
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019 m. vasario 5 d.   Nr. TP-1 

Kaunas 

 

Posėdis vyko 2019-02-05 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 11.10 val.). 

 

Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras.   

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

sekretoriato specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas. 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: A. Grabaravičius, I. Pukelytė, K. Stirbys.  

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama).  

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

svarstomų klausimų.   

E. Plūkienė nusišalina nuo sprendimo projekto TR-15 „Dėl Europos jaunių šiuolaikinės 

penkiakovės čempionato dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir 

troleibusais lengvatos dydžio nustatymo“ svarstymo (pridedama). 

D. Razmislevičius nusišalina nuo sprendimo projekto TR-36 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl transporto priemonių valdytojų 

atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto 

priemonėms statyti mokėjimo“ pakeitimo“ svarstymo (pridedama).  

Taip pat informuoju, kad vakar vykusioje frakcijų seniūnų sueigoje gauti 3 papildomi 

klausimai. Dėl kiekvieno klausimo balsuosime atskirai.  

 

Balsuosime dėl klausimo „Dėl pastato (unikalusis Nr. 1990-0016-2010) Nemuno g. 27, 

Kaune, rekonstravimo mažesniais negu norminiai atstumais iki gretimo žemės sklypo (unikalusis               

Nr. 4400-2864-4966) Nemuno g. 29, Kaune, ribos“ (TR-46) įtraukimo į darbotvarkę.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. (balsavimo protokolas pridedamas). 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą įtraukti į darbotvarkę.  

 

 

Balsuosime dėl klausimo „Dėl Savivaldybės panaudos sutarčių su viešąja įstaiga Kauno 

miesto poliklinika pakeitimo ir nekilnojamojo turto A.Juozapavičiaus pr. 72, Kaune, perėmimo                

(TR-47) įtraukimo į darbotvarkę. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai (balsavimo protokolas pridedamas). 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą įtraukti į darbotvarkę.  
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Balsuosime dėl klausimo „Dėl pastatų žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-1667-5980) 

Vokiečių g. 166, Kaune, statybos mažesniais negu norminiai atstumais iki gretimo žemės sklypo 

(unikalusis Nr. 4400-1667-5759) Vokiečių g. 164, Kaune, ribos“ (TR-48) įtraukimo į darbotvarkę. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai (balsavimo protokolas pridedamas). 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą įtraukti į darbotvarkę. 

 

 

E. Gudišauskienė. Frakcija pateikė siūlymus ir labai gaila, kad jūs jų nematote. Mes siūlome 

iš darbotvarkės išbraukti 2 klausimus. Kadangi Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio 

draustinio bei Veršvos kraštovaizdžio draustinio koregavimo sprendimo projektai yra įtraukiami į 

darbotvarkę skubos tvarka, nepateikiant jokių konkrečių argumentų, frakcija siūlo išbraukti                            

16 klausimą „Dėl Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio 

specialiojo plano koregavimo“ (TR-43) ir 17 klausimą „Dėl Kauno miesto savivaldybės Veršvos 

kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano koregavimo“ (TR-42). 

 

G. Žukauskas. Aš siūlau išbraukti 18 klausimą „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos 

bendrojo plano sudedamosios dalies – Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų 

nustatymo specialiojo plano korektūros patvirtinimo“ (TR-45). Išbraukti ir prie jo negrįžti.  

 

S. Kairys. Siūlau balsuosime už TS-LKD frakcijos pateiktus siūlymus.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos 

kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano koregavimo“ (TR-43) išbraukimo iš darbotvarkės.  

Balsavo: už – 17, prieš – 15, susilaikė – 4 (balsavimo protokolas pridedamas). 

NUSPRĘSTA. Siūlymas nepriimtas. 

 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės Veršvos kraštovaizdžio 

draustinio specialiojo plano koregavimo“ (TR-42) išbraukimo iš darbotvarkės.  

Balsavo: už – 18, prieš – 15, susilaikė – 4 (balsavimo protokolas pridedamas). 

NUSPRĘSTA. Siūlymas nepriimtas. 

 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 

sudedamosios dalies – Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo 

specialiojo plano korektūros patvirtinimo“ išbraukimo iš darbotvarkės.  

Balsavo: už – 18, prieš – 15, susilaikė – 4 (balsavimo protokolas pridedamas). 

NUSPRĘSTA. Siūlymas nepriimtas. 

 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai (balsavimo protokolas pridedamas).  

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

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-228 

,,Dėl Jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  
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2. Dėl pritarimo Jaocu miesto savivaldybės (Japonija) ir Kauno miesto savivaldybės 

(Lietuvos Respublika) bendradarbiavimo sutarties projektui ir įgaliojimo ją pasirašyti  

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo  

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

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

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 12 d. sprendimo Nr. T-366 „Dėl 

pritarimo dalyvauti įgyvendinant Kauno miesto ir rajono savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir 

turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtros bendrą investicijų projektą“ pakeitimo  

6. Dėl pritarimo susitarimo dėl 2016 m. liepos 27 d. jungtinės veiklos sutarties                                

Nr. S-967/SR-1010 pakeitimo projektui.  

7. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendradarbiavimas gamybos srityje siekiant vystyti 

žiedinę ekonomiką“  

8. Dėl pritarimo Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 

ataskaitai.  

9. Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

2018 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo  

10. Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

2019 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo  

11. Dėl VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties teikiamos paslaugos 

įkainio nustatymo  

12. Dėl Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų plano 2019–2023 m. patvirtinimo ir 

tyliųjų gamtos ir aglomeracijos zonų ir triukšmo rodiklio nustatymo  

13. Dėl Karininkų akligatvio pavadinimo pakeitimo  

14. Dėl Vijūkų gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo  

15. Dėl Dobilios gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo  

16. Dėl Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio 

specialiojo plano koregavimo  

17. Dėl Kauno miesto savivaldybės Veršvos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano 

koregavimo  

18. Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamosios dalies – Kauno 

miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano korektūros 

patvirtinimo  

19. Dėl Europos jaunių šiuolaikinės penkiakovės čempionato dalyvių važiavimo vietinio 

reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo  

20. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-107 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo 

vietų skaičiaus koeficientus schemos, lėšų už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas sumokėjimo 

tvarkos aprašo ir pavyzdinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo  

21. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl 

transporto priemonių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno 

miesto vietomis transporto priemonėms statyti mokėjimo“ pakeitimo  

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

„Dėl Kauno miesto gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-13).  

23. Dėl įgaliojimų pasirašyti paraiškas organizuoti parodomuosius orlaivių skrydžius virš 

Kauno miesto suteikimo  

24. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-172 „Dėl 

Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programos vykdymo ir paraiškų dalyvauti programoje 

teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  
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25. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl 

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo  

26. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo 

plano patvirtinimo“ pakeitimo  

27. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-128 „Dėl 

maksimalaus perkamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio 

nustatymo“ pakeitimo  

28. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-584 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  

29. Dėl Kauno lopšeliui-darželiui „Spindulys“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo 

turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo  

30. Dėl Kauno miesto savivaldybės trumpalaikio materialiojo turto, perduoto                                  

VšĮ „Kaunas IN“  

31. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-714 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip 

Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo  

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

paramą būstui išsinuomoti, sąrašą  

33. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T-401 „Dėl 

Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo  

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

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

pakeitimo  

35. Dėl nekilnojamojo turto Veiverių g. 45, Kaune,  nuomos sutarties su uždarąja akcine 

bendrove „Osama“ nutraukimo prieš terminą  

36. Dėl nekilnojamojo turto Uosio g. 7, Kaune, perėmimo iš Kauno kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų ugdymo centro ir perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos kurčiųjų draugijos 

Kauno teritorinei valdybai  

37. Dėl nekilnojamojo turto Taikos pr. 51, Kaune, esminio pagerinimo ir vertės padidinimo  

38. Dėl nekilnojamojo turto Baltų pr. 53, Kaune, perdavimo patikėjimo teise valdyti, 

naudoti ir disponuoti juo Kauno miesto muziejui  

39. Dėl nekilnojamojo turto Vandžiogalos pl. 51, Kaune, perdavimo patikėjimo teise 

valdyti, naudoti ir disponuoti juo Kauno šv. Kazimiero progimnazijai  

40. Dėl buto Obuolių g. 3-1, Kaune, išnuomojimo terminuotai  

41. Dėl nekilnojamojo turto Plento g. 3, Kaune  

42. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Stakių g. 4, Kaune, pardavimo  

43. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Gedimino g. 5-5, Kaune, pardavimo  

44. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Varduvos g. 4-21, Kaune, pardavimo  

45. Dėl Savivaldybės panaudos sutarčių su viešąja įstaiga Kauno miesto poliklinika 

pakeitimo ir nekilnojamojo turto A.Juozapavičiaus pr. 72, Kaune, perėmimo  

46. Dėl pastato (unikalusis Nr. 1990-0016-2010) Nemuno g. 27, Kaune, rekonstravimo 

mažesniais negu norminiai atstumais iki gretimo žemės sklypo (unikalusis Nr. 4400-2864-4966) 

Nemuno g. 29, Kaune, ribos 

47. Dėl pastatų žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-1667-5980) Vokiečių g. 166, Kaune, 

statybos mažesniais negu norminiai atstumais iki gretimo žemės sklypo (unikalusis Nr. 4400-1667-

5759) Vokiečių g. 164, Kaune, ribos  

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).  



5 

 

 

 

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

2015 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-228 ,,Dėl Jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Raižys. Ar jums neatrodo, kad Jaunimo reikalų taryboje atstovauja ne visų jaunimo 

organizacijų atstovai iš Lietuvos? Pasiaiškinus matosi, kad tai yra globalistinės krypties organizacijos. 

Tautinės-patriotinės į Jaunimo reikalų tarybą nepakliūva.  

A. Petkienė. Į Jaunimo tarybą įeina Savivaldybės teritorijoje veikiančios organizacijos, o ne 

visos Lietuvos. Jie patys deleguoja savo atstovus. Savivaldybė jų nekontroliuoja.  

KALBĖJO: 

A. Raižys. Internetiniame puslapyje Apskritojo stalo atstovai skelbia, kad asociacijos 

susikūrę užsienio fondų pagalba. Viešinama jų veikla ir nuotraukos su Afrikos vaikais, savanoriška 

veikla. Nemačiau nuotraukų, kad jie padėtų atnešti malkų, rūpintųsi vietos gyventojų reikalais. Manau, 

kad Jaunimo reikalų taryboje neatstovauja visos Kaune esančios organizacijos. Siūlau nebalsuoti.  

S. Sirtautas. Replika Tarybos nariui. Gal neteko susipažinti su jaunimo judėjimu, daug kas 

yra pasikeitę. Apskritųjų stalų arba Regioninių jaunimo organizacijų tarybų veikla įteisinta Lietuvoje 

Jaunimo politikos pagrindų įstatymu. Tai nėra globalistinės organizacijos. Jos veikia visose 

savivaldybėse. Tai yra vienas kertinis jaunimo politikos užtikrinimo vienetas Savivaldybėje. 

Apskritieji stalai vienija jaunimo organizacijas. Manau, kad jums reikėtų pasiskaityti įstatymus.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.   

Balsavo: už – 18, prieš – 1, susilaikė – 12 (pridedama). 

 

A. Palionis. Vieningo Kauno frakcijos vardu prašome perbalsuoti.  

 

S. Kairys. Frakcija gali prašyti vieną kartą perbalsuoti dėl klausimo.  

Pakartotinai balsuojame dėl klausimo ,,Dėl Jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.   

Balsavo: už – 21, prieš – 1, susilaikė – 13. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-1). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-30 „Dėl pritarimo Jaocu miesto savivaldybės 

(Japonija) ir Kauno miesto savivaldybės (Lietuvos Respublika) bendradarbiavimo sutarties projektui 

ir įgaliojimo ją pasirašyti“. 

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

pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-2).  

 

 

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

2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Rotušės pritaikymui visuomenės poreikiams numatyta 108 tūkst.eurų, kitais 

metais 500 tūkst. eurų, o dar kitais, vėl 500 tūkst. eurų. Ar bus numatomi dideli darbai. Norėčiau 

sužinoti kas bus daroma, ar iš esmės bus keičiama Rotušės paskirtis?  

T. Matulionis. Šiais metais planuojama parengti techninį projektą ir naujos ekspozicijos 

Kauno miesto muziejaus parengimo, būtent pritaikymo Rotušės pastate koncepciją. Toliau vyks 

ekspozicijos kūrimas, patalpų pritaikymas, kad galima būtų sukurti modernią ir šiuolaikišką 

ekspoziciją. Taip pat išsaugoti Rotušės reprezentacinę funkciją.  

G. Budnikas. Naugardiškių parko sutvarkymui buvo skirta 670 tūkst. eurų, komisija pritarė. 

Kodėl pinigai nubraukti, kam jie dabar skirti? 

T. Matulionis. Strateginio plano svarstymo metu šis, kaip ir daugelis kitų projektų buvo 

svarstomi. Visi projektai sudarė daugiau kaip 80 mln. eurų perviršį pagal biudžeto galimybes. Kažko 

reikėjo atsisakyti, nusistatyti prioritetus. Kadangi 2018 m. buvo ženkliai padidintas finansavimas  

parkų tvarkymui, kai kuriuos dar reikia baigti tvarkyti, tai Naugardiškių parkas, kaip neprioritetinis 

projektas buvo atidėtas.  

E. Gudišauskienė. Noriu paklausti dėl kokių priežasčių mažėja finansavimas kultūrai.  

T. Matulionis. Finansavimas nemažėja, tai įvyksta dėl planavimo metodikos. Kultūros 

įstaigos neplanuoja per konkursines priemones gaunamų lėšų.  

V. Gudėnas. Kada bus pradėta rekonstrukcija miesto Rotušėje. Ar bus rengiamos vestuvių 

ceremonijos, ar ji bus uždaryta? 

T. Matulionis. Rekonstrukcija turėtų prasidėti kitais metais. Kaip bus organizuoti darbai 

negaliu pasakyti.  

V. Gudėnas. Kaip sprendžiami švietimo klausimai.  

T. Matulionis. Švietimui ženklus pokytis yra tai, kad vidutiniškai 15 proc. didinamos lėšos 

darbo užmokesčiui. Tiek iki mokyklinėse, tiek priešmokyklinėse įstaigose. Tam papildomai skiriama 

daugiau nei 9 mln. eurų šių metų biudžete.   

S. Kairys. Taip, atlyginimų kelimas švietimo, socialinių reikalų ir kultūros sektorių 

darbuotojams Strateginiame plane yra numatytas.    

KALBĖJO: 

R. Skilandis. Siūlyčiau ne tik antrų klasių mokinius mokyti plaukti, bet visus pradinių klasių 

mokinius.  

G. Budnikas. Dar noriu kalbėti apie Naugardiškių parko sutvarkymą. Išgirdau iš pranešėjo, 

kad Aleksoto rajonas neprioritetinis. Neteisingai pasakyta. Aleksotas turi stipriausias bendruomenes 

ir laikas jiems turėti savo bendruomenės namus. Jie glaudžiasi seniūnijose ir bibliotekose.  

V. Gudėnas. Grįžtu prie švietimo klausimų. Vilnius jau seniai lenkia Kauną dėl „Visos 

dienos mokyklos“ įsteigimo. Jeigu Strateginiame plane tam nebus numatytos lėšos, tai svarstant 
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biudžetą apie tai nebus kalbama. Mes siūlome į Strateginį planą įtraukti ir „Mokytojo kortelės“ 

klausimą. Dalinai finansuoti ar visai nemokamai darbo metu važinėti viešuoju transportu.    

S. Kairys. Strateginis planas daugiau susijęs su pačiom priemonėm. Yra pateiktas TS-LKD 

frakcijos siūlymas.  

E. Gudišauskienė. Mūsų frakcija siūlo 2019-2021 metų Strateginio veiklos plano priemonėse 

įrašyti naujas priemones (pridedama).    

1. Priemonėje 02.02.02.021. ,,Kauno miesto antrokų mokymas plaukti“ vietoj žodžio 

„antrokų“ įrašyti žodžius „pradinių klasių mokinių“ ir numatyti 2019 m. 100 000 eurų, 2020 m. 100 

000 eurų ir 2021 m. 100 000 eurų finansavimą. 

2. Papildyti priemonę 03.04.02. ,,Gerinti gyvenamąją aplinką ir viešąją infrastruktūrą“ nauja 

priemone „Kauno senųjų kapinių (vadinamas ,,Ramybės parkas“, Vytauto pr.) sutvarkymas 

(paminklų, pėsčiųjų takų, apšvietimo įrengimas, želdinių tvarkymas)“ ir numatyti 2019 m. 100 000 

eurų, 2020 m. 300 000 eurų ir 2021 m. 300 000 eurų finansavimą. 

3. Papildyti priemonę 02.02.02. ,,Skatinti miesto bendruomenės sporto iniciatyvas ir plėtoti 

viešąją sporto infrastruktūrą“ nauja priemone „Plaukimo baseino Aleksote, buvusioje Karinių oro 

pajėgų (KOP) teritorijoje statyba“, 2019 m. Savivaldybės skolintų lėšų techninio projekto rengimui 

numatant 40 000 eurų, 2020 m. Savivaldybės skolintų lėšų objekto statybai numatant 2 mln. eurų, 

2021 m. Savivaldybės skolintų lėšų objekto statybai numatant 2 mln. eurų. 

4. Papildyti priemonę 02.03.03.001. ,,Vienkartinė socialinė parama Kauno miesto 

gyventojams"  nauja priemone ,,Vienkartinė parama - kūdikio kraitelis Kauno miesto gyventojams“ 

ir numatyti 2019 m. 1 mln. eurų, 2020 m. - 1,3 mln. eurų ir 2021 m. - 1,5 mln. eurų. 

5. Papildyti priemonę 02.01.01. ,,Formuoti efektyvų formaliojo ir neformaliojo ugdymo 

įstaigų tinklą“ nauja priemone ,,Visos dienos mokykla“ ir numatyti 2019 m. 1 mln. eurų, 2020 m. - 

1,5 mln. eurų ir 2021 m. - 1,5 mln. eurų. 

6. Papildyti priemonę 02.01.01. ,,Formuoti efektyvų formaliojo ir neformaliojo ugdymo 

įstaigų tinklą“ nauja priemone ,,Mokytojo kortelė“ ir numatyti 2019 m. - 1,5 mln. eurų, 2020 m. -               

1,5 mln. eurų ir 2021 m. - 1,5 mln. eurų. 

7. Papildyti priemonę 03.04.02. ,,Gerinti gyvenamąją aplinką ir viešąją infrastruktūrą“ nauja 

priemone ,,Naugardiškių parko sutvarkymas“ ir numatyti 2019 m. 400 tūkst. eurų. 

Mes siūlome ne biudžetui sumas pagal strateginio plano išdėstymą. Bet tas finansavimas turi 

būti numatomas. Mes siūlome naujas priemones ir jeigu jų nebus, jokie sprendimai dėl šių objektų 

vystymo tikrai nebus daromi.   

S. Kairys. Siūlymai pristatyti. Taryba turi apsispręsti ir balsuoti už kiekvieną siūlymą 

atskirai.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo Priemonėje 02.02.02.021. ,,Kauno miesto antrokų mokymas 

plaukti“ vietoj žodžio „antrokų“ įrašyti žodžius „pradinių klasių mokinių“ ir numatyti 2019 m.                      

100 000 eurų, 2020 m. 100 000 eurų ir 2021 m. 100 000 eurų finansavimą   

 

Balsavo: už –15, prieš – 11, susilaikė – 12. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo Papildyti priemonę 03.04.02. ,,Gerinti gyvenamąją aplinką ir 

viešąją infrastruktūrą“ nauja priemone „Kauno senųjų kapinių (vadinamas ,,Ramybės parkas“, 

Vytauto pr.) sutvarkymas (paminklų, pėsčiųjų takų, apšvietimo įrengimas, želdinių tvarkymas)“ ir 

numatyti 2019 m. 100 000 eurų, 2020 m. 300 000 eurų ir 2021 m. 300 000 eurų finansavimą.    

Balsavo: už – 13, prieš – 8, susilaikė – 17. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo Papildyti priemonę 02.02.02. ,,Skatinti miesto bendruomenės sporto 

iniciatyvas ir plėtoti viešąją sporto infrastruktūrą“ nauja priemone „Plaukimo baseino Aleksote, 

buvusioje Karinių oro pajėgų (KOP) teritorijoje statyba“, 2019 m. Savivaldybės skolintų lėšų 

techninio projekto rengimui numatant 40 000 eurų, 2020 m. Savivaldybės skolintų lėšų objekto 

statybai numatant 2 mln. eurų, 2021 m. Savivaldybės skolintų lėšų objekto statybai numatant                           

2 mln. eurų. 

Balsavo: už – 15, prieš – 7, susilaikė – 16. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo Papildyti priemonę 02.03.03.001. ,,Vienkartinė socialinė parama 

Kauno miesto gyventojams"  nauja priemone ,,Vienkartinė parama - kūdikio kraitelis Kauno miesto 

gyventojams“ ir numatyti 2019 m. 1 mln. eurų, 2020 m. - 1,3 mln. eurų ir 2021 m. - 1,5 mln. 

eurų.sprendimo priėmimo.   

Balsavo: už – 15, prieš – 7, susilaikė – 16. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo Papildyti priemonę 02.01.01. ,,Formuoti efektyvų formaliojo ir 

neformaliojo ugdymo įstaigų tinklą“ nauja priemone ,,Visos dienos mokykla“ ir numatyti 2019 m.             

1 mln. eurų, 2020 m. - 1,5 mln. eurų ir 2021 m. - 1,5 mln. eurų. 

Balsavo: už – 15, prieš – 5, susilaikė – 18. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo Papildyti priemonę 02.01.01. ,,Formuoti efektyvų formaliojo                      

ir neformaliojo ugdymo įstaigų tinklą“ nauja priemone ,,Mokytojo kortelė“ ir numatyti                                 

2019 m. - 1,5 mln. eurų, 2020 m. - 1,5 mln. eurų ir 2021 m. - 1,5 mln. eurų.sprendimo priėmimo.   

Balsavo: už – 14, prieš – 4, susilaikė – 20. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti.  
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo Papildyti priemonę 03.04.02. ,,Gerinti gyvenamąją aplinką ir 

viešąją infrastruktūrą“ nauja priemone ,,Naugardiškių parko sutvarkymas“ ir numatyti 2019 m.                    

400 tūkst. eurų. 

Balsavo: už – 16, prieš – 10, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.   

Balsavo: už – 19, prieš – 2, susilaikė – 17. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-3). 

 

 

E. Gudišauskienė. Labai gaila pripažinti matant kaip buvo balsuojama dėl mūsų frakcijos 

pateiktų pasiūlymų ir, kad valdantiesiems nerūpi nei vaikai, nei švietimas, nei kapų sutvarkymas.   

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-29 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

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

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

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-4 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-17 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2016 m. liepos 12 d. sprendimo Nr. T-366 „Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant Kauno miesto ir 

rajono savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtros 

bendrą investicijų projektą“ pakeitimo. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-5). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-18 „Dėl pritarimo susitarimo dėl 2016 m. 

liepos 27 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. S-967/SR-1010 pakeitimo projektui“. 

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

svarstytas komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Ekonomikos ir finansų komitetas siūlo patikslinti 
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sprendimo projekto pavadinimą ir jį išdėstyti taip: „Dėl pritarimo susitarimo dėl 2016 m. liepos 27 d. 

jungtinės veiklos sutarties Nr. S-967/SR-1010 dėl projekto „Kauno miesto ir rajono savivaldybes 

jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ pakeitimo 

projektui“. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama už sprendimo priėmimą su pakeitimu. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-6). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-24 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą 

„Bendradarbiavimas gamybos srityje siekiant vystyti žiedinę ekonomiką“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. 7). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-37 „Dėl pritarimo Kauno miesto integruotos 

teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaitai“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-8). 

 

 

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

apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-9 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

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

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių finansavimo plano 

patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.   

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 
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P. Jakštas. Želdinių inventorizacijoje yra numatyta 40 tūkst. eurų. Bus nustatoma biologinė 

vertė, ar visam miestui pakaks lėšų? Kokius darbus pradėsite šiemet?  

R. Savickienė. Ne viso miesto. Tai yra tik pagrindinių parkų, kurie baigti. Ir tai bus 

nustatoma vertė, kadangi turime apskaityt kaip biologinį turtą.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-10 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-1 „Dėl VšĮ Kauno miesto greitosios 

medicinos pagalbos stoties teikiamos paslaugos įkainio nustatymo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Kaip jūs praktiškai įgyvendinsit šitą programą? Laisvės al. yra toks restoranas 

„Bardakas“ iš kurio sklinda triukšmas, kuris trikdo gyventojų ramybę. Niekas jų negali suvaldyti. Ar 

Programa skirsis nuo praktinių darbų.   

R. Kudukytė-Gasperė. Dabar pristačiau klausimą „Dėl VšĮ Kauno miesto greitosios 

medicinos pagalbos stoties teikiamos paslaugos įkainio nustatymo“. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-11 paskelbtas Teisės 

aktų registre).  

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-19 „Dėl Kauno miesto triukšmo 

prevencijos veiksmų plano 2019–2023 m. patvirtinimo ir tyliųjų gamtos ir aglomeracijos zonų ir 

triukšmo rodiklio nustatymo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

S. Kairys. Dabar galite atsakyti į P. Jakšto klausimą? 

R. Kudukytė-Gasperė. Klausimas buvo užduotas komitete. Mes svarstėme ir diskutavome, 

kad iš esmės tai nėra triukšmo prevencijos plano priemonė. Tokius klausimus, kaip įvykiai „Bardake“ 

reikia svarstyti atskiru sprendimu. Prevencijos plane numatytos kitos priemonės, tyliųjų dangos zonų 

naudojimas gatvėse.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-12 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

Iš posėdžių salės išėjo E. Plūkienė.  
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13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-9 „Dėl Karininkų akligatvio pavadinimo 

pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-13 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-11 „Dėl Vijūkų gatvės geografinių 

charakteristikų pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-14 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-44 „Dėl Dobilios gatvės geografinių 

charakteristikų pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastatų.  

KALBĖJO: 

A. Šustauskas, Dobilios gatvės gyventojas. Kreipiuosi į Savivaldybės tarybą, kad būtų 

įregistruota ir įrengta Dobilios gatvės atkarpa jungianti Užvingių ir Sodų gatves. Mes, 24 sklypų 

savininkai negauname kokybiškų UAB „Kauno švara“ paslaugų, šiuo metu naudojamės laikinai 

Kauno rajonui priklausančia Sodų g. atkarpa. Ji yra siaura, nepritaikyta važinėti sunkiasvoriams 

automobiliams. Gyventojai šiukšlių konteinerius turi nešti apie 300 metrų, nes nėra privažiavimo. 

Ugniagesių pagalbos šiuo metu irgi nesulauktume. Prieš pusę metų kreipėmės į Administracijos 

direktorių, bet problema nebuvo sprendžiama. Dar kartą prašome Tarybos pagalbos šiuo klausimu 

(pridedama).   

N. Valatkevičius. Gavę gyventojų pašymą, kartu su Miesto tvarkymo skyriumi 

išnagrinėsime šį klausimą. 

A. Palionis. Ačiū gyventojams už pastabą. Prašysime Miesto tvarkymo skyrių, kad įsigilintų 

į šį klausimą ir pateiktų gyventojams ir miesto Tarybai galimus sprendimus.    

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 18, prieš – 0, susilaikė – 15. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-15 paskelbtas Teisės aktų registre). 
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16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-43 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano koregavimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Ekonomikos ir finansų komitetas siūlo atidėti 

sprendimo projekto svarstymą kitam posėdžiui. Šį sprendimo projektą parengėme tam, kad būtų 

atliktas specialiojo plano koregavimas, nes abiejų sprendimų kraštovaizdžių specialieji planai buvo 

parengti beveik prieš 10 metų. Pasikeitė Teritorijų planavimo įstatymas, taip pat yra daug neatitikimų. 

Todėl norime, kad Bendrasis ir specialusis planai atitiktų šios dienos reikalavimus.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Skilandis. Ne visi komitetai svarstė šį klausimą, kodėl taip skubama, gal reikėtų jį atidėti 

kitam posėdžiui?  

N. Valatkevičius. Skubos nėra, tai jau buvo numatyta. Bendrojo plano monitoringe yra 

pasakyta, kad šie specialieji planai nėra teisingi. Apie ribų keitimą mes nekalbame, todėl Aplinkos 

apsaugos ministerijos leidimas nereikalingas. Keičiant tik vidaus reglamentus, sprendimą gali priimti 

miesto Taryba.  

E. Gudišauskienė. Kodėl jūs pristatote šitą klausimą. Ar jūs suinteresuotas architektūra, 

miesto plėtra. Kodėl čia nėra Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo, kuris turėtų pagal kompetenciją 

teikti siūlymus. Kas jums davė tokį pavedimą? 

N. Valatkevičius. Administracijos direktorius. Jeigu prisimenat istoriją, Nemuno ir Nevėžio 

santakos bei Veršvos kraštovaizdžio draustinių specialiuosius planus anksčiau irgi aš pristačiau. 

Todėl ir dabar aš pristatau. 

V. Gudėnas. Taip suprantu, kad derinti plano su Aplinkos apsaugos skyriumi ir ministerija 

nereikia, darom ką norim, urbanizuojam ką norim, statom ką norim. Jūsų įstatymai yra viršenybė 

prieš Aplinkos ministeriją, nes jūs esate urbanistai.   

N. Valatkevičius. Taryba priima sprendimus. Jeigu specialusis planas buvo patvirtintas 

Taryboje, tokiu atveju Taryba gali leisti jį koreguoti.  

KALBĖJO: 

J. Kupčinskienė. Projektai buvo rengiami skubotai, nes aiškinamajame rašte sumaišyti 

kraštovaizdžių pavadinimai.  

E. Gudišauskienė. Noriu pasakyti, kad mero komanda yra užsimojusi į kraštovaizdžio 

draustinių naikinimą. Tai yra akivaizdu, nes pranešėjas sutriko paklaustas kodėl ne Aplinkos 

apsaugos skyrius pristato šį klausimą. Net neabejoju, kad komiteto svarstyme nebuvo pateikta 

informacija apie problemines vietas. Pranešėjas žino, kad Specialieji planai yra griežtesni nei 

Bendrasis planas ir jie neturi sutapti. Kraštovaizdžio teritorija yra saugoma nuo urbanizavimo. 

Manau, kad šie dalykai kvepia neskaidrumu, nes bijoma atskleisti priežastį, dėl ko ši korekcija 

daroma. Minėjot, kad nereikia Saugomų teritorijų tarnybos, reikia. Ši tarnyba teikia visą 

metodologinę pagalbą Aplinkos apsaugos skyriams.  

D. Akramanienė, Lampėdžių bendruomenės centro pirmininkė. Išklausius pristatymą, 

neišgirdome aiškių motyvų, kodėl daroma plano korektūra. Vienintelis motyvas yra, kad Specialus 

planas yra neadekvatus teritorijos apsaugos principams ir draustinių apsaugos tikslams. Draustinių 

apsaugos tikslas yra išlaikyti minimaliai urbanizuotą ir unikalaus kraštovaizdžio teritoriją. 

Neatitikimas Bendrajam planui yra teisiškai normali praktika. Specialus planas yra griežtesnis ir 

padėtų išlaikyti draustinio tikslą. Aiškinamajam rašte rašoma, kad specialistų vertinimų ir išvadų 

negauta. Taip, nes nebuvo pateiktas sprendimo projektas. Pranešėjas teigia, kad nereikia Saugomų 
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teritorijų tarnybos derinimų. Nereikia tik taisant techninę klaidą. Betkaip koreguojant Specialųjį planą 

reikalingas Saugomų teritorijų tarnybos dalyvavimas, plano parengimas ir tyrimo atlikimas. Dabar 

neaišku, ar bus galima tuos kelis namus statyti, ar nebus? Neaišku. Mums kelia nerimą, kad priėmus 

šį sprendimą, gali būti padaryta nepataisoma žala draustiniui. Šiuo metu jis tvarkos už ES skirtas 

lėšas.   

R. Žiliukas, „Senojo Kauno“ draugijos pirmininkas. Valstybės, Kauno miesto ir visų 

draustinių šeimininkas yra Lietuvos visuomenė. Savivaldybių administracijos tik tarnauja 

visuomenei. Mums rūpi kas bus su Kauno pilimi, su parkais ir kt., bet mūsų negirdi. Jeigu 

deklaruojate, kad visuomenė yra šeimininkas, tai šeimininkų atstovus kvieskite ir išklausykite. 

Negalima sprendimus rengti paslapčiomis. Todėl siūlome dar kartą apsvarstyti šį klausimą, 

dalyvaujant Lampėdžių bendruomenės centro pirmininkei, mūsų atstovui ir kitiems visuomeninių 

organizacijų atstovams. Siūlau šio klausimo nepriimti. Jūs neturite teisės priimti sprendimą patys, 

ignoruodami visuomenę.  

A. Palionis. Noriu pasakyti, kad vykdant Bendrojo plano sprendimų įgyvendinimo 

stebėseną, kuri įgyvendinta rugpjūčio mėnesį praeitais metais, buvo užfiksuota Bendrojo plano 

kolizija tiek su Veršvų kraštovaizdžio, tiek su Nemuno ir Nevėžio santakos draustinių specialiaisiais 

planais. Yra normalu, kad miesto Tarybai teikiami sprendimų projektai, kurie duotų pradžią 

diskusijoms, sprendiniams. Naujas dokumentas bus pristatytas gyventojams. Šitas ir kitas projektas, 

kurį svarstysim, duos pradžią procesui.  

 

E. Gudišauskienė. Aš išklausiau jūsų pasisakymą ir norėčiau paprašyti, kad paskaitytumėte 

Bendrojo plano aiškinamajį raštą, kurio 14 p. aiškiai pasakyta, kad Specialieji planai yra griežtesni ir 

juose numatyti griežtesni apribojimai, negu Bendrajame plane. Jūs argumento šitoje vietoje tikrai 

neturite sakydami, kad norite koreguoti ir Bendrajį planą, kad jis atitiktų. Draustinis ir yra tam skirtas, 

kad išsaugotų gamtines savybes ir kraštovaizdžio unikalumą. Atrodo, kad tai Savivaldybės draustinis 

ir Taryba gali priimti sprendimą dėl draustinio steigimo ar nuostatų keitimo. Bet sprendimo 1 punkte 

parašyta „koreguoti šių draustinių teritorijos tvarkymo rėžimus ir veiklos draustiniuose 

reglamentavimą“. Ar jūs, Tarybos nariai, žinot ką mes norim koreguoti? Kiek tokių vietų yra?  

 

A. Palionis. Yra pateikti 2 siūlymai. Ekonomikos ir finansų komiteto bei analogiškas                  

TS-LKD frakcijos siūlymas atidėti sprendimo projekto svarstymą sekančiam Tarybos posėdžiui 

(pridedama).   

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo atidėti klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir 

Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano koregavimo“ svarstymą.  

Balsavo: už – 14, prieš – 15, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 23 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 21, prieš – 2, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-16 paskelbtas Teisės aktų registre). 
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17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-42 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

Veršvos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano koregavimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Ekonomikos ir finansų komitetas siūlo atidėti 

sprendimo projekto svarstymą kitam posėdžiui. Šis sprendimas identiškas, kaip ir prieš tai svarstytas.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Mikėnas. Kolegos jums viską išaiškino, šie projektai prieštarauja įstatymui. Kas liepė 

jums šitą sprendimą pateikti, jūs neatsakėte. Be to, antradienį vykusiame komiteto posėdyje, šis 

klausimas nebuvo svarstomas. Todėl, kad jis nebuvo parengtas.  

N. Valatkevičius. Jis nebuvo laiku pateiktas, bet buvo paruoštas.  

R. Žiliukas. Noriu išgirsti N. Valatkevičiaus pastabą „kai projektas bus paruoštas, visuomenė 

bus supažindinta“. Tai mes girdime jau 10 metų. Orhuso konvencijoje pasakyta „Visuomenė turi 

dalyvauti nuo pat pradžios“, ne po to kai projektas padarytas ir nebėra laiko. ES pinigai dega? Mes 

turim dalyvauti ne tik rengiant projektą, bet ir rengiant projektinius pasiūlymus. Mūsų elektroninį 

paštą žinote, prašau mus informuoti, norim dalyvauti. Šį klausimą taip pat siūlau atidėti, nes jis buvo 

parengtas pažeidžiant Orhuso konvenciją. 

E. Gudišauskienė. Valatkevičius aiškiai pasakė, skubėjom. Aišku, pridarė klaidų. Kas gali 

paneigti, kad jūs visą turite tikslią informaciją. Nei vienas iš mūsų jos neturim. Svarstant komitetuose 

ir dabar nėra pateiktos informacijos, kas šiuose draustiniuose bus koreguojama. Taigi, ką mes čia 

susirinkę darom? Vaidinam, kad dirbam, ar ištiesų atstovaujam visuomenės interesą. Jeigu palaipsniui 

mes tuos draustinius naikinsim, ateis laikas ir Kaunas neteks savo žaliojo rūbo. Mūsų frakcija šiam 

sprendimui nepritaria ir nebalsuos.   

   

A. Palionis. Gauti 2 siūlymai dėl šio sprendimo projekto. Ekonomikos ir finansų komiteto 

bei analogiškas TS-LKD frakcijos siūlymas atidėti sprendimo projekto svarstymą sekančiam Tarybos 

posėdžiui `(pridedama).   

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo atidėti klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės Veršvos 

kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano koregavimo“ svarstymą.  

Balsavo: už –15, prieš – 16, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 22 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 20, prieš – 2, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-17 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

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

teritorijos bendrojo plano sudedamosios dalies – Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių 

apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano korektūros patvirtinimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Ekonomikos ir finansų komitetas siūlo atidėti 

sprendimo projekto svarstymą kitam posėdžiui.  
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KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Žukauskas. Kaip bus sumažinta 7 hektarais vandenvietės teritorija? Kaip nuo papildomos 

taršos bus apsaugoti esami gręžiniai ir kur bus gręžiami nauji gręžiniai? Ten yra užtvindoma teritorija, 

kaip bus apsaugoti gyventojai, kurie ten gaus sklypus? 

N. Valatkevičius. Norėčiau patikslinti, teritorija bus sumažinta ne 7 ha, jūs klystate. Daugiau 

nei 3 ha yra valstybinis miškas. Jis ir bus išimtas iš vandentietės teritorijos. Dėl gręžinių vyko 

svarstymas, juos nužymėjo ir tikrino Geologinė tarnyba ir Gamtos apsaugos departamentas. Suderinta 

be pastabų.  

V. Gudėnas. Be miško lieka dar 4 ha. Ar ten bus statomi namai? Kai įsikelia gyventojai, 

vandens nebelieka. Teritoriją užterš 3 kartus daugiau negu užima namas. Todėl ir Vičiūnai neturės 

švaraus vandens, kaip ir Kleboniškis.  

N. Valatkevičius. Negaliu nei patvirtinti, nei paneigti. Nuosavybės teisių atkūrimas yra 

Nacionalinės žemės tarnybos prerogatyva. Parengus sanitarinės apsaugos zonas nuosavybės teisių 

vistiek dar negalima atkurti. Reikia parengti vandenvietės sklypo ribų planus ir juos įregistruoti.     

J. Koryzna. Sakote, kad Kaunas turi per daug vandens? 

N. Valatkevičius. Aš taip nesakiau.  

J. Koryzna. Kaunas plečiasi ir žmonių skaičius didėja. Jeigu vandens pradės trūkti, ką 

darysim? Ar jūs nemanote, kad tai yra nacionalinis turtas, negalima jo naikinti? 

N. Valatkevičius. Taip vanduo yra nacionalinis turtas.   

P. Jakštas. Pritariu J. Koryznai. Mūsų požeminis gėlas vanduo tikrai  yra nacionalinė vertybė. 

Niekas Europoje turbūt neturi tokių išteklių. Aiškinamajame rašte rašoma, pasikeitus teisės aktams, 

bet nenurodoma kokiems teisės aktams.  

N. Valatkevičius. Visi tie nurodyti atstumai yra Geologinės tarnybos, pagal mastelį.  

D. Gudavičius, UAB „Kauno vandenys“ technikos direktorius. Pakomentuosiu techniniais 

klausimais. Buvo pasamdyta Vilniaus Hidrogeologija, kuri turi licenciją atlikti tyrimus ir 

skaičiavimus. Pateikta ataskaita. Ji parodė, kad kokybė ir vandens kiekiai yra pakankami. Šitie 

skaičiavimai pagal metodologijos patvirtinimą pateikti buvo Geologijos tarnybai, kuri taip pat 

patvirtino šią ataskaitą.  

E. Gudišauskienė. Labai gaila, kad svarstant klausimą komitete ir čia, Taryboje, 

neatskleidžiama tikroji informacija. Paklausus kas bus, kai bus sumažinta vandens apsaugos zona, 

aiškiai pasakyta, bus formuojami sklypai. Mūsų frakcija dėl šito sprendimo nebalsuos.  

V. Gudėnas. Mane technikos direktorius nelabai įtikino. Kodėl Kleboniškyje vandens 

ištekliai pagedo, tas pats atsitiks ir su Vičiūnais. Kiekviena žmogaus veikla, atėjusio į šią teritoriją, 

pablogins vandens kokybę. Dar 2008 metais, šitas klausimas buvo iškeltas Taryboje, niekas neišdrįso 

balsuoti dėl vandens išteklių sumažinimo. Jeigu valdantieji išdrįsite, tai prisiimkite visą atsakomybę 

dėl ateities kartų.    

J. Koryzna. Mes atimame iš visuomenės gėlą vandenį ir vietoj to siūlome niekinį dalyką, 

sklypus. Šitas sprendimas turi nusikalstamą pobūdį visuomenės požiūriu. Vandens trūks, statysim 

valymo įrengimus? Siūlau gerbti ir tausoti nacionalinį turtą. Mes turim džiaugtis, kad jo turim. Aš 

pritariu, kad šito klausimo sprendime mes nedalyvautume.   

G. Žukauskas. Aš siūlau žalio mygtuko nespausti. Ar badas, karas, kad mes turim parceliuot 

vandenvietes? Tai svarbiausias klausimas nuo Nepriklausimybės pradžios Kaune. Labai prašau, 

palikime šitą teritoriją vandenvietei.  
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A. Palionis. Gautas Ekonomikos ir finansų komiteto siūlymas atidėti sprendimo projekto 

svarstymą sekančiam Tarybos posėdžiui.   

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo atidėti klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos 

bendrojo plano sudedamosios dalies – Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų 

nustatymo specialiojo plano korektūros patvirtinimo“ svarstymą. 

Balsavo: už –14, prieš – 17, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 22 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 19, prieš – 3, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-18 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-15 „Dėl Europos jaunių šiuolaikinės 

penkiakovės čempionato dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir 

troleibusais lengvatos dydžio nustatymo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 22 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-19). 

 

 

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

2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-107 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į 

zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos, lėšų už 

neįrengtas automobilių stovėjimo vietas sumokėjimo tvarkos aprašo ir pavyzdinės sutarties 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 21 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-20 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

Iš salės išeina D. Razmislevičius.  

 

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

2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl transporto priemonių valdytojų atleidimo nuo vietinės 

rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti 

mokėjimo“ pakeitimo“. 



18 

 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 24 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-21). 

 

Į salę grįžta D. Razmislevičius.  

 

 

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

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

pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Kaune prastai valomos gatvės ir šaligatviai. Ar nežadama imtis tokių pačių 

priemonių kaip Klaipėdoje. Buvo nubausti asmenys, atsakingi už šaligatvių priežiūrą.  

A. Pakalniškis. Gatvės valomos. Pretenzijas UAB „Kauno švara“ parašėme dėl šaligatvių 

valymo. Įmonė atsiuntė planą kaip spręs šią situacija. Pokyčiai jau vyksta.   

 

Dalyvauja 23 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-22). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-4 „Dėl įgaliojimų pasirašyti paraiškas 

organizuoti parodomuosius orlaivių skrydžius virš Kauno miesto suteikimo“. 

Pranešėjas – V. Jurkevičius, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas                        

2 komitetuose, pritarta be pastabų. Darnios plėtros ir investicijų komitetas nesvarstė.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Kodėl komitetas nesvarstė, gal galite pakomentuoti? 

V. Jurkevičius. Nesvarstė dėl techninių kliūčių. Rengėjai klausimą pateikė dar sausio 

mėnesį. Vasaryje, kaip vyko komitetų svarstymai, rengėjai buvo išvykę į mokymus. 

 

Dalyvauja 24 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-23). 

  

 

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

2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-172 „Dėl Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo 

programos vykdymo ir paraiškų dalyvauti programoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų.  
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Dalyvauja 25 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-24 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

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

2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 25 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-25 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-39 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Raižys. 15 p. rašoma „Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla“, po 

pakeitimų rašoma „Kauno Juozo Urbšio mokykla“. Žodis „katalikiška“ dingsta.  

V. Mažeika. Juozo Urbšio progimnazija yra viešoji įstaiga. Dėl savo perspektyvos kelis 

kartus keitėsi pozicija. Pavadinime, pagal Švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijas, to 

turėtume vengti.  

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-26 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

A. Raižys. Matome, kad Kaune naikinamos katalikiškos mokyklos. Marksistai seniai iš 

Lietuvos išėję, bet kažkodėl ateistinė dvasia tvyro Kaune. Partizanai išliko per savo tikėjimą, ištvėrė 

visas tremtis. Matosi, kad Europa stengiasi išsaugoti savo savastį, tikėjimą, o mes ateistiniame 

burbule verdam, gal laikas keisti kryptį.  

 

 

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

2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-128 „Dėl maksimalaus perkamos ilgalaikės (trumpalaikės) 

socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 
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KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Raižys. Dvigubas krepšelis prie vaikų. Ar ta didelė piniginė prie vaikų tam, kad suviliotų 

Lietuvos rajoninius vaikų globos namus? Kaune jau perpildyti vaikų namai.  

J. Baltaduonytė. Apie tai kalbėjome komitete. Kalbama apie vaikus, kurie buvo kitų 

savivaldybių globos namuose. Jeigu sprendimas nebus priimtas, mes turėsime šiuos vaikus perkelti į 

Kauną.    

A. Raižys. Gal mes pykdome šeimas, kurių abiejų tėvų pajamos per mėnesį 1300 eurų. Tik 

pusė Lietuvos šeimų turi tokias pajamas ir augina 2 ar 3 vaikus. Kiek bedidintumėte tuos pinigus, 

juos įsisavins ypač godžios su skandinavų fondais susijusios organizacijos. Nepiktinkime tėvų ir 

neremkite užsieninio verslo.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-27 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-27 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2010 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-584 „Dėl Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos įsteigimo 

ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Šis sprendimo pakeitimas yra sveikintinas, kas liečia neįgaliuosius 

sportininkus. Bet situacija nesikeičia. Prisiminkime kas nutiko su Liveta. Atėmėte stipendiją, o po              

2 mėnesių maudėmės jos šlovės spinduliuose.     

M. Šivickas. Stipendija skiriama kaip skatinimo priemonė. Savivaldybės sporto stipendija 

skiriama jauniems sportininkams, kurie dar nėra pasiekę aukštų rezultatų. Dėl Livetos, ji gavo 

stipendiją iš Olimpinio komiteto ir gauna išlaikymą iš Lengvosios atletikos federacijos.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 20, prieš – 0, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-28 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-40 „Dėl Kauno lopšeliui-darželiui 

„Spindulys“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo“. 

Pranešėjas – A. Andriuška, Aprūpinimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

  

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-29). 
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30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-41 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

trumpalaikio materialiojo turto, perduoto VšĮ „Kaunas IN“. 

Pranešėjas – A. Andriuška, Aprūpinimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

2 pritarta be pastabų. Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetas rekomenduoja atsižvelgti į Aprūpinimo 

skyriaus pateiktą patikslinimą (pridedama).  

A. Palionis. Ar yra prieštaraujančių rengėjo pastabai. Ar galim bendru sutarimu priimti 

sprendimą? 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama už sprendimo priėmimą su Aprūpinimo skyriaus patikslinimu. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-30).  

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-31 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-714 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto fondo ir 

Savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Sąraše yra namas, esantis Benediktinių g. 45, jūs parduodat 3 ir 5 butus, 

tačiau probleminis socialinis būstas yra 7 butas. Norėčiau sužinoti, kokia situacija dėl 7 buto. Kitas 

dalykas, įtraukta daug butų, esančių Lampėdžių g. 10. Socialinių paslaugų plane yra numatyta, kad 

Lampėdžių g. 10 bus įrengti Savarankiško gyvenimo namai.   

D. Valiukas. Kur parašyta, kad Lampėdžių g. 10 parduodami butai? Atsakysiu į klausimą 

dėl Benedektinių g. 45. Tai Savivaldybės turtas, jis ir lieka. Vienas butas yra parduodamas pagal 

teismo sprendimą. Šiuo metu už jį dar neatsiskaityta. Po atsiskaitymo jis bus išbrauktas iš sąrašo. 

Lampėdžių g. 10 yra Savivaldybei priklausantis bendrabutis, kuriame Tarybos sprendimu nutarta 

steigti Gerovės namus. Šiuo metu organizuojamas išpirkimas 2 būstų, kurie yra privatizuoti. Kai bus 

išpirkti privatizuoti butai, pradėsime modernizavimo darbus.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-31). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-5 „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.   

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-32). 
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33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-26 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2005 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T-401 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo 

panaudos pagrindais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Esu jums parašiusi elektroninį laišką, atsakymo negavau. noriu paklausti 

dėl socialinio būsto. Su kuo pasirašyti sutartis Pušų g. 5-4 ir kas jame gyvena?  

D. Valiukas. Dėl duomenų apsaugos laiško nesiųsime. Jus jį gausite per Administracijos 

direktorių.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-33 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

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

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

sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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-34). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-2 „Dėl nekilnojamojo turto Veiverių g. 45, 

Kaune, nuomos sutarties su uždarąja akcine bendrove „Osama“ nutraukimo prieš terminą“. 

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-35). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-10 „Dėl nekilnojamojo turto Uosio g. 7, 

Kaune, perėmimo iš Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro ir perdavimo pagal panaudos 

sutartį Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinei valdybai“. 

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-36). 
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37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-16 „Dėl nekilnojamojo turto Taikos pr. 51, 

Kaune, esminio pagerinimo ir vertės padidinimo“. 

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-37). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-32 „Dėl nekilnojamojo turto Baltų pr. 53, 

Kaune, perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Kauno miesto muziejui“. 

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-38). 

 

 

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

Vandžiogalos pl. 51, Kaune, perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Kauno 

šv. Kazimiero progimnazijai“. 

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-39). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-20 „Dėl buto Obuolių g. 3-1, Kaune, 

išnuomojimo terminuotai“. 

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-40). 

 

 

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

Plento g. 3, 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-41). 
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42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-6 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastatų Stakių g. 4, 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-42). 

 

 

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

būsto Gedimino g. 5-5, 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-43). 

 

 

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

būsto Varduvos g. 4-21, 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-44). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-47 „Dėl Savivaldybės panaudos 

sutarčių su viešąja įstaiga Kauno miesto poliklinika pakeitimo ir nekilnojamojo turto 

A.Juozapavičiaus pr. 72, Kaune, perėmimo“. 

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

Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitete, pritarta ir rekomenduota įtraukti klausimą papildomu į 

posėdžio darbotvarkę.   

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-45). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-46 „Dėl pastato (unikalusis                              

Nr. 1990-0016-2010) Nemuno g. 27, Kaune, rekonstravimo mažesniais negu norminiai atstumais 

iki gretimo žemės sklypo (unikalusis Nr. 4400-2864-4966) Nemuno g. 29, Kaune, ribos“. 

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

Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitete, pritarta ir rekomenduota įtraukti klausimą papildomu į 

posėdžio darbotvarkę.   
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Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-46). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-48 „Dėl pastatų žemės sklype 

(unikalusis Nr. 4400-1667-5980) Vokiečių g. 166, Kaune, statybos mažesniais negu norminiai 

atstumais iki gretimo žemės sklypo (unikalusis Nr. 4400-1667-5759) Vokiečių g. 164, Kaune, 

ribos“. 

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

Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitete, pritarta ir rekomenduota įtraukti klausimą papildomu į 

posėdžio darbotvarkę.   

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-47). 

 

 

48. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

 J. Koryzna. Gavau Petrašiūnų gyventojų skundą, todėl kreipiuosi su pareiškimu į 

Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėją bei UAB „Kauno autobusai generalinį direktorių 

dėl naujo autobusų maršruto, kuris turėtų sujungti Petrašiūnų mikrorajoną su Panemune 

(pridedama).  

2018 m. lapkričio 23 d. klausiau apie AB „Kauno energija“ pirkimo sandorį, kai buvo 

įsigyta UAB „Petrašiūnų katilinė“. Deja į mano klausimus neatsakė nei Administracijos direktorius, 

nei bendrovės valdyba. Todėl pakartotinai prašau atsakyti į mano suformuluotus klausimus 

(pridedama).   

P. Jakštas. Kreipiuosi į Savivaldybės merą dėl muzikinės veiklos apribojimo restorane 

„Bardakas“ po 22 valandos (pridedama). 

G. Žukauskas. Šiandien užregistravau raštą Savivaldybės merui ir Administracijos 

direktoriui dėl Vičiūnų vandenvietės likimo (pridedama).   

 

 

 

Posėdis baigėsi 11.10 val. 
  

 

 

Savivaldybės meras    Visvaldas Matijošaitis 

  

 

Tarybos sekretorė    Sandra Gražulytė 

 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato specialistė 

Rima Grajauskienė 


