
 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019 m. vasario 26d.   Nr. TP-2 

Kaunas 

 

 

 

Posėdis vyko 2019-02-26 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 10.30 val.). 

 

Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras.   

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

sekretoriato specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas. 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: I. Juodeškienė, V. Popovas.  

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

 

V. Matijošaitis. Posėdį pradėsime nuo naujo Tarybos nario Aurelijaus Kazio Zuozos 

priesaikos priėmimo. Priesaiką priims Vyriausiosios rinkimų komisijos narys Valdemar Urban.  

V. Urban. Laba diena gerbiamas mere, Tarybos nariai ir posėdžio svečiai. Lietuvos 

Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 2018 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. SP-109 pripažino 

Kauno miesto savivaldybės tarybos narės Editos Plūkienės, išrinktos pagal Visuomeninio rinkimų 

komiteto „Vieningas Kaunas“ iškeltų kandidatų sąrašą Tarybos nario įgaliojimus nutrūkusiais prieš 

terminą, pagal jos rašytinį prašymą. Taip pat Vyriausioji rinkimų komisija tuo pačiu sprendimu 

nusprendė pripažinti Tarybos nario įgaliojimus Aurelijui Kaziui Zuozai, kadangi jis yra pirmasis to 

komiteto iškeltų kandidatų sąraše negavęs mandato (pridedama).   

Noriu pagarsinti priesaikos procedūrą. Tarybos narys prisiekia stovėdamas prieš priesaiką 

priimantį asmenį padėjęs ranką ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos, perskaito priesaikos tekstą ir 

pasirašo vardinį priesaikos lapą. Priesaikos tekstas netaisomas ir nekeičiamas.  

Vyriausiosios rinkimų komisijos narys V. Urban priima naujo Kauno miesto savivaldybės 

tarybos nario Aurelijaus Kazio Zuozos priesaiką. Įteikiamas Tarybos nario pažymėjimas. 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama).  

A. Palionis. Pirmiausiai kalbėsime apie Tarybos narių prašymus dėl nusišalinimo nuo 

svarstomų klausimų.   

D. Razmislevičiu. Nusišalinu nuo sprendimo projekto TR-52 „Dėl Kauno miesto 

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

naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno 

miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymo.  

A. Palionis. Taip pat informuoju, kad vakar neįvyko frakcijų seniūnų sueiga. Turime 

Sveikatos apsaugos skyriaus prašymą išbraukti iš darbotvarkės 27 klausimą „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2018 metų ataskaitos 

ir Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo“ 

(TR-88). 

A. Palionis. Ar bus dar pasiūlymų. Prašome pateikti nuo šoninio mikrofono.  
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M. Jurgutis. Kalbėsiu ne dėl darbotvarkės. Informuoju, kad nuo 2019 m. vasario 26 d. 

pasikeitė Kauno miesto savivaldybės frakcijos „Vieningas Kaunas“ sudėtis (pridedama).      

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę be 27 klausimo „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2018 metų 

ataskaitos ir Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos 

patvirtinimo“ (TR-88).  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

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

 

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

,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo  

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo (TR-56). 

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato 2019 metų išlaidų sąmatos 

patvirtinimo  

4. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos UAB „Fantas“ suteikimo  

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos 

patvirtinimo  

6. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos 

ataskaitai  

7. Dėl pritarimo taikos sutarties ir susitarimų dėl 2009 m. liepos 24 d. Savivaldybės turto 

patikėjimo sutarties Nr. 201-8-7 ir 2009 m. liepos 30 d. Savivaldybės turto patikėjimo sutarties Nr. 

201-2-774 pakeitimo projektams ir įgaliojimo juos pasirašyti  

8. Dėl Kauno miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų 

patvirtinimo  

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

didžiausio leistino Kauno miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, 

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

ir Kauno miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo  

10. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 17 d.  sprendimo Nr. T-682 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo apmokėjimo 

sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  

11. Dėl pritarimo susitarimų dėl Savivaldybės turto patikėjimo sutarčių pakeitimo 

projektams  

12. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-104 „Dėl 

pritarimo futbolo maniežo statybai“ pripažinimo netekusiu galios  

13.  Dėl statinių, kuriuose teikiamos automobilių plovimo paslaugos, vietos Kauno miesto 

savivaldybės teritorijoje 

14. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-648 

„Dėl Čečėnijos aikštės Kauno mieste eksploatavimo ir priežiūros paslaugų kainos patvirtinimo ir 

sutarties su UAB „Kauno švara“ sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios  

15. Dėl pritarimo parduoti Kauno miesto savivaldybės ilgalaikį materialųjį turtą viešame 

prekių aukcione  

16. Dėl AB „Kauno energija“ 2019 m. ir 2017–2020 m. investicijų planų ir jų finansavimo  

17. 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  

18. Dėl XXXV SELL studentų žaidynių dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo 

autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo  



3 

 

 

19. Dėl Lietuvos moksleivių sąjungos konferencijos dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus 

susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo  

20. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-809 

„Dėl pritarimo atnaujinti uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ viešojo transporto 

priemonių (autobusų ir troleibusų) parką“ pakeitimo  

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

savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2019–2020 mokslo metais nustatymo, 

pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, 

kuriose Savivaldybė yra dalininkė, 2019–2020 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo 

laiko nustatymo  

22. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-115 „Dėl 

Kauno „Žiburio“ pagrindinės mokyklos reorganizavimo“ pakeitimo  

23. Dėl Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų direktoriaus  

24. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių profesionaliojo scenos meno įstaigų 2019 

metų veiklos planų ir 2019 metų kūrybinės veiklos programų patvirtinimo  

25. Dėl Kauno miesto kultūros premijų skyrimo  

26. Dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo 

turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai „Girstučio“ kultūros ir sporto centrui  

27. Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

lėšų panaudojimo 2018 metų ataskaitos patvirtinimo  

28. Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

2019 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo  

29. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl 

Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio patvirtinimo“ pakeitimo  

30. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-819 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų perkamos (parduodamos) ar finansuojamos 

socialinės globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų kainų ir sąrašo nustatymo“ 

pakeitimo  

31. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-612 

„Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse 

socialinių paslaugų įstaigose nustatymo“ pakeitimo  

32. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos 

namams  

33. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo 

Vytauto Didžiojo universitetui  

34. Dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo  

35. Dėl leidimo Kauno lopšeliui-darželiui „Nežiniukas“ statyti naujus statinius žemės 

sklype Vakarų g. 14, Kaune  

36. Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės pr. 54, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise  

37. Dėl panaudos sutarties, sudarytos su viešąja įstaiga S. Dariaus ir S. Girėno sporto centru, 

nutraukimo prieš terminą  

38. Dėl nekilnojamojo turto Plento g. 14A, Kaune  

39. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl 

dalies Vienybės aikštės nuomos ne konkurso būdu“ pakeitimo  

40. Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Kalantos g. 130, Kaune, perdavimo valdyti 

patikėjimo teise Kauno miesto savivaldybei  

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

Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų 

daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  

42. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Biržiškų g. 1-28, Kaune, pardavimo  
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43. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto T. Masiulio g. 3-18, Kaune, pardavimo  

44. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Baltų pr. 167-33, Kaune, pardavimo  

45. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto A. Mickevičiaus g. 58-21, Kaune, pardavimo  

46. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Medvėgalio g. 11-48, Kaune, pardavimo  

47. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato P. Kalpoko g. 21, Kaune, dalies pardavimo  

48. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Kareivinių g. 14-1, Kaune, pardavimo  

49.  Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Kareivinių g. 24-6, Kaune, pardavimo  

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).  

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-97 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

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

sudarymo“ pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

A. Palionis. Turime Visuomeninio rinkimų komiteto „Vieningas Kaunas“ frakcijos siūlymą 

įtraukti Tarybos narį Aurelijų Kazį Zuozą į Ekonomikos ir finansų komiteto narių sąrašą (pridedama).  

Ar galime pritarti bendru sutarimu? 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-48). 

 

 

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

2019 metų biudžeto patvirtinimo“. 

Pranešėja – V. Karpienė, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, 5 pritarta be pastabų.  

Biudžetas šiuo metu, įskaičius visus galimus šaltinius, sudaro 326203,7 tūkst. eurų.  Pajamos 

iš mokesčių sudaro 178,9 mln. eurų, iš jų gyventojų pajamų mokesčio pajamos sudaro 162,1 mln. 

eurų. Kita svarbi pajamų sudedamoji dalis yra dotacijos, kurios sudaro 81,2 mln. eurų. Gavus 

papildomą informaciją apie skirtas lėšas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, Valstybės institucijų 

programos ir ES paramos dotacijas, atliksime biudžeto tikslinimą. Parengus sprendimo projektą buvo 

gauta informacija iš Lietuvos Respublikos ministerijų ir kitų institucijų apie Savivaldybės 

administracijai skirtas 954,8 tūkst. eurų dotacijas, kurios įskaitomos į biudžetą. Atsižvelgus į 

papildomai gautus asignavimus, prašome pritarti pateiktame sprendimo projekte atitinkamiems 

pakeitimams (pridedama).   

Vadovaujantis Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kauno miesto tarybos 

2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-125  195.1, 195.2 ir 195.3 punktais, Ekonomikos ir finansų 

komitetui pasiūlymus dėl biudžeto projekto pakeitimo pateikė Sveikatos ir socialinių reikalų 

komitetas, TS-LKD frakcija ir gyventojai Ekonomikos komitetas apsvarstė juos ir pateikė savo 

išvadas (pridedama). 
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KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Gudėnas. Kadangi švietimui yra skiriami 46 proc. biudžeto lėšų, gal galite išvardyti kelis 

esminius dalykus, kurie pagerins gyvenimą mokiniams ir mokytojams.  

V. Karpienė. Planuojama švietimo srities darbuotojams didinti darbo užmokestį virš                               

7 mln. eurų. Žaliakalnio progimnazijos sporto salės statybai – 1.300 tūkst. eurų, Vaidoto g. 11 

kapitaliniam remontui – 700 tūkst. eurų, A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos infrastruktūros                             

tobulinimui – 511 tūkst. eurų. 

E. Gudišauskienė. Noriu užduoti klausimų Administracijos direktoriui V. Šiliauskui ir 

paprašyti pakomentuoti ir įvardinti konkrečias priežastis dėl kurių S. Dariaus ir S. Girėno stadionas 

negavo ES paramos.   

V. Šiliauskas. Tiksliau į šį klausimą galėtų atsakyti T. Metelionis.  

T. Metelionis. ES paramos atsisakėme perskirstydami kitiems objektams - ne todėl, kad 

negavo, bet Savivaldybė įsivertinusi projekto administravimo kaštus ir veiklas priėmė sprendimą, kad 

stadione ES finansuojama veikla t. y., potribūninės patalpos, užima nedidelę dalį, o kiti projektai, 

kaip Aviacijos gamyklos konversija, Ąžuolynas, reikalauja didesnių sąnaudų. Buvo nuspręsta 

efektyviau administruoti ES lėšas ir perskirstyti į kitus objektus, o tuose objektuose sutaupytas 

biudžetines lėšas skirti stadionui.     

KALBĖJO: 

V. Gudėnas. Aš taip ir nesulaukiau atsakymo, kokie esminiai dalykai pagerins gyvenimą 

mokinių ir mokytojų Kauno mokyklose. Mūsų pasiūlymas, kuris buvo pateiktas tvirtinant Strateginį 

planą, nebuvo priimtas. Vis dėl to manome, kad nereikėtų neatsilikti nuo vilniečių dėl mokinių visos 

dienos užimtumo, mokytojo kortelės įvedimo ir kitų priemonių.  

E. Gudišauskienė. Kaunui reikia projektų, kad reprezentuotų ir trauktų ne tik investicijas, 

bet ir gyventojus, kurie turėtų kultūrines ir socialines paslaugas. Šiandien gyventojams yra svarbu ir 

tai, kad jis būtų subalansuotas ir didieji projektai neturėtų užgožti tų dalykų, kurie yra arti namų. 

Kalbant apie seniūnijas pastebime, kad finansavimas yra sumažintas, įvažiuojamieji keliai į 

gyvenamuosius kvartalus nebus remontuojami, parkams dėmesys irgi netinkamas. Pasiūlėm eilę 

priemonių, kurios iš esmės spręstų švietimo problemas mieste. Manau, kad Savivaldybės 

administracija nesugeba pritraukti ES lėšų.   

 

A. Palionis. Kviečiu apsispręsti ir balsuoti dėl Finansų ir ekonomikos skyriaus pasiūlymo. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Finansų ir ekonomikos skyriaus pateiktų pasiūlymų.   

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Ekonomikos ir finansų komiteto išvadų (registruotos 2019-02-22                              

Nr. K-13-2-4).  

Balsavo: už – 21, prieš – 0, susilaikė – 14. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimais.   

Balsavo: už – 21, prieš – 0, susilaikė – 13. 
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-49 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

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

ir mero sekretoriato 2019 metų išlaidų sąmatos patvirtinimo“. 

Pranešėja – V. Karpienė, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-50). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-60 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 

lengvatos UAB „Fantas“ suteikimo“. 

Pranešėja – V. Karpienė, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-51). 

 

 

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

Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo“. 

Pranešėjas – V. Gudėnas, Kontrolės komiteto pirmininkas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-52). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-55 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-53). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-96 „Dėl pritarimo taikos sutarties ir 

susitarimų dėl 2009 m. liepos 24 d. Savivaldybės turto patikėjimo sutarties Nr. 201-8-7 ir 2009 m. 

liepos 30 d. Savivaldybės turto patikėjimo sutarties Nr. 201-2-774 pakeitimo projektams ir įgaliojimo 

juos pasirašyti“. 
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Pranešėja – R. Šimkaitytė-Kudarauskė, Teisės ir konsultavimo skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-54). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-76 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Rengiant šį sprendimą buvo padaryta techninė klaida, 

preambulėje įvardijant įstatymo straipsnių dalis ir punktus. Prašau išdėstyti preambulę nauja redakcija 

(pridedama).  

A. Palionis. Dėl šio jūsų prašymo turėsime balsuoti atskirai.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Žukauskas. Ar jūs gavote Kauno bendruomenių centrų asociacijos raštą, kuriame 

teigiama, kad projektas neatitinka LR bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo 3 str. nuostatų, 

nes paruoštas nesitariant su bendruomeninėmis organizacijomis.  

T. Metelionis. Raštą gavome, jis buvo perduotas Valdymo ir bendruomenių plėtojimo 

komitetui. Mes manome, kad projektas atitinka nuostatas. Tos dalys apie kurias jūs kalbate dar 

neįsigalioję. Jos įsigalios nuo kovo 1 dienos.   

G. Žukauskas. Tai yra Bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai. Man labai įdomu, 

kodėl ignoruojama Kauno bendruomeninių centrų asociacija į kurią įeina daugiau negu pusė Kauno 

vietos bendruomenių, kuri veikia 15 metų ir sprendžia daug gyventojų problemų. Taigi, aš atsakymo 

nesulaukiau. Ar reikia laukti kažkokio įstatymo nuostatų, kad mes galėtume pabendrauti ir išklausyti 

jų nuomonę.  

E. Gudišauskienė. Mes kalbame apie bendruomeninių organizacijų tarybą, todėl mūsų 

frakcija siūlo: sudaryti 10 asmenų Bendruomeninių organizacijų tarybą, 5 asmenis deleguotų Kauno 

miesto savivaldybė, o 5 - Bendruomenių centrų asociacija. TS-LKD frakcija siūlo pakeisti 11.1 ir                     

11.2 punktus. Žiūrint į tai, kad seniūnai pavaldūs Administracijos direktoriui, apie kokią demokratiją 

galime šnekėti. Bendruomeninės organizacijos turi turėti teisę pasiūlyti savo kompetentingus 

atstovus, galinčius dalyvauti toje taryboje.  

R. Šnapštienė. Baikime manipuliuoti ir meluoti. Kalbant apie demokratiją ir Bendruomenių 

centrų asociaciją, ji atstovauja tam tikras bendruomenes ir jų nariai įeina į dabartinę tarybą. Taryboje 

yra vienuolikos seniūnijų bendruomeninių organizacijų. Tai reiškia, atstovavimas yra lygiavertis visų 

seniūnijų.    

V. Matijošaitis. Tarybos nariai nemeluoja, bet kartais suklysta.  

E. Gudišauskienė. Kas meluoja? Gal jūs esate suklaidinta ir sakote netiesą? Kalbu apie tai 

kaip dirba asociacija, ką ji vienija. Dabartiniai principai mums nepriimtini, todėl mes ir turime teisę 

siūlyti.  

A. Palionis. Kviečiu balsuoti dėl pateiktų siūlymų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Valdymo ir plėtojimo komiteto siūlymo pakeisti Nuostatų 11.1. papunktį ir 

jį išdėstyti taip: „11.1.  11 Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovų;“ 
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Balsavo: už – 21, prieš – 9, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pataisų.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti. 

 

E. Gudišauskienė. Mūsų frakcija siūlo formuoti 10 asmenų Bendruomeninių organizacijų 

tarybą, į kurią 5 asmenis deleguotų Kauno miesto savivaldybė, kitus 5 - Bendruomenių centrų 

asociacija (pridedama).  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo. 

Balsavo: už – 12, prieš – 10, susilaikė – 14. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimais. 

Balsavo: už – 22, prieš – 9, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-55 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

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

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

administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių 

užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus ir Kauno miesto savivaldybės 

administracijos struktūros patvirtinimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

E. Gudišauskienė. Aš, kaip buvusi Administracijos direktorė, norėčiau paklausti                               

Administracijos direktoriaus V. Šiliausko. Aiškinamajame rašte parašyta „kokių pozityvių rezultatų 

laukiama. Sumažinsim padalinių skaičių, leis efektyviau įgyvendinti dokumentų ir archyvų įstatymo 

nuostatas“. Niekaip nesuprantu, ką čia efektyvinsim? Gal galit konkrečiai įvardinti, kaip sutrumpės 

dokumentų rengimas? 

V. Šiliauskas. Pagrindinė mintis, nelieka vieno vadovo. 

E. Andriuškienė. Centralizuojamos funkcijos viename padalinyje.  

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Man labai keista, kada užduodamas klausimas Administracijos 

direktoriui, jis net nesugeba atsakyti. Ar išties efektyvinama dėl vadovo? Ar daromi sprendimai, kurie 

leistų iš esmės pagerinti dokumentų rengimą nuo pradžios iki pabaigos. Nesulaukus svarių 

argumentų, nekyla noras balsuoti.  
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 22, prieš – 1, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-56). 

 

 

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

2017 m. spalio 17 d. sprendimo Nr. T-682 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų 

(išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.   

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Gudėnas. Kiek žinau yra mokyklų, kurių vadovams sumažėjo atlyginimas. Kaip 

Savivaldybė tai spręs? 

E. Andriuškienė. Šitas sprendimas netaikomas švietimo įstaigų vadovams.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-57 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-91 „Dėl pritarimo susitarimų dėl 

Savivaldybės turto patikėjimo sutarčių pakeitimo projektams“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-58).  

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-66 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-104 „Dėl pritarimo futbolo maniežo statybai“ pripažinimo 

netekusiu galios“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Šiuo metu statomas maniežas Jovarų g. 4, todėl 

šis sprendimas yra perteklinis. Jo reikia atsisakyti. Jau parengti maniežo Jovarų gatvėje projektai, 

parinkti rangovai, tik vykdyti darbus sutrukdė žiema.   

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

E. Kupčinskienė. Kada bus baigti darbai, ar šiais metais?  

N. Valatkevičius. Šiais metais.  

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-59). 
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13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-98 „Dėl statinių, kuriuose teikiamos 

automobilių plovimo paslaugos, vietos Kauno miesto savivaldybės teritorijoje“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Sveikintinas sprendimas, aš prieš 2 metus šį klausimą kėliau. Nuo kada bus 

taikomas 50 m. atstumas nuo sklypų ribų?   

N. Valatkevičius. Nuo sprendimo paskelbimo dienos. Jeigu statybos leidimas jau buvo 

išduotas, dar šiandien jis galioja sena tvarka.   

J. Kupčinskienė. Jūs minėjoje apie atstumus iki švietimo ir ikimokyklinių įstaigų, o 

neformaliojo ugdymo įstaigoms galioja?  

N. Valatkevičius. Jeigu statysis prie neformaliojo ugdymo įstaigų, papildysime sprendimą.  

A. Palionis. Prašau rengėjo pristatyti savo siūlymą.  

N. Valatkevičius. Tai yra pasiūlymas dėl motyvacijos, aiškinamasis raštas papildys 

motyvaciją dėl ko teikiamas sprendimo projektas. Reikalavimai tokie patys kaip ir nuo statinių iki 

degalinių – 50 metrų.  

E. Vanagaitė, Žemųjų Šančių bendruomenės atstovė. Valatkevičius palietė mums jautrų 

klausimą dėl plovyklos Juozapavičiaus pr. 63. Bendruomenei buvo pateikti priešprojektiniai siūlymai 

savitarnos plovyklai, bet tai buvo anksčiau nei jūs priėmėte šį projektą. Ar bus šitai plovyklai taikomi 

nauji reikalavimai?  

N. Valatkevičius. Tai buvo tik projektiniai pasiūlymai, tai ne statybos leidimas.  

V. Matijošaitis. Atstumas turės būti 50 metrų.  

E. Vanagaitė. Supratau, ačiū už atsakymą. Džiaugiamės, kad atkreipėte dėmesį į šią 

problemą. Tikimės, kad kitą kartą nereikės imtis kardinalių priemonių, o bus dialogas tarp 

Savivaldybės ir bendruomenių.  

A. Palionis. Siūlau balsuoti dėl rengėjo pastabos papildyti preambulę ir prie LR vietos 

savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punkto įrašyti 20 punktą, taip pat papildyti aiškinamąjį raštą 

(pridedama).     

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pakeitimų. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-60 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

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

2012 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-648 „Dėl Čečėnijos aikštės Kauno mieste eksploatavimo ir 

priežiūros paslaugų kainos patvirtinimo ir sutarties su UAB „Kauno švara“ sudarymo“ pripažinimo 

netekusiu galios“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-61). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-99 „Dėl pritarimo parduoti Kauno miesto 

savivaldybės ilgalaikį materialųjį turtą viešame prekių aukcione“. 

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

komitetuose, pritarta be pastatų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-62). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-85 „Dėl AB „Kauno energija“ 2019 m. ir 

2017–2020 m. investicijų planų ir jų finansavimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Noriu paklausti dėl priemonės 1.5.10, ten numatyti 4 mln. „iškastinį kurą 

naudojančių šilumos generavimo šaltinių iki 100 MW šiluminės galios integravimas į Kauno miesto 

šilumos tiekimo sistemą“. Kas tai yra, nauji kuro šaltiniai? 

R. Mačikėnas. Tiksliai atsakyti negaliu, tai ne nauja priemonė. Ji pakelta iš 2017-2020 metų 

investicijų plano. 

J. Koryzna. Kai panagrinėji visą investicijų planą, matosi, kad „Kauno energija“ labai daug 

skolinasi. 33 mln. eurų naujų paskolų, 3 mln. grąžinimo. Reiškia paskolų našta didėja beveik 30 mln. 

eurų. Įvertinus tai, kad „Kauno energija“ dar 12 mln. eurų skolinga gyventojams, tai ta paskolų našta 

per vienus metus labai ženkliai auga. Manau, kad tos didelės paskolos bus įtrauktos į šilumos tarifą 

ir turiu prognozuoti, kad šilumos kaina tikrai augs.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-63). 

 

 

Iš salės išeina D. Razmislevičius.  

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-52 „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 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-64 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 
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Į salę grįžta D. Razmislevičius.  

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-51 „Dėl XXXV SELL studentų žaidynių 

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 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-65). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-50 „Dėl Lietuvos moksleivių sąjungos 

konferencijos 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. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Žukauskas. Gal galite pakomentuoti įvykį, kuris įvyko prie II forto, kai vakare iš autobuso 

buvo išlaipinta mokinė važiuojanti be moksleivio pažymėjimo. Tai skaudus įvykis. 

P. Keras. Negaliu detaliai pakomentuoti, kadangi atliekamas tyrimas. Vėliau galėsime 

atsakyti išsamiai.   

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-66). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-95 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-809 „Dėl pritarimo  atnaujinti uždarosios akcinės bendrovės 

„Kauno autobusai“ viešojo transporto priemonių (autobusų ir troleibusų) parką“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Skilandis. Praeitame sprendime planavote pirkti 50 transporto priemonių, šiuo metu 

planuojate 100 vienetų. Ar nebus per sunki našta? Ar „Kauno autobusai“ finansiškai bus pajėgūs šį 

projektą įgyvendinti. Kiek pabrangsta šis pirkimas lyginant su praeitu? Kiek hibridiniai autobusai 

sutaupys kuro? 

P. Keras. Galiu pasakyti, kad šias transporto priemones įsigys per 2 kartus, poros metų 

laikotarpiu. Skirtumas lėšų įsigyjant 50 ar 100 autobusų iki 2022 metų turėtų pasiekti 960 tūkst. eurų 

per metus. Sumažėjus hibridinių autobusų kainai ir sutaupius 20 proc. kuro, autobusai ne tik atsipirks 

10 metų laikotarpyje, bet ir leis sutaupyti. Todėl ir buvo pasirinkti hibridiniai autobusai.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-67). 
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21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-59 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir 

klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 

2019–2020 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų 

skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Savivaldybė yra dalininkė, 2019–2020 mokslo metais 

ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-68 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

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

2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-115 „Dėl Kauno „Žiburio“ pagrindinės mokyklos 

reorganizavimo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-69). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-93„Dėl Kauno vaikų ir moksleivių 

laisvalaikio rūmų direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-70). 

 

 

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

biudžetinių profesionaliojo scenos meno įstaigų 2019 metų veiklos planų ir 2019 metų kūrybinės 

veiklos programų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-71). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-49 „Dėl Kauno miesto kultūros premijų 

skyrimo“. 

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

pritarta be pastabų.  



14 

 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Kam bus skirtos premijos? 

A. Vilčinskas. Premijos bus skirtos Vincui Čižauskui, muzikinio teatro artistui; Laimonui 

Iniui, žurnalistui, rašytojui; Mindaugui Kavaliauskui, fotomenininkui; Audronei Petrašiūnaitei, 

dailininkei ir Aldonai Ruseckaitei, rašytojai, muziejininkei. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-72). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-57 „Dėl Kauno miesto savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai 

įstaigai „Girstučio“ kultūros ir sporto centrui“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-73). 

 

 

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

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2018 metų ataskaitos 

patvirtinimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

  

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-74 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

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

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių finansavimo plano 

patvirtinimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-75 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

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

2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-76). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-87 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-819 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų 

perkamos (parduodamos) ar finansuojamos socialinės globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų 

socialinių paslaugų kainų ir sąrašo nustatymo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-77 paskelbtas Teisės 

aktų registre).  

 

 

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

2016 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-612 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 

Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse socialinių paslaugų įstaigose nustatymo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-78). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-81 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto 

perdavimo VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namams“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-79). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-77 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Vytauto Didžiojo universitetui“. 

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-80). 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-53 „Dėl Kauno miesto savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo“. 
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Pranešėjas – A. Andriuška, Aprūpinimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų.  

A. Palionis. Rengėjas yra pateikęs siūlymą patikslinti projekto pavadinimą ir jį išdėstyti taip: 

„Dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo Kauno                         

lopšeliui-darželiui „Kregždutė“ ir Kauno lopšeliui-darželiui „Boružėlė“ (pridedama). 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pakeitimų.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai.   

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-81). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-54 „Dėl leidimo Kauno lopšeliui-darželiui 

„Nežiniukas“ statyti naujus statinius žemės sklype Vakarų g. 14, Kaune“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-82). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-83 „Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės pr. 54, 

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

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-83). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-84 „Dėl panaudos sutarties, sudarytos su 

viešąja įstaiga S. Dariaus ir S. Girėno sporto centru, nutraukimo prieš terminą“. 

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-84). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-74 „Dėl nekilnojamojo turto                             

Plento g. 14A, Kaune“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.    
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Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-85). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-92 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl dalies Vienybės aikštės nuomos ne konkurso 

būdu“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-86). 

 
 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-94 „Dėl valstybinės žemės sklypo, 

esančio Kalantos g. 130, Kaune, perdavimo valdyti patikėjimo teise Kauno miesto savivaldybei“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-87). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-78 „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.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Aš prieš mėnesį parašiau paklausimą, bet iki šiol negavau atsakymo. 

Net prisidengę Asmens duomenų įstatymu nesugebate atsakyti į vieną užduotą klausimą. Ar galiu 

tikėtis atsakymo ir kada? 

D. Valiukas. Taip, atsakymą gausite sekantį mėnesį. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-88). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-73 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Biržiškų g. 1-28, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-89). 
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43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-72 Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto T. Masiulio g. 3-18, Kaune, pardavimo“.   

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-90). 

 

 

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

būsto Baltų pr. 167-33, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-91). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-70 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto A. Mickevičiaus g. 58-21, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-92). 

 

 

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

būsto Medvėgalio g. 11-48, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-93). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-68 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato P. Kalpoko g. 21, Kaune, dalies pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-94). 
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48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-67 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Kareivinių g. 14-1, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-95). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-592 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Kareivinių g. 24-6, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-96). 

 

 

50. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

 P. Jakštas. Praeitame Tarybos posėdyje pateikiau miesto merui prašymą dėl restorano 

„Bardakas“ keliamo triukšmo. Gavau atsakymą, kad Savivaldybė negali padėti kaimynystėje 

gyvenantiems miestiečiams. Ar jūs, Administracijos direktoriaus pavaduotoja N. Putriene, skaitėte 

atsakymą, kurį pasirašėte? Nieko negalite? Pasiskaitykite Konstitucijos 5 str., kuriame parašyta 

„valdžia tarnauja žmonėms“, o jūs norite, kad žmonės tarnautų valdžiai. Gyventojai yra pasipiktinę 

tokiu jūsų atsakymu. Kreipėsi į policiją, irgi nieko. Meras irgi negali padėti. Ką jūs galite padaryti? 

I. Pūkienė. Turiu Savivaldybės administracijai parengtą pavedimą, kuriuo siūlau: pavesti 

Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui parengti Kauno miesto savivaldybės tarybos 

sprendimo projektą ir tvarkos aprašą, kuriame aiškiai būtų reglamentuotas draudimas Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose ir darželiuose iš tėvų rinkti bet kokias rinkliavas ir 

įstaigų vadovų bei darbuotojų asmeninė atsakomybė, kaip už darbo drausmės pažeidimą, dėl šio 

draudimo nesilaikymo (pridedama). 

 

Posėdis baigėsi 10.30 val. 
  

 

 

Savivaldybės meras    Visvaldas Matijošaitis 

  

 

Tarybos sekretorė    Sandra Gražulytė 

 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato specialistė 

Rima Grajauskienė 


