ir finansų komitetuose ir Sporto, 

turizmo ir laisvalaikio komitetuose. Buvo pritarta su rengėjo pastaba, kurios esmė pakelti metinę 

žemės nuomos kainą iki 200 Eur/ha ir pratęsti sutartį iki rugsėjo mėnesio (rengėjo siūlymas 

pridedamas) 

 

R. Šnapštienė. Ar galime pritarti komiteto ir rengėjo siūlymui. 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas               

Nr. T-686). 

 

86. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-731 „Dėl žemės sklypų, esančių Kauno 

rajono savivaldybėje, Rokų seniūnijoje, Vainatrakio kaime, nuomos sutarčių, sudarytų su Audriumi 

Banioniu, pratęsimo“.  

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 

komitetuose: Valdymo ir bendruomenių plėtojimo, Ekonomikos ir finansų komitetuose ir Sporto, 

turizmo ir laisvalaikio komitetuose. Buvo pritarta su rengėjo pastaba, kurios esmė pakelti metinę 

žemės nuomos kainą iki 200 Eur/ha ir pratęsti sutartį iki rugsėjo mėnesio (rengėjo siūlymas 

pridedamas). 

 

R. Šnapštienė. Ar galime pritarti komiteto ir rengėjo siūlymui. 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas                

Nr. T-687). 

 

 

87. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-631 „Dėl pripažinto netinkamu 

(negalimu) naudoti nekilnojamojo daikto Vaidilos g. 27, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Nurašomas visas pastatas Vaidilos g. 27 ar jo dalis? 

D. Valiukas. Nurašomas statinys, kuris yra už žemės sklypo ribų, bet yra įtrauktas į 

bendrąjį registrą.  

L. Kudarienė. Koks tai statinys? 

D. Valiukas. Tai šulinys, kažkada ,,Kauno vandenys“ čia kažką darė.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-688). 

 

88. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-643 „Dėl pripažinto netinkamu 

(negalimu) naudoti nekilnojamojo daikto – stoginės tarp gyvenamųjų namų Partizanų g. 206 ir 208, 

Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-689). 
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89. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-650 „Dėl nekilnojamojo turto                   

M. Daukšos g. 34, Kaune, nuomos ne konkurso būdu viešajai įstaigai „Jaunimo linija“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Raižys. Ar verta šiai viešajai įstaigai teikti lengvatas, kai ji teigia 2017 m. turėjusi virš 

300 tūkst. eurų pajamų ir 54 tūkst. eurų pelno.  

D. Valiukas. Turto panaudojimo komisija nustatė, kad verta. Patikslinsiu, kad pratęsiama 

laikinai iki ateinančių metų birželio 30 d., kad turėtų laiko pasiruošti išsikraustyti, o tose patalpose 

toliau veiktų organizacija ,,Kaunas – 2022 Kultūros sostinė“.  

KALBĖJO: 

A. Raižys. Manau, kad asociacijos neverta globoti, nes ji pasirašo, kad nebūtų pakeistas 

tas ,,stribiškas“ vaikų grobimo įstatymas. Ji politikuoja ir savo veikla padaro didesnę žalą, nei jų 

konsultacijos jaunimui. Siūlau nebalsuoti ir neremti šios asociacijos.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai 

Balsavo: už – 19, prieš – 1, susilaikė – 7.  

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-690). 

 

90. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-639 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-287 „Dėl nekilnojamojo turto Laisvės al. 50, Kaune, 

nuomos“ pripažinimo netekusiu galios“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-691). 

 

91. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-649 „Dėl nekilnojamojo turto Pramonės 

pr. 35, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno sporto mokyklai „Bangpūtys“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-692). 

 

92. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-648 „Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės 

pr. 42, Kaune, perdavimo biudžetinei įstaigai „Parkavimas Kaune“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-693). 
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93. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-663 „Dėl sutikimo perduoti valstybės 

įmonei Turto bankui valstybės turtą – negyvenamąsias patalpas, Laisvės al. 99-6A, Kaune“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-694). 

 

94. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-679 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-387 „Dėl sutikimo perduoti valstybės turtą įmonei 

Valstybės turto fondui“ pakeitimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-695). 

 

95. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-683 „Dėl nekilnojamojo turto Baltų       

pr. 51, Kaune, perėmimo iš Kauno „Santaros“ gimnazijos ir nuomos ne konkurso būdu“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Koks tai turtas ir kam išnuomojamas ne konkurso būdu. 

D. Valiukas. Tai ,,Santaros“ gimnazijos turtas. Išnuomojamas turtas dienos centrui, kuris 

teikia paslaugas, kurios komisijos sprendimu reikalingos Šilainių mikrorajone.   

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-696). 

 

96. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-688 „Dėl nekilnojamojo turto Miško       

g. 3, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno sporto mokyklai 

„Startas“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-697). 

 

97. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-703 „Dėl panaudos sutarties su Kauno 

miesto poliklinika pakeitimo, nekilnojamojo turto Savanorių pr. 369, Kaune, perėmimo ir nuomos“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-698). 
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98. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-706 „Dėl panaudos sutarčių su viešąja 

įstaiga Kauno miesto poliklinika pakeitimo ir nekilnojamojo turto A. Mickevičiaus g. 4 ir                       

A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaune, perdavimo, perėmimo ir nuomos“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-699). 

 

99. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-686 „Dėl nekilnojamojo turto Pušų g. 6, 

Kaune, perėmimo ir nekilnojamojo turto Birutės g. 29A, Kaune, perdavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Žukauskas. Kam atsilaisvinęs pastatas bus panaudotas. Ten labai šauniai veikia senjorų 

dienos centras ir jis įrengtas už italų paramos lėšas.  

D. Valiukas. Panemunės globos namų veikla bus perkelta į Birutės g. 29A suremontuotas 

patalpas, kurios bus ne blogesnės kaip Pušų g., kur veikė šis centras, o dėl tikslesnio panaudojimo 

toliau – spręsime. Jeigu neatsiras kito panaudojimo – realizuosime. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-700). 

 

100. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-711 „Dėl nekilnojamojo turto Birutės 

g. 29A, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos vaikų dienos centrų asociacijai“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-701). 

 

101. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-712 „Dėl bendrabučio Lampėdžių         

g. 10, Kaune, atnaujinimo (modernizavimo) organizavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KALBĖJO: 

L. Kudarienė. Labai džiaugiuosi šiuo Tarybos sprendimu ir gražia iniciatyva 

modernizuoti šį Lampėdžių g. bendrabutį. Gal čia bus pilotinis projektas, gal ateity bus galvojama 

apie Partizanų g. 5 ir apie Raudondvario plento bendrabučius. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-702). 
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102. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-721 „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, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-703). 

 

103. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-702 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-526 „Dėl nekilnojamojo turto H. ir O. Minkovskių g. 

35, 37, 39, 43, 47, 76, 134, 136, 152 ir 154, Kaune, pirkimo procedūrų organizavimo“ pakeitimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-704). 

 

104. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-726 „Dėl butų pirkimo asmenims ir 

šeimoms, įrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Ar šie butai visi senos statybos? Ar buvo pateikti energinio naudingumo 

sertifikatai? Kokios jie yra klasės? Pirkimo kainos nėra žemos. 

D. Valiukas. Butai perkami tie, kurie atitinka reglamentą ir tinkami pirkti pagal Europos 

Sąjungos projekto lėšas. Jūsų pastaba teisinga, vyrauja senesnės statybos butai, tačiau visi peržiūrėti 

komisijos ir yra tinkami iš karto gyventi, nereikia jų remontuoti.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-705). 

 

105. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-652 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Varnių g. 36-35, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-706). 

 

106. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-653 „Dėl Savivaldybės būsto Baltijos 

g. 50-31, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  
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Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-707). 

 

107. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-654 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Šiaurės pr. 26-38, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-708). 

 

108. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-656 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Gričiupio g. 11-435, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-709). 

 

109. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-658 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Žarėnų g. 19-10, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-710). 

 

110. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-659 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Veiverių g. 8, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-711). 

 

111. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-660 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Neries krantinėje 12-10, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-712). 

 

112. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-665 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto V. Krėvės pr. 5-6, Kaune, pardavimo“.  
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Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-713). 

 

113. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-669 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Šiaurės pr. 22-48, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-714). 

 

114. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-676 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Miško g. 28A-21, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-715). 

 

115. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-707 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastatų Vaidoto g. 73, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-716). 

 

116. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-708 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastatų Perkūno al. 67, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-717). 

 

117. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-685 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-599 „Dėl Savivaldybės būsto Užšilių g. 59, Kaune, 

dalies pardavimo“ pripažinimo netekusiu galios“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 
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L. Kudarienė. Prašau pakomentuoti šį ir kitą klausimą kodėl taip atsitiko, kodėl  

pripažįstam ,,netekusiu galios“. 

D. Valiukas. Žmogus, kuris buvo nuomininkas, išvyko gyventi į globos namus. Jis norėjo 

išsipirkti šį butą, bet tai padaryti nebebus galima. Šis butas bus parduodamas aukciono būdu.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-718). 

 

118. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-681 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl Savivaldybės būsto J. Mateikos g. 10-4, 

Kaune, pardavimo“ pripažinimo netekusiu galios“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. Nuomininkas pridavė šį butą ir neketina jo įsigyti, taip pat bus 

parduodamas aukciono būdu.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-719). 

 

119. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-736 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-500 „Dėl VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ 

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

pakeitimo“.  

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 1 

komitete ir rekomenduota įtraukti į šio posėdžio darbotvarkę.   

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-720). 

 

120. SVARSTYTA. Informacija dėl Kauno Naujamiesčio detaliojo plano.  

Pranešėjas – S. Rimas, Kultūros paveldo skyriaus vedėjas. Kultūros paveldo skyrius 

parengė 2018-12-14 raštą Nr. 55-4-192 ,,Dėl Kauno Naujamiesčio specialiojo plano“ (pridedama), 

kuriame prašoma Tarybos protokoliniu pavedimu pavesti Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriui inicijuoti veiksmus, kad specialusis planas nebūtų patvirtintas tol, kol nebus užtikrinta, 

kad jis neprieštarauja viešajam interesui ir užtikrina tinkamą vertingųjų savybių apsaugą, darnią 

Kauno miesto plėtrą ir raidą, adekvatų infrastruktūros vystymąsi.  

R. Šnapštienė.Ar galėtume pritarti minėtam prorokoliniam pavedimui. 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu) (balsavimo rezultatų protokolas pridedamas). Pavesti 

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui inicijuoti veiksmus, kad Kauno miesto 

istorinės dalies, vadinamos Naujamiesčiu (unikalus kodas kultūros vertybių registre 22149) 

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas nebūtų patvirtintas tol, kol nebus 

užtikrinta, kad jis neprieštarauja viešajam interesui ir užtikrina tinkamą vertingųjų savybių apsaugą, 

darnią Kauno miesto plėtrą ir raidą, adekvatų infrastruktūros vystymąsi.  
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121. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

P. Jakštas. Kauno miesto merui ir Kauno miesto savivaldybės tarybai ,,Dėl AB ,,Kauno 

energija“ šilumos punktų“. Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 m. gruodžio 

13 d. posėdyje, atsižvelgiant į Kauno miesto gyventojų nusiskundimus, buvo svarstomas klausimas 

dėl daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos punktų, priklausančių AB ,,Kauno energija“ 

eksploatavimo, remonto, sprendžiant gyvenamųjų namų renovaciją. Diskusijoje dalyvavo AB 

,,Kauno energija“ Gamybos departamento direktorius Vaidas Šleivys, šiuo metu einantis bendrovės 

vadovo pareigas, Savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus vedėjas Raimondas Mačikėnas 

ir  Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyriaus vedėjas Kęstutis Miškinis. Po ilgų 

diskusijų ir problemų aiškinimosi, siūlau: Kauno miesto savivaldybei kartu su AB ,,Kauno energija“ 

ir daugiabučių namų administratoriais ieškoti bendrų sprendimo būdų dėl AB ,,Kauno energija“ 

priklausančių  šilumos punktų įrenginių  eksploatavimo, priežiūros ir jų turtinės nuosavybės. Šio 

klausimo sprendimo vilkinimas trukdo darniai daugiabučių namų renovacijai (raštas pridedamas).  

V. Gudėnas. Kadangi Savivaldybės administracija nuo 2018 m. lapkričio 22 d. neatsakė 

į paklausimą, tai viešinu šį paklausimą dar kartą. ,,Delfi./news/lithuania“ buvo straipsnis, kuriame 

parašyta, kad Savivaldybes remiantys verslininkai laimi viešuosius pirkimus. Kaunui buvo paskirta 

išskirtinė vieta, kad daugiausia Respublikoje yra gavę paramos. Todėl ir klausiame, kad 

išsklaidytumėte mūsų visų abejones: kokios paramos buvo gautos iš viešųjų pirkimų laimėtojų, kam 

jos buvo skirtos ir kokius renginius jie rėmė. Ateina Kalėdos, labdaros paramos įstatymas galioja, 

reikėtų viešai kauniečiams paskelbti kokios įmonės parėmė kokius renginius Kauno mieste (raštas 

pridedamas).  

 

Posėdis baigėsi 11.00 val. 
  

 

 

Savivaldybės meras                                         Visvaldas Matijošaitis 

Tarybos sekretorė                            Sandra Gražulytė 
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