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Posėdis vyko 2019-03-26 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 10.00 val.). 

 

Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras.   

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

sekretoriato specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas. 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: O. Balžakienė, G. Budnikas, I. Juodeškienė.  

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama).  

S. Kairys. Informuoju, kad vadovaudamasis Kauno miesto veiklos reglamento 85.1 p. 

Posėdžio pirmininkas iki posėdžio darbotvarkės patvirtinimo informuoja apie iš anksto pareikštą 

nusišalinimą nuo TR-130 „Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 246 „Dėl 

vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ 

pakeitimo“, TR-156 „Dėl 2019 metų Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos lėšomis 

finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ ir TR-157 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos                 

2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą 

savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ klausimų svarstymo 

(pridedama). 

J. Audėjaitis nusišalina nuo sprendimo projekto TR-156 „Dėl 2019 metų Kauno miesto 

savivaldybės paveldotvarkos programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ 

svarstymo (pridedama). 

D. Matijošaitis nusišalina nuo sprendimo projektų TR-130 „Dėl Kauno miesto tarybos                  

2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 246 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti 

paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ pakeitimo“, TR-156 „Dėl 2019 metų Kauno 

miesto savivaldybės paveldotvarkos programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ ir 

TR-157 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl 

Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymo (pridedama). 

A. Palionis nusišalina nuo sprendimo projektų TR-157 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę 

reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, TR-130 „Dėl Kauno 

miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 246 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo 

prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ pakeitimo“ ir TR-156 „Dėl 
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2019 metų Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos lėšomis finansuojamų objektų 

sąrašo patvirtinimo“ svarstymo (pridedama). 

J. Bičkauskienė nusišalina nuo sprendimo projektų TR-156 „Dėl 2019 metų Kauno miesto 

savivaldybės paveldotvarkos programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“, TR-130 

„Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 246 „Dėl vietinės rinkliavos už 

leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ pakeitimo“ ir                     

TR-157 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl 

Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymo (pridedama). 

S. Kairys. Trumpa informacija apie Vyriausybės atstovės Tauragės apskrityje, atliekančios  

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje funkcijas teikimą Nr. 7-2 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2008 m. sausio 17 d. sprendimo Nr. T-26 „Dėl Savivaldybės, kaip viešųjų įstaigų dalininkės 

(arba savininkės), turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo“ panaikinimo“ (pridedama). Tarybos 

sprendimas yra parengtas ir įtrauktas į darbotvarkę.    

 

S. Kairys. Taip pat informuoju, kad vakar neįvyko frakcijų seniūnų sueiga. Yra gautas 

Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto siūlymas į darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą „Dėl 

atsisakymo pasinaudoti pirmumo teise įsigyti perleidžiamas dalininko teises“ (TR-164).  

Dėl šio klausimo įtraukimo į darbotvarkę balsuosime dabar.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą įtraukti į darbotvarkę ir svarstyti paskutiniu.   

 

S. Kairys. Rengėjui atsiėmus sprendimo projektą iš darbotvarkės išbraukiamas 38 klausimas 

„Dėl nekilnojamojo turto Uosio g. 7, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos samariečių 

bendrijai“ (TR-110) (pridedama). 

 Kadangi rengėjas klausimą atsiėmė, dėl jo išbraukimo balsuoti nereikia. 

 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

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

1. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos 

ataskaitai  

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės skolinimosi  

3. Dėl atstovavimo Kauno miesto savivaldybės interesams  

4. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano 

įgyvendinimo 2018 metų ataskaitai  

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. T-553 

„Dėl pritarimo rengti Kauno miesto darnaus judumo planą“ pakeitimo  

6. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Užsakomasis keleivinis transportas, užtikrinantis 

patogų, prieinamą ir patikimą viešąjį transportą nutolusiose vietovėse“  
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7. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-615 

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

pabaigos) rekonstrukcija“ pripažinimo netekusiu galios  

8. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Sportas, vienijantis visuomenę: teisė gyventi 

sveikame mieste“  

9. Dėl VšĮ „Kaunas IN“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo  

10. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės administracijos ir jos valdymo sričiai priskirtų 

viešųjų juridinių asmenų 2018 m. finansų kontrolės būklės ataskaitai  

11. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 17 d. sprendimo Nr. T-26 ,,Dėl 

Savivaldybės, kaip viešųjų įstaigų dalininkės (arba savininkės), turtinių ir neturtinių teisių 

įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios  

12. Dėl UAB „Šilumininkas“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijai tiekiamos bazinės 

šilumos kainos dedamųjų nustatymo  

13. Dėl 2019 metų Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos lėšomis 

finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo  

14. Dėl K. Ulvydo gatvės pavadinimo suteikimo  

15. Dėl Keramikų ir Žiedėjų akligatvių pavadinimų suteikimo  

16. Dėl Perspektyvos gatvės pavadinimo suteikimo  

17. Dėl Pumpurų ir Slankų gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo  

18. Dėl žemės sklypo teritorijoje, esančioje prie žemės sklypo Aušros g. 42C, Kaune, 

formavimo  

19. Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos 

patvirtinimo  

20. Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 metų darbo plano 

patvirtinimo  

21. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai K. Griniaus slaugos ir 

palaikomojo gydymo ligoninei  

22. Dėl Kauno miesto savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto patikėjimo uždarajai 

akcinei bendrovei „Kauno švara“  

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

ir jo perdavimo Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai  

24. Dėl nekilnojamojo turto (inžinerinių statinių) perdavimo valdyti,  naudoti ir disponuoti 

juo UAB „Kauno vandenys“  

25. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugų ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo  

26. Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Langija“ 

priklausančiame bare A. Juozapavičiaus pr. 38, Kaune   

27. Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 246 „Dėl vietinės 

rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ 

pakeitimo  
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28. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl 

Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo  

29. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Lakštutė“ direktoriaus  

30. Dėl Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus paskyrimo  

31. Dėl pritarimo likviduoti viešąją įstaigą Kauno vaikų darželį „Rytmetys“  

32. Dėl Kauno moksleivių techninės kūrybos centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių 

nustatymo  

33. Dėl Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklų teikiamų 

papildomų paslaugų įkainių nustatymo  

34. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės administracijos ir Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro 51-osios tarptautinės fizikos olimpiados Lietuvoje kultūrinių renginių 

organizavimo sutarties projektui  

35. Dėl nekilnojamojo turto Taikos pr. 51, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį 

viešajai įstaigai Kauno „Vyturio“ gimnazijai ir panaudos sutarties su viešąja įstaiga Kauno „Vyturio“ 

gimnazija pakeitimo  

36. Dėl nekilnojamojo turto K. Petrausko g. 31, Kaune, perdavimo Kauno miesto muziejui 

valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  

37. Dėl nekilnojamojo turto V. Čepinskio g. 7, Kaune, perėmimo iš Kauno Stepono Dariaus 

ir Stasio Girėno gimnazijos ir perdavimo Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijai valdyti, naudoti 

ir disponuoti juo patikėjimo teise  

38. Dėl nekilnojamojo turto Romainių g. 28, Kaune, esminio pagerinimo, vertės padidinimo 

ir perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Kauno Veršvų gimnazijai.  

39. Dėl ūkio pastato Laisvės al. 95, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise Kauno „Aušros“ gimnazijai  

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

R. Kalantos g. 130, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo  

41. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-284 

„Dėl nekilnojamojo turto Apuolės g. 11, Kaune, perėmimo iš Kauno specialiosios mokyklos“ 

pripažinimo netekusiu galios  

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

draugijos Kauno teritorine valdyba atnaujinimo  

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

sveikatinimo gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  

44. Dėl Savivaldybės panaudos sutarties su Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija ir 

nuomos sutarties su UAB „Varba“ pakeitimo ir dalies nekilnojamojo bei kito ilgalaikio ir 

trumpalaikio materialiojo turto Bitininkų g. 31, Kaune, perėmimo ir perdavimo  

45. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-700 

„Dėl nekilnojamojo turto Pušų g. 6, Kaune, perėmimo ir nekilnojamojo turto Birutės g. 29A, Kaune, 

perdavimo“ pakeitimo ir nekilnojamojo turto Birutės g. 29A, Kaune, nuomos ne konkurso būdu 

viešajai įstaigai „Ištiesk pagalbos ranką“  
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46. Dėl nekilnojamojo turto Vaidoto g. 115, Kaune, perdavimo patikėjimo teise valdyti, 

naudoti ir disponuoti juo Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui  

47. Dėl įgaliojimo pasirašyti dokumentus įrengti elektros kabelių linijas Kauno miesto 

savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-0587-6291) 

Europos pr., Kaune  

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

paramą būstui išsinuomoti, sąrašą  

49. 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  

50. Dėl žemės sklypo Savanorių pr. 99, Kaune, nuomos  

51. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto P. Lukšio g. 2-44, Kaune, pardavimo  

52. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Vokiečių g. 35-4, Kaune, pardavimo  

53. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Laisvės al. 15, Kaune, dalies pardavimo  

54. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Pramonės pr. 47-37, Kaune, pardavimo  

55. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Savanorių pr. 60-24, Kaune, pardavimo  

56. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Vokiečių g. 52-7A, Kaune, pardavimo  

57. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Savanorių pr. 360-12, Kaune, pardavimo  

58. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Apynių g. 19-10, Kaune, pardavimo  

59. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 111A-27, Kaune, pardavimo  

60. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Biruliškių g. 1-4, Kaune, pardavimo  

61. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Kranto al. 26-2, Kaune, pardavimo  

62. Dėl Savivaldybės būsto Zanavykų g. 11-2, Kaune, pardavimo  

63. Dėl Savivaldybės būsto Naujakurių g. 84-26, Kaune, pardavimo.  

64. Dėl atsisakymo pasinaudoti pirmumo teise įsigyti perleidžiamas dalininko teises  

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų) 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-149 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai“. 

Pranešėjas – V. Šiliauskas, Administracijos direktorius. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Aš norėčiau gauti atsakymus, kuriuos pateikiau komitete.  

V. Šiliauskas. Klausimas buvo dėl Varnių tilto. Šis tiltas praėjusiais metais buvo 

suremontuotas. Praėjusiais metais Trakų gatvėje darbų nebaigė, todėl nesutvarkyti tarpai tarp 

šaligatvių ir važiuojamos kelio dalies.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.   

Balsavo: už – 27, prieš – 0, susilaikė –9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-97). 
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2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-133 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

skolinimosi“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. Šiuo sprendimo projektu numatoma imti 19186 tūkst. eurų ilgalaikę 

paskolą, laikantis teisės aktuose nustatytų skolinimosi limitų, investicijų projektams, nurodytiems 

Kauno miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginiame veiklos plane, įgyvendinti.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Kokia stadiono galutinė kaina ir iš kokių šaltinių ji bus gauta? 

V. Karpienė. Projekto kaina 35 mln. eurų. Savivaldybės lėšas sudaro beveik 26 mln. eurų, 

Valstybės biudžeto – 9779 tūkst. eurų. Šiais metais planuojama panaudoti 7490 tūkst. eurų, iš jų                      

5 mln. savivaldybės lėšos, iškaitant skolintas ir 2490 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšos.   

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-98). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-102 „Dėl atstovavimo Kauno miesto 

savivaldybės interesams“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Siekiant patikslinti projekto antraštę rengėjas siūlo ją 

rašyti taip: „Dėl atstovavimo Kauno miesto savivaldybės interesams Aleksoto ir Žaliakalnio vietos 

veiklos grupių valdybose“ (pridedama). 

S. Kairys. Taip pat yra gautas TS-LKD frakcijos siūlymas į Aleksoto vietos veiklos grupės 

valdybą deleguoti V. Gudėną, o į Žaliakalnio vietos veiklos grupės valdybą – J. Koryzną (pridedama). 

 

S. Kairys. Prašyčiau balsuoti dėl rengėjo siūlymo patikslinti projekto antraštę.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti.  

 

S. Kairys. Siūlau balsuoti dėl TS-LKD frakcijos siūlymo.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo deleguoti V. Gudėną į Aleksoto vietos veiklos 

grupės valdybą atstovauti Kauno miesto savivaldybė interesams. 

Balsavo: už – 18, prieš – 7, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo deleguoti J. Koryzną į Žaliakalnio vietos veiklos 

grupės valdybą atstovauti Kauno miesto savivaldybė interesams. 

Balsavo: už – 14, prieš – 7, susilaikė – 13. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Balsavo: už – 23, prieš – 1, susilaikė – 11. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-99). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-143 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 metų 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-100). 

 

 

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

2018 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. T-553 „Dėl pritarimo rengti Kauno miesto darnaus judumo 

planą“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Kada Kaunas turės Kauno miesto darnaus judumo planą? 

T. Metelionis. Šiuo metu baigiamas derinti veiksmų planas. Manau, kad kelių mėnesių 

bėgyje jis bus pateiktas Tarybai.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-101). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-113 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą 

„Užsakomasis keleivinis transportas, užtikrinantis patogų, prieinamą ir patikimą viešąjį transportą 

nutolusiose vietovėse“. 

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-102). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-134 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-615 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Radvilėnų plento 

(nuo A. Baranausko g. iki Zoologijos sodo pabaigos) rekonstrukcija“ pripažinimo netekusiu galios“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-103). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-150 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą 

„Sportas, vienijantis visuomenę: teisė gyventi sveikame mieste“. 

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-104). 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-148 „Dėl VšĮ „Kaunas IN“ teikiamų 

paslaugų įkainių nustatymo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-105 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-142 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės administracijos ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2018 m. finansų 

kontrolės būklės ataskaitai“. 

Pranešėja – G. Guskienė, Juridinių asmenų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė vedėja. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.    

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-106). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-162 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2008 m. sausio 17 d. sprendimo Nr. T-26 ,,Dėl Savivaldybės, kaip viešųjų įstaigų dalininkės 

(arba savininkės), turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

Pranešėja – G. Guskienė, Juridinių asmenų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė vedėja 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-107).  

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-159 „Dėl UAB „Šilumininkas“ Prezidento 

Valdo Adamkaus gimnazijai tiekiamos bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo“. 



9 

 

 

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-108). 

 

Iš salės išeina V. Matijošaitis, D. Matijošaitis, J. Audėjaitis, R. Bičkauskienė, A. Palionis.  

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-156 „Dėl 2019 metų Kauno miesto 

savivaldybės paveldotvarkos programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Ar praeitais metais pilnai buvo įsisavintos programos lėšos? 

S. Rimas. Apie 20 proc. lėšų liko nepanaudotų.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-109). 

 

Į salę grįžta V. Matijošaitis, D. Matijošaitis, J. Audėjaitis, R. Bičkauskienė, A. Palionis. 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-115 „Dėl K. Ulvydo gatvės pavadinimo 

suteikimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-110 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-116 „Dėl Keramikų ir Žiedėjų akligatvių 

pavadinimų suteikimo“. 

Pranešėjas – N. Valatkevičius, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastatų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-111 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 
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16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-117 „Dėl Perspektyvos gatvės pavadinimo 

suteikimo“. 

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-112 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-151 „Dėl Pumpurų ir Slankų gatvių 

geografinių charakteristikų pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Ar Kaune yra Kauno gatvė? 

N. Valatkevičius. Nėra, vykdant Kauno plėtrą ir prijungus Juodelynę bei Vaišvydavą neliko.   

  

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-113 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-163 „Dėl žemės sklypo teritorijoje, 

esančioje prie žemės sklypo Aušros g. 42C, Kaune, formavimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Skilandis. Ar prijungtas sklypas bus skirtas automobilių parkavimui? 

N. Valatkevičius. Jis bus Savivaldybės sklypas, galėsime naudoti įvairiai paskirčiai. 

Nereikės prašyti Nacionalinės žemės tarnybos sutikimo.   

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 28, prieš – 0, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-114). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-145 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Ar jūs nesuklydote, ar tai ne 2018 metų ataskaita?  



11 

 

 

R. Kudukytė-Gasperė. Stebėsenos ataskaita vėluoja metus, tai yra 2017 metų ataskaita.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-115 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-144 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 2019 metų darbo plano patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Skilandis. Darbo plane pasigedau priemonių dėl virusinių ligų. Ar nenumatote 

informacijos dėl tymų ir kitų ligų.   

R. Kudukytė-Gasperė. Visuomenės informavimo biuras dirba užkrečiamųjų ligų 

profilaktikos srityje, tiek mokyklose, tiek visuomenės srityse. Vykdoma nuolat, tai tęstinė veikla.  

R. Skilandis. Siūlau į darbo planą įtraukti konkrečią priemonę, kad būtų numatytos lėšos 

informacijai skleisti dėl virusinių ligų. Dabar plane konkrečios eilutės nėra numatyta. 

R. Kudukytė-Gasperė. Lėšos yra numatytos bendrai informavimui. Kadangi dabar yra 

užkrečiamų ligų protrūkis, apie tai ir kalbėsime.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-116). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-109 „Dėl turto perdavimo panaudos 

pagrindais viešajai įstaigai K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninei“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-117). 

 

 

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

ilgalaikio materialiojo turto patikėjimo uždarajai akcinei bendrovei „Kauno švara“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Žukauskas. Kieno kompetencija yra sąvartynai. Ar UAB „Kauno švara“, ar seniūnijų?  

R. Savickienė. Tai savivaldybės funkcija. Jeigu nenustatom kas tai padarė, mūsų skyrius turi 

šiek tiek lėšų ir pagal gautus pranešimus tvarkome.  

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-118). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-101 „Dėl sutikimo perimti Kauno miesto 

savivaldybės nuosavybėn valstybės materialųjį turtą ir jo perdavimo Kauno miesto savivaldybės 

Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai“. 

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

pritarta be pastabų.  

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-119). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-132 „Dėl nekilnojamojo turto (inžinerinių 

statinių) perdavimo valdyti,  naudoti ir disponuoti juo UAB „Kauno vandenys“  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-120). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-155 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės 

„Kauno vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų ir paviršinių nuotekų 

tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Žukauskas. Gerai, kad vandens tiekimo kaina mažėja, bet nuotekų surinkimo didėja. Ir 

ypač didėja apskaitos prietaisų priežiūros kaina. Nuo 2,34 iki 4,89 euro. Gal galite pakomentuoti.  

A. Pakalniškis. Mano žiniomis diegiama nuotolinio nuskaitymo sistema, kuri ateityje leis 

sumažinti administravimo kaštus. Dėl nuotekų tvarkymo pasisakys UAB „Kauno vandenys“                        

gen. direktorius V. Burokas.  

V. Burokas. Nuotekų kaina didėja, nes mes pradėjome dumblo džiovinimo įrenginių 

eksploataciją. Dumblas sutvarkomas, džiovinamas ir atiduodamas utilizavimui. Už tai turime 

susimokėti, bet bendra kaina vis tiek išlieka mažesnė nei buvo.   

KALBĖJO: 

G. Žukauskas. Aiškinamajame rašte rašoma, bendrovės duomenimis dėl vandens kainų 

mažėjimo didžiąja dalimi prisidėjo vandens suvartojimas, augimas, ypatingai dėl atsigaunančio verslo 

sektoriaus. Tai retorinis klausimas. Per porą metų sumažintos vandenvietės. Numatoma Petrašiūnų, 

Eigulių ir Kleboniškio vandentiekio teritorijų priežiūra. Vičiūnų vandenvietėje jeigu bus vykdomi 

statybos darbai, vanduo bus užterštas. Iš kur bus tiekiamas vanduo? 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-121 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 
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26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-131 „Dėl mažmeninės prekybos 

alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Langija“ priklausančiame bare A. Juozapavičiaus pr. 38, 

Kaune.  

Pranešėja – S. Šėlienė, Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-122). 

 

 

Iš salės išeina V. Matijošaitis, D. Matijošaitis, J. Audėjaitis, R. Bičkauskienė, A. Palionis. 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-130 „Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. 

gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 246 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas 

viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ pakeitimo“. 

Pranešėja – S. Šėlienė, Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetas išklausė. 

  

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-123 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-157 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę 

reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – S. Šėlienė, Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas 4 komitetuose, 3 pritarta be pastabų. Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetas išklausė. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-124 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

Į salę grįžta D. Matijošaitis, J. Audėjaitis, R. Bičkauskienė, A. Palionis. 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-100 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Lakštutė“ direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-125). 
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30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-107 „Dėl Kauno Šančių mokyklos-

daugiafunkcio centro direktoriaus paskyrimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-126).  

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-106 „Dėl pritarimo likviduoti viešąją 

įstaigą Kauno vaikų darželį „Rytmetys“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose,       

2 pritarta be pastabų. Švietimo ir kultūros komitetas rekomenduoja Švietimo skyriui, kad, likvidavus 

šią vaikų ugdymo įstaigą, šeimoms būtų iš karto pasiūlytos kitos švietimo įstaigos, vykdančios 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Toks siūlymas buvo teikiamas ir kituose 

komitetuose, todėl kitam Tarybos posėdžiui parengsime sprendimo projektą dėl pirmumo teisės 

nustatymo likviduojant ugdymo įstaigas.  

S. Kairys. Rekomendacija yra bendrinio pobūdžio į kurią bus atsižvelgta. Vedėjas parengs  

sprendimo projektą artimiausiam Tarybos posėdžiui, todėl kviečiu balsuoti už pateiktą sprendimo 

projektą. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-127). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-146 „Dėl Kauno moksleivių techninės 

kūrybos centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“. 

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-128 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-147 „Kauno miesto savivaldybės 

neformaliojo vaikų švietimo mokyklų teikiamų papildomų paslaugų įkainių nustatymo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-129 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 
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34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-152 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės administracijos ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 51-osios tarptautinės 

fizikos olimpiados Lietuvoje kultūrinių renginių organizavimo sutarties projektui“. 

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

pritarė su pastaba: rekomenduoti Sutarties projekto 2.2. punkte išbraukti žodžius ,,Kauno miesto 

rotušėje". Pastabai pritariu.  

 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl komitetų siūlymo Sutarties projekto 2.2 punkte išbraukti žodžius ,,Kauno 

miesto rotušėje". 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.   

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-130). 

 

Į salę grįžta V. Matijošaitis.  

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-103 „Dėl nekilnojamojo turto Taikos pr. 51, 

Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kauno „Vyturio“ gimnazijai ir panaudos 

sutarties su viešąja įstaiga Kauno „Vyturio“ gimnazija pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-131). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-104 „Dėl nekilnojamojo turto K. Petrausko g. 31, 

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

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-132). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-105 „Dėl nekilnojamojo turto V. Čepinskio g. 7, 

Kaune, perėmimo iš Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos ir perdavimo Kauno Jurgio 

Dobkevičiaus progimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-133). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-111 „Dėl nekilnojamojo turto                    

Romainių g. 28, Kaune, esminio pagerinimo, vertės padidinimo ir perdavimo patikėjimo teise 

valdyti, naudoti ir disponuoti juo Kauno Veršvų gimnazijai“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-134). 

 
 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-112 „Dėl ūkio pastato Laisvės al. 95, 

Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno „Aušros“ gimnazijai“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-135). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-119 „Dėl pripažintų nereikalingais, 

netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų R. Kalantos g. 130, Kaune, nurašymo, 

išardymo ir likvidavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Gal galėtų Administracijos direktorius plačiau pakomentuoti šį projektą. 

Kokia eiga, kada baigsis ir kas numatoma? 

V. Šiliauskas. Už šį projektą atsakingas M. Šivickas.  

M. Šivickas. Vakar vyko projektinių pasiūlymų svarstymas su visuomene. Artimiausiu metu 

bus parengtas projektas ir pradėsim dirbti. Baigti darbus planuojama 2021 metais.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-136). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-135 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl nekilnojamojo turto Apuolės g. 11, Kaune, 

perėmimo iš Kauno specialiosios mokyklos“ pripažinimo netekusiu galios“. 

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-137). 
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42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-136 „Dėl nekilnojamojo turto                   

Jūratės g. 19, Kaune, panaudos sutarties su Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorine valdyba 

atnaujinimo“.   

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-138). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-137 „Dėl nekilnojamojo turto                 

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

naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-139). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-141 „Dėl Savivaldybės panaudos sutarties 

su Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija ir nuomos sutarties su UAB „Varba“ pakeitimo ir dalies 

nekilnojamojo bei kito ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto Bitininkų g. 31, Kaune, 

perėmimo ir perdavimo“. 

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-140). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-153 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-700 „Dėl nekilnojamojo turto Pušų g. 6, Kaune, 

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

turto Birutės g. 29A, Kaune, nuomos ne konkurso būdu viešajai įstaigai „Ištiesk pagalbos ranką“. 

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-141). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-154 „Dėl nekilnojamojo turto                

Vaidoto g. 115, Kaune, perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Kauno miesto 

savivaldybės visuomenės sveikatos biurui“. 
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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-142. 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-158 „Dėl įgaliojimo pasirašyti dokumentus 

įrengti elektros kabelių linijas Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame žemės 

sklype (unikalusis Nr. 4400-0587-6291) Europos pr., Kaune“. 

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-143). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-160 „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 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-144). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-118 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-145). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-161 „Dėl žemės sklypo Savanorių pr. 99, 

Kaune, nuomos“. 

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-146). 
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51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-120 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

P. Lukšio g. 2-44, 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-147). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-121 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Vokiečių g. 35-4, 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-148). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-122 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato 

Laisvės al. 15, 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-149). 

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-123 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Pramonės pr. 47-37, 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-150). 

 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-124 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Savanorių pr. 60-24, 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-151). 
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56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-125 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Vokiečių g. 52-7A, 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-152 

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-126 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Savanorių pr. 360-12, 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-153). 

 

 

58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-127 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Apynių g. 19-10, 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-154). 

 

 

59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-128 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

V. Krėvės pr. 111A-27, 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-155). 

 

 

60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-129 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Biruliškių g. 1-4, 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-156). 
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61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-138 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Kranto al. 26-2, 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-157). 

 

 

62. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-139 „Dėl Savivaldybės būsto                  

Zanavykų g. 11-2, 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-158). 

 

 

63. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-140 „Dėl Savivaldybės būsto                      

Naujakurių g. 84-26, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 25, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-159). 

 

 

64. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-164 „Dėl atsisakymo pasinaudoti pirmumo 

teise įsigyti perleidžiamas dalininko teises“. 

Pranešėjas – M. Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas Sporto, turizmo ir 

laisvalaikio komitete, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 30, prieš – 0, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-160). 

 

 

65. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

E. Gudišauskienė. Šiandieną frakcijos vardu norėtume padėkoti Sekretoriato darbuotojams, 

kurie užtikrino sklandų Savivaldybės tarybos darbą. Administracijos darbuotojams už 
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bendradarbiavimą su Tarybos nariais bei savalaikį informacijos teikimą. Labai ačiū, kad 

bendradarbiavome visą šią kadenciją.  

 

Posėdis baigėsi 10.00 val. 
  

 

 

Savivaldybės meras    Visvaldas Matijošaitis 

  

 

Tarybos sekretorė    Sandra Gražulytė 

 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato specialistė 

Rima Grajauskienė 


