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2019 m. gegužės 14 d.   Nr. TP-6 

Kaunas 

 

 

 

Posėdis vyko 2019-05-14 (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, D. Matijošaitis.   

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama).  

R. Šnapštienė. Informuoju kad sprendimo projektas Nr. TR-226 „Dėl UAB „Reklamos arka“ 

atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimų įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje 

išdavimą“ įtrauktas į darbotvarkę, kadangi sprendimo priėmimas yra Tarybos kompetencija.  

Taip pat turime pateiktų prašymų dėl nusišalinimo nuo sprendimo projektų svarstymo.  

Vadovaudamasis Kauno miesto veiklos reglamento 85.1 p. posėdžio pirmininkas V. Matijošaitis iki 

posėdžio darbotvarkės patvirtinimo informuoja apie iš anksto pareikštą nusišalinimą nuo sprendimo 

projektų (pridedama): 

 

Iš salės išeina V. Matijošaitis, A. Palionis. 

 

V. Matijošaitis nusišalina nuo TR-232 „Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų ir 

neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“ svarstymo. 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto. 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

V. Matijošaitis nusišalina nuo TR-233 „Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 

nustatymo“ 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 
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V. Matijošaitis nusišalina nuo TR-247 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo 

plano korektūros patvirtinimo“. 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto. 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

R. Šnapštienė. Yra gauti ir kitų Tarybos narių prašymai nusišalinti nuo sprendimo projektų 

svarstymo.  

V. Gudėnas nusišalina nuo sprendimo projektų svarstymo (pridedama): 

V. Gudėnas nusišalina nuo TR-232 „Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų ir 

neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“ svarstymo. 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto. 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

V. Gudėnas nusišalina nuo TR-233 „Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 

nustatymo“. 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

  

 

V. Gudėnas nusišalina nuo TR-244 „Dėl Privatizavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“. 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

Iš salės išėjo D. Večerskis. 

 

D. Večerskis nusišalina nuo sprendimo projekto TR-201 „Dėl Kauno mokyklos-darželio 

„Šviesa“ direktoriaus“ svarstymo (pridedama): 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto. 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 
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Į salę parėjo D. Večerskis.  

 

Iš salės išėjo R. Bičkauskienė. 

 

R. Bičkauskienė nusišalina nuo sprendimo projektų svarstymo (pridedama): 

R. Bičkauskienė nusišalina nuo TR-232 „Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų ir 

neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“. 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto. 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

R. Bičkauskienė nusišalina nuo TR-233 „Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 

nustatymo“. 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

R. Bičkauskienė nusišalina nuo TR-247 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo 

plano korektūros patvirtinimo“. 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

  

 

R. Bičkauskienė nusišalina nuo TR-231 „Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo 

liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių gyventojams 2020 metams nustatymo“. 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

Iš salės išėjo E. Gudišauskienė.  

 

E. Gudišauskienė nusišalina nuo sprendimo projektų svarstymo (pridedama): 

E. Gudišauskienė nusišalina nuo TR-232 „Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų ir 

neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“. 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto. 
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Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

E. Gudišauskienė nusišalina nuo TR-233 „Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio 

tarifų nustatymo“. 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

  

E. Gudišauskienė nusišalina nuo TR-254 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos                   

2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų 

teikimo įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti viešųjų paslaugų teikimo sutartį“ pakeitimo“. 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

E. Gudišauskienė nusišalina nuo TR-255 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. 

gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-811 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų kainų 

nustatymo“ pakeitimo“. 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

Į salę parėjo R. Bičkauskienė ir E. Gudišauskienė. 

 

A. Palionis nusišalina nuo sprendimo projektų svarstymo (pridedama): 

TR-232 „Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio 

nustatymo“. 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto. 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

A. Palionis nusišalina nuo TR-233 „Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 

nustatymo“. 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto. 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 
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Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

A. Palionis nusišalina nuo TR-247 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 

korektūros patvirtinimo“. 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

Iš salės išėjo M. Šimkus.  

 

M. Šimkus nusišalina nuo sprendimo projektų svarstymo (pridedama): 

M. Šimkus nusišalina nuo TR-232 „Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų ir 

neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“. 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto. 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

M. Šimkus nusišalina nuo TR-233 „Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 

nustatymo“. 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

M. Šimkus nusišalina nuo TR-247 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 

korektūros patvirtinimo“. 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

  Iš salės išėjo J. Ramoška. 

 

J. Ramoška nusišalina nuo sprendimo projektų svarstymo (pridedama): 

J. Ramoška nusišalina nuo TR-232 „Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų ir 

neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“. 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto. 
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Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

J. Ramoška nusišalina nuo TR-233 „Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 

nustatymo“. 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

R. Kupčinskas. Nusišalinu nuo sprendimo projekto TR-232 „Dėl 2020 metų žemės mokesčio 

tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“ ir TR-233 „Dėl 2020 metų 

nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“ svarstymo.  

 

 

Iš salės išėjo R. Kupčinskas. 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti R. Kupčinsko nusišalinimui nuo 

sprendimo projekto TR-232 „Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės 

sklypo dydžio nustatymo“ svarstymo. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

Į salę parėjo M. Šimkus ir J. Ramoška. 

 

Iš salės išėjo P. Lukševičius. 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti R. Kupčinsko nusišalinimui nuo 

sprendimo projekto TR-233 „Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“ 

svarstymo. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

Į salę grįžo A. Palionis, R. Bičkauskienė.  

 

P. Lukševičius. Nusišalinu nuo sprendimo projekto TR-244 „Dėl Privatizavimo komisijos 

sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ svarstymo. 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto                

TR-233 „Dėl Privatizavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ svarstymo. 
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Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

J. Koryzna. Nusišalinu nuo sprendimo projekto TR-232 „Dėl 2020 metų žemės mokesčio 

tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“ ir TR-233 „Dėl 2020 metų 

nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“ svarstymo.  

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti J. Koryznos nusišalinimui nuo sprendimo 

projekto TR-232 „Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio 

nustatymo“ svarstymo. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

Iš salės išėjo J. Koryzna. 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti J. Koryznos nusišalinimui nuo sprendimo 

projekto TR-233 „Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“ svarstymo. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

Į salę grįžo J. Koryzna. 

 

R. Šnapštienė. Kai bus svarstomi klausimai nuo kurių nusišalino Tarybos nariai, prašome jų 

ištraukti korteles ir palikti salę.  

 

R. Šnapštienė. Vakar buvo gautas Sporto, turizmo ir laisvalaikio bei Miesto ūkio ir paslaugų  

komitetų siūlymas į darbotvarkę įtraukti sprendimo projektą TR-257 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

(Lietuvos Respublika) ir Rišon Lecijono miesto (Izraelio Valstybė) bendradarbiavimo sutarties 

projektui ir įgaliojimo ją pasirašyti“. Frakcijų seniūnai šiam siūlymui pritarė.  

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti šio sprendimo projekto įtraukimui į 

darbotvarkę ir patvirtinti darbotvarkę su pakeitimu.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę su pakeitimu.  

 

1. Dėl Pauliaus Kero skyrimo į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojo pareigas  

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl 

Turizmo paviljonų išdėstymo schemos patvirtinimo“ pakeitimo  
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3. Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamosios dalies – Kauno 

miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano korektūros 

patvirtinimo  

 

 

 

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo  

5. Dėl delegatų į Kauno regiono plėtros tarybą  

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo  

7. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų 

mokesčio dydžių gyventojams 2020 metams nustatymo  

8. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-286 ,,Dėl 

Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo  

9. Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio 

nustatymo  

10. Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo  

11. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo  

12. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. T-433 „Dėl 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano 

įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno 

miesto savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios  

13. Dėl Kauno miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo  

14. Dėl Kauno miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo  

15. Dėl Privatizavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo  

16. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. T-297 

„Dėl pavedimo Savivaldybės administracijos direktoriui įgyvendinti savivaldybės įmonių savininko 

teises ir pareigas“ pripažinimo netekusiu galios  

17. Dėl UAB „Reklamos arka“ atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimų įrengti išorinę 

reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą  

18. Dėl Maironio premijos skyrimo  

19. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Linelis“ direktoriaus  

20. Dėl Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ direktoriaus  

21. Dėl įgaliojimų suteikimo Virginijui Mažeikai  

22. Dėl įrangos ir mokymo priemonių perdavimo bendrojo ugdymo mokykloms įgyvendinant 

projektą ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“  

23. Dėl viešosios įstaigos S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo teikiamų skrydžio oro balionu 

paslaugų kainų nustatymo  

24. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-685 

„Dėl investicinio projekto „Šiuolaikinė integruota Kauno miesto eismo valdymo sistema“ 

įgyvendinimo programos“ pripažinimo netekusiu galios  
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25. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-642 

„Dėl saugaus eismo valdymo ir saugaus eismo įrenginių priežiūros ir įrengimo paslaugų įkainių 

nustatymo ir pritarimo sudaryti sutartį“ pakeitimo  

26. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-142 

„Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti 

viešųjų paslaugų teikimo sutartį“ pakeitimo  

27. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-811 

„Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (TR-255).  

28. Dėl sutikimo nutraukti sutartį, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo ir 

perdavimo patikėjimo teise valdyti Kauno sporto mokykloms (TR-235).  

29. Dėl viešosios įstaigos S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro veiklos nutraukimo ir 

likvidavimo  

30. Dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo 

prezidento Valdo Adamkaus gimnazijai  

31. Dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perėmimo iš 

Kauno Pilėnų progimnazijos  

32. Dėl Kauno lopšeliui-darželiui „Saulutė“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto 

nurašymo, išardymo ir likvidavimo  

33. Dėl nekilnojamojo turto Anykščių g. 18, Kaune, panaudos sutarties su Sigitos šeimyna 

atnaujinimo  

34. Dėl 2017 m. liepos 10 d. valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties                      

Nr. SR-0411 atnaujinimo  

35. Dėl nuosavybės teisės į gyvenamojo namo A. Juozapavičiaus pr. 121  1, 2, 3, 4, 6 butus, 

Kaune, atkūrimo Lietuvos jungtinei metodistų bažnyčiai  

36. Dėl nekilnojamojo turto – prekybos kioskų Kovo 11-osios g. 53B, 53C, Kaune, nuomos  

37. Dėl nekilnojamojo turto Betonuotojų g. 3, Kaune, perdavimo Kauno vaikų darželiui 

„Rudnosiukas“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  

38. Dėl leidimo Kauno žiemos sporto mokyklai „Baltų ainiai“ neskaičiuoti nuomos 

mokesčio už MB „Dolevita“ išnuomotą turtą Aušros g. 42C, Kaune  

39. Dėl įgaliojimų suteikimo Editai Paplauskaitei ir Olgai Ridzevičienei  

40. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T- 860 

„Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto Pramonės pr. 31,                                  

T. Masiulio g. 8, Energetikų g. 13 ir  Savanorių pr. 369, Kaune, panaudos sutarčių su viešosiomis 

įstaigomis Kauno Dainavos poliklinika ir Kauno Kalniečių poliklinika atnaujinimo“ pakeitimo  

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

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

turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  

42. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto M. Riomerio g. 11-19, Kaune, pardavimo  

43. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Kovo 11-osios g. 39-1, Kaune, pardavimo  

44. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Gedimino g. 17-4A, Kaune, pardavimo  

45. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Saulės g. 16-12, Kaune, pardavimo  

46. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Baltų pr. 79-2, Kaune, pardavimo  

47. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Mažojoje g. 7-2, Kaune, pardavimo  

48. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Savanorių pr, 397-20, Kaune, pardavimo  

49. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto K. Veverskio g. 6-31, Kaune, pardavimo  
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50. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Birželio 23-osios g. 8-68, Kaune, pardavimo     

51. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Taikos pr. 39-55, Kaune, pardavimo  

52. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 60-97, Kaune, pardavimo  

53. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Molėtų g. 49-1, Kaune, pardavimo  

54. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto J. Grušo g. 13-2, Kaune, pardavimo  

55. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Aušros g. 2-3, Kaune, pardavimo.  

56. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Baltijos g. 32-2, Kaune, pardavimo  

57. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Siūlų g. 34-6, Kaune, pardavimo  

58. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto H. ir O. Minkovskių g. 75-6, Kaune, pardavimo  

59. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto H. ir O. Minkovskių g. 75-5, Kaune, pardavimo  

60. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Ringuvos g. 27, Kaune, pardavimo  

61. Dėl pritarimo Kauno miesto (Lietuvos Respublika) ir Rišon Lecijono miesto (Izraelio 

valstybė) bendradarbiavimo sutarties projektui ir įgaliojimo ją pasirašyti 

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 

 

 

Į salę grįžta V. Matijošaitis, Lukševičius.   

 

E. Gudišauskienė. Laba diena kolegos. Gyvenimas susidaro iš dalykų, kai turime progų 

pasidžiaugti, bet būna ir tokių, kai turime pagerbti žmones ir juos prisiminti. TS-LKD frakcija nori 

pareikšti gilią užuojautą artimiesiems ir mums visiems, kad netekome ilgamečio „Kauno vandenų“ 

generalinio direktoriaus Viliaus Buroko. Kviečiame pagerbti Viliaus Buroko atminimą tylos minute.  

Tylos minutė.  

 

 

R. Šnapštienė. Pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 122 p. dėl 

Administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo balsuojama slaptai. Slaptai balsuojama slapto 

balsavimo elektronine sistema arba specialiosios formos balsavimo biuleteniais. Ar galime bendru 

sutarimu sutarti dėl slapto balsavimo elektronine sistema dėl klausimo „Dėl Pauliaus Kero skyrimo į 

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas“. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo balsuoti slaptai elektronine sistema.  

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Dėl klausimo „Dėl Pauliaus Kero skyrimo į Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas“ balsuoti slaptu balsavimu elektronine sistema.  

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-256 „Dėl Pauliaus Kero skyrimo į Kauno 

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas“. 

Pranešėja – E. Andriuškienė, Personalo valdymo skyriaus vedėja.  

V. Matijošaitis. Siūlau skirti Kauno miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 

pavaduotoju Paulių Kerą. Gyvenimo aprašymas Tarybos nariams susipažinti pridėtas prie sprendimo 

projekto.  
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E. Andriuškienė. Šiuo sprendimo projektu siūlome skirti Paulių Kerą nuo gegužės 15 d. 

Miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotoju Savivaldybės tarybos įgaliojimo 

laikui. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

R. Šnapštienė. Balsuosime slaptai elektronine sistema dėl klausimo „Dėl Pauliaus Kero 

skyrimo į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas“. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 34, prieš – 0, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-193). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-238 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl Turizmo paviljonų išdėstymo schemos patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-194 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-246 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano sudedamosios dalies – Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių 

apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano korektūros patvirtinimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Šiuo projektu atitaisoma projektuotojų klaida. 

Dvi koordinatės buvo neteisingai pažymėtos, dabar patikslintos.   

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Gudėnas. Kuri teritorija mažėja, o kuri didėja?  

N. Valatkevičius. Griežto rėžimo zona didėja. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 28, prieš – 6, susilaikė –3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-195). 

 

 

R. Šnapštienė. Tarybos nariai, kurie pareiškė nusišalinimą nuo sprendimo projekto TR-247 

svarstymo prašome palikti salę ir nepamiršti išsitraukti kortelių.  

Iš salės išeina V. Matijošaitis, A. Palionis, M. Šimkus, R. Bičkauskienė.  
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4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-247 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta su Miesto planavimo ir architektūros skyriaus pateiktomis 

pastabomis (pridedama). 

Parengtame sprendimo projekte buvo planuojama koreguoti 13 pozicijų. Svarstymo 

komitetuose metu buvo siūloma 2 numatytose pozicijose bendrojo plano sprendinius palikti 

nepakeistus, t. y., palikti kaip buvo iki bendrojo plano korektūros: 

Sąjungos aikštė – intensyviai lankymui naudojami želdiniai ir miesto aikštės; 

Plytinės g. 60 – gyvenamoji teritorija (pridedama).   

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Gudėnas. Bendrasis planas nusidažys viena spalva, įvedami kodai. Kaip kauniečiai 

sužinos kodų reikšmes?   

N. Valatkevičius. Tekstinėje dalyje yra visi išaiškinimai ir nurodymai.  

J. Koryzna. Komitete minėjote, kad spalvinis žymėjimas suvienodintas visoje Lietuvoje.   

N. Valatkevičius. Aplinkos ministerija priėmė nutarimą, kad bendrieji planai visoje 

Lietuvoje būtų žymimi ta pačia spalva.  

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Kadangi bendrojo plano sprendinių keitimas ir teritorija miestui yra 

svarbi, noriu paprašyti, kad ateityje, jeigu bus tokios korekcijos padaryti bendrą komitetų posėdį, 

detaliai vizualiai pristatyti visas korektūras su išsamiais paaiškinimais. Dabar ne visi komitetai turėjo 

tokią galimybę, kai kuriuose šis klausimas buvo nesvarstomas dėl suprantamų priežasčių. Siūlyčiau 

ateityje taikyti tokią praktiką, kad visiems Tarybos nariams būtų pateikiama išsami informacija. 

N. Valatkevičius. Anksčiau visada pristatinėdavau, jokių problemų ar vienam, ar visiems 

komitetams. Jeigu Tarybos sekretoriatas priims tokį sprendimą, aš pritariu. 

R. Šnapštienė. Kaip supratome buvo siūlymas klausimą atidėti? 

N. Valatkevičius. Aš supratau, kad tai pasiūlymas ateičiai.  

E. Gudišauskienė. Aš tik pasiūliau kaip spręsti klausimą dėl bendrojo plano korektūros. Mes 

turim tokią praktiką ir ji yra pasiteisinusi. Vėliau, kai bus priimami tokie sprendimai, daryti bendrą 

komitetų posėdį su išsamiu pristatymu. 

R. Šnapštienė. Rengėjas pateikė pasiūlymą, kad Sąjungos aikštė paskirtis – intensyviai 

lankymui naudojami želdiniai ir miesto aikštės.  

Ar galime bendru sutarimu pritarti siūlymui?  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

R. Šnapštienė.  Kitas siūlymas dėl Plytinės g. 60, kad būtų gyvenamoji teritorija.   

Ar galime bendru sutarimu pritarti siūlymui?  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti visai rengėjo pastabai: 

Sąjungos aikštė – intensyviai lankymui naudojami želdiniai ir miesto aikštės; 

Plytinės g. 60 – gyvenamoji teritorija. 

  



13 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pastabai pritarti. 

 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Balsavo: už – 23, prieš – 2, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-196). 

 

 

Į salę grįžta V. Matijošaitis, A. Palionis, M. Šimkus, R. Bičkauskienė. 

 

  

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-198 „Dėl delegatų į Kauno regiono plėtros 

tarybą“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Kadangi rengiant projektą TS-LKD frakcija negavo pasiūlymo teikti 

kandidato į Kauno regiono plėtros taryba, todėl siūlome deleguoti Jurgitą Šiugždinienę (pridedama). 

Mes tikrai turime ką pasiūlyti ne tik dėl miesto, bet ir regiono plėtros. Manome, kad mūsų atstovas 

šioje taryboje turėtų irgi dalyvauti.  

R. Šnapštienė. Balsuosime dėl TS-LKD frakcijos siūlymo deleguoti Jurgitą Šiugždinienę į 

Kauno regiono plėtros tarybą. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo deleguoti Jurgitą Šiugždinienę į Kauno regiono plėtros tarybą. 

Balsavo: už – 9, prieš – 23, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 29, prieš – 8, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-197). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-210 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2019 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. Šio sprendimo projektu siūloma gautomis dotacijomis padidinti 

12872,3 tūkst. eurų Kauno miesto savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planą.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-198 paskelbtas Teisės aktų registre. 
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Iš salės išėjo R. Bičkauskienė. 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-231 „Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi 

turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių gyventojams 2020 metams 

nustatymo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. Rengiant sprendimo projektą buvo padaryta palyginamoji analizė 

dėl verslo liudijimų išdavimo, didelių skirtumų nėra lyginant 2017–2018 metų duomenis. Todėl 

siūlome palikti iki tol galiojusius verslo liudijimų dydžius.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

E. Gudišauskienė. Ar yra žinomos priežastys, dėl ko sumažėjo 2018 metais asmenų 

įsigyjančių verslo liudijimus, lyginant su 2017 metais? 

V. Karpienė. Dėl ko sumažėjo negalime pasakyti. 

J. Šiugždinienė. Pagal Lietuvos savivaldybių indeksą pas mus taip pat yra mažiau  gyventojų, 

kurie įsigyja verslo liudijimus, o vidutinė kaina yra stipriai didesnė nei kituose miestuose. Ar tikrai 

mes gerai įsivertinę kainą. Reikėtų skatinti smulkųjį verslą.  

V. Karpienė. Lyginant 2017–2018 metų duomenis dėl gyventojų įsigijusių verslo liudijimus 

skaičių, jie yra nežymiai pakitę. Pamažėjo tik 5,5 procento.  

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Kai mes paprašėme pateikti papildomą informaciją komitete, tai yra 

sakoma, kad nustatyti ne didesnius nei buvo 2017–2018 metais fiksuotus metinio pajamų mokesčio 

tarifus, įsivertinus pagal atskiras veiklos rūšis ir tai nėra kainų didinimas. Mes suprantam, kad tie 

įkainiai buvo 2017–2018 tokie patys, bet turint 520 nustatytą fiksuotą metinį mokestį, tai šitoje 

pozicijoje yra 45 veiklos ir matome mažėjimą 2018 metais –  mažiau verslo liudijimų įsigijo 51 asmuo 

negu 2017 metais. Aš manau, kad reikia peržiūrėti tas veiklos sritis ir galvoti apie įkainių mažinimą.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama už sprendimo priėmimą. 

Balsavo: už – 26, prieš – 4, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-199 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

Į salę grįžo R. Bičkauskienė.  

 

Iš salės išėjo M. Šimkus.  

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-199 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2012 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-286 ,,Dėl Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo 

tvirtinimo“ pakeitimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama už sprendimo priėmimą. 

Balsavo: už – 30, prieš – 0, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-200 paskelbtas Teisės aktų registre). 
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R. Šnapštienė. Tarybos nariai, kurie pareiškė nusišalinimą nuo sprendimo projekto TR-232 

ir TR-233 svarstymo prašome palikti salę ir nepamiršti išsitraukti kortelių.  

 

Iš salės išeina V. Matijošaitis, R. Bičkauskienė, V. Gudėnas, J. Koryzna, A. Palionis,                     

J. Ramoška, R. Kupčinskas, E. Gudišauskienė.  

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-232 „Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų 

ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

KALBĖJO: 

P. Lukševičius. Visi suprantam, kad tai iš anksčiau nustatyta žemės kaina, tai nėra šios 

dienos rinkos kaina. Balsuodami įvertinkite, kad jeigu dabar reikėtų pervertinti, tikriausiai būtų kita 

kaina.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-201 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-233 „Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto 

mokesčio tarifų nustatymo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KALBĖJO: 

P. Lukševičius. Vėl tas pats, vėl 2016–2018 metai. Prašau įvertinti, kad butų ar pastatų kaina 

yra didesnė.   

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-202 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

Į salę grįžta R. Bičkauskienė, M. Šimkus, V. Gudėnas, A. Palionis, J. Ramoška,                            

E. Gudišauskienė. 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-204 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2019–2021 metų 

strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – E. Revuckaitė, Plėtros programų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, 

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

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 
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Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-203). 

 

 

Į salę grįžo R. Kupčinskas. 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-206 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. T-433 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir 

bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės 

„Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje aprašo 

patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

Pranešėja – E. Revuckaitė, Plėtros programų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, 

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

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-204 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

Į salę grįžta J. Koryzna.  

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-205 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“. 

Pranešėja – E. Revuckaitė, Plėtros programų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, 

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

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. KTS-LKD frakcija siūlo į Kauno miesto savivaldybės bendruomenių 

organizacijų tarybą deleguoti Vitą Lendraitį (pridedama).  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo į Kauno miesto savivaldybės bendruomenių organizacijų tarybą 

deleguoti Vitą Lendraitį. 

Balsavo: už – 9, prieš – 17, susilaikė – 11. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti.  

 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama už sprendimo priėmimą. 

Balsavo: už – 27, prieš – 6, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-205). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-245 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėjas – J. Juškevičius, Plėtros programų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas, 

Jaunimo reikalų koordinatorius. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

E. Gudišauskienė. Aš noriu paklausti. Iki rengiant Tarybos sprendimą Tarybos ir mero 

sekretoriatui buvome pateikę siūlymą į Kauno miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybą deleguoti 

Jurgitą Šiugždinienę. Dėl kokių priežasčių neįtraukėte? 

J. Juškevičius. Jūsų pasiūlymas buvo pateiktas prieš savaitę ar dvi. Tarybos sprendimo 

projektas jau buvo parengtas.  

A. Palionis. Aš patikslinsiu. Yra gautas TS-LKD frakcijos siūlymas, dėl kurio turėsime 

apsispręsti.  

J. Juškevičius. Noriu patikslinti. Sprendimo projektą su tokia Jaunimo reikalų tarybos 

sudėtimi buvo planuota teikti balandžio 30 d. Tarybos posėdžiui.  

KALBĖJO: 

J. Šiugždinienė. Noriu pasisakyti dėl Jaunimo reikalų tarybos ir kitų tarybų nuostatų. Darbo 

organizavimo dalyje nematau kaip šios tarybos atsiskaito už savo veiklą ir kaip yra stebima šių Tarybų 

veikla. Jeigu atsiverčiu ataskaitas, matau vieną paragrafą, kad suorganizuotas suvažiavimas. Nėra 

jokių Tarybos veiklos rezultatų. Jaunimo tarybos vaidmuo yra be galo svarbus. Siūlau koreguoti 

nuostatus ir juose identifikuoti kaip tarybos atsiskaito už savo veiklą. Kitaip man atrodo, kad mes 

kuriame Tarybas, švaistome žmonių laiką ir niekas nevyksta. Jeigu ataskaitose yra kitos veiklos, jos 

turi būti normaliai surašytos.  

E. Gudišauskienė. Po tokio pranešėjo komentaro, dėl kokių priežasčių mūsų atstovė nėra 

deleguota į šią tarybą, tai turbūt „absurdų teatras“. Mes frakcijos siūlymą pateikėme iškart po 

priesaikos priėmimo. Mes dabar teikiame antrą siūlymą, kad mūsų frakcijos atstovė būtų įtraukta į 

Tarybą. Noriu atkreipti valdančiųjų dėmesį, šiandien jau trečias kartas, kada mūsų kolegos nėra 

įtraukiami į Tarybas. Tai pažeidžia mūsų, kaip opozicijos atstovų, dalyvavimą dėl skaidrumo, dėl 

sprendimų priėmimo. Siūlome įtraukti Jurgitą Šiugždinienę į Kauno miesto savivaldybės jaunimo 

reikalų tarybos veiklą (pridedama).  

 

A. Palionis. Dabar balsuosime už TS-LKD frakcijos siūlymą į Kauno miesto savivaldybės 

jaunimo reikalų tarybą deleguoti Jurgitą Šiugždinienę. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo į Kauno miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtį 

deleguoti Jurgitą Šiugždinienę. 

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

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti.  

 

J. Juškevičius. Nuostatai yra sudaryti remiantis Sveikatos apsaugos ir darbo ministerijos 

ministro įsakymu.  

 

A. Palionis. Kviečiu balsuoti dėl sprendimo projekto.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama už sprendimo priėmimą. 

Balsavo: už – 20, prieš – 7, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-206). 

 

Iš salės išėjo P. Lukševičius ir V. Gudėnas. 

 

 

 



18 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-244 „Dėl Privatizavimo komisijos 

sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėjas – I. Serapinienė, Juridinių asmenų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, 

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

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-207). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-172 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2004 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. T-297 „Dėl pavedimo Savivaldybės administracijos 

direktoriui įgyvendinti savivaldybės įmonių savininko teises ir pareigas“ pripažinimo netekusiu 

galios“. 

Pranešėjas – I. Serapinienė, Juridinių asmenų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, 

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

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-208). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-226 „Dėl UAB „Reklamos arka“ atleidimo 

nuo vietinės rinkliavos už leidimų įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą.  

Pranešėja – R. Palevičienė, Klientų aptarnavimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas                       

3 komitetuose, visuose sprendimo projektui nepritarta.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama už sprendimo priėmimą. 

Balsavo: už – 7, prieš – 28, susilaikė – 0 (pridedama). 

NUSPRĘSTA. Sprendimo nepriimti. 

 

 

Į salę grįžta P. Lukševičius ir V. Gudėnas. 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-208 „Dėl Maironio premijos skyrimo“ (TR-208).  

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-209). 

 

Iš salės išėjo D. Večerskis 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-200 „Dėl Kauno lopšelio-darželio „Linelis“ 

direktoriaus“. 
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Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-210). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-201 „Dėl Kauno mokyklos-darželio 

„Šviesa“ direktoriaus“. 

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-211). 

 

 

Į salę grįžta D. Večerskis. 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-202 „Dėl įgaliojimų suteikimo Virginijui 

Mažeikai“. 

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-212). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-203 „Dėl įrangos ir mokymo priemonių 

perdavimo bendrojo ugdymo mokykloms įgyvendinant projektą ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų priemonėmis“. 

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-213). 

  

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-234 „Dėl viešosios įstaigos S. Dariaus ir           

S. Girėno aerodromo teikiamų skrydžio oro balionu paslaugų kainų nustatymo“.  

Pranešėja – J. Miliauskienė, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, 1 pritarta be pastabų. Sporto, turizmo ir laisvalaikio bei Miesto ūkio ir 

paslaugų komitetai rekomenduoja sprendimo projekto priedo dėl teikiamų skrydžio oro balionu 

paslaugų kainos lentelėje išbraukti 4 punktą „4. 1 skrydis (kai oro balionu vienu metu skrenda 1–3 

žmonės) 1 val. 500,00“. Prašau pritarti sprendimo projektui su pastabomis. 
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KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Oro balionui pagrindinis dalykas yra svoris. Gali būti 6 žmonės po 50 kg. ir gali 

būti 6 žmonės po 150 kg. Tada balionas nekels. Gal reikėtų įrašyti maksimalų svorį.  

J. Miliauskienė. Oro balionų techninėje specifikacijoje yra nurodyta ne svoris, bet 

skraidinamų žmonių skaičius. Nuo 6 iki 7 žmonių. 

V. Gudėnas. Paprastai balionas nešasi reklamą. Ar bus ant jo Kauno miesto reklama ar VšĮ 

S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo? 

J. Miliauskienė. Bus Kauno miesto reklama „Kaunas auga“. 

V. Gudėnas. Ar tai nekainuoja, ar įtraukta į kainą? 

P. Lukševičius. Noriu paklausti ar viešoji įstaiga vykdo komercinę veiklą. Ar jums neatrodo, 

kad lendam ne į savo reikalus?  

J. Miliauskienė. Šis oro balionas VšĮ buvo perduotas panaudos pagrindais valdyti ir naudoti 

įstatuose nurodytai veiklai.  

A. Palionis. Aš tik pareplikuosiu. Paulius matomai naudotų mokesčių mokėtojų pinigus, 

negu įmonė bandytų pati užsidirbti. Čia požiūrio klausimas.  

R. Kupčinskas. Norėčiau paklausti už kokią sumą buvo nupirktas šis oro balionas? Taip 

suprantu iš Savivaldybės lėšų? 

J. Miliauskienė. Negaliu pakomentuoti šito klausimo. 

KALBĖJO: 

J. Koryzna. Tie klausimai ne šiaip sau kyla. Man atrodo, kad nereikėjo pirkti to baliono, nei 

perdavinėti, nei tai ne Savivaldybės funkcija tuo balionu skraidinti. Dabar mes nustatinėjam įkainius, 

tie įkainiai šiek tiek keistoki ir nemaži.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Sporto, turizmo ir laisvalaikio bei Miesto ūkio ir paslaugų komitetų 

rekomendacijos sprendimo projekto priedo dėl teikiamų skrydžio oro balionu paslaugų kainos 

lentelėje išbraukti 4 punktą „4. 1 skrydis (kai oro balionu vienu metu skrenda 1–3 žmonės) 1 val. 

500,00“ 

Balsavo: už –28, prieš – 7, susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama už sprendimo priėmimą su pakeitimu. 

Balsavo: už – 29, prieš – 7, susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-214 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-236 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-685 „Dėl investicinio projekto „Šiuolaikinė 

integruota Kauno miesto eismo valdymo sistema“ įgyvendinimo programos“ pripažinimo netekusiu 

galios“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-215). 
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25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-237 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-642 „Dėl saugaus eismo valdymo ir saugaus eismo 

įrenginių priežiūros ir įrengimo paslaugų įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti sutartį“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama už sprendimo priėmimą.   

Balsavo: už – 29, prieš – 2, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-216). 

 

 

Iš salės išėjo E. Gudišauskienė.  

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-254 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų 

teikimo įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti viešųjų paslaugų teikimo sutartį“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Kadangi šią savaitę vyko derybos su įmone, šiek tiek 

perskirstyti įkainiai, tačiau vidutinis įkainis beveik nesikeičia. Sumažėjo puse cento, tai leidžia 

miestui sutaupyti 100 tūkst. eurų per metus. Todėl siūlome keisti kai kuriuos sprendimo priede 

nurodytus įkainius (pridedama). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Norėčiau paklausti. Kas įmonėje iššaukė įkainio korekciją? Ar investiciniai 

projektai, ar eksploatacija, ar remontas. Jeigu kalbame apie pakeitimą Tarybos sprendime, tai 

persiskirstė tarp investicijų dalies ir pagrindinės kilometro kainos sąnaudų priskyrimas. Vykdomos 

įmonės investicijos gerinant paslaugos kokybę. Šiais metais nupirkti 25 autobusai, 30 mažųjų 

autobusų ir rugsėjo mėnesį atvažiuoja 85 nauji troleibusai, visa tai didina įmonės kaštus. Dėl to tenka 

peržiūrėti tarifą, kuris yra naudojami Savivaldybės atsiskaitymams su įmone. Keleiviams ir 

gyventojams tai nėra taikoma. 

KALBĖJO: 

P. Lukševičius. Įmonė metų pradžioje ar pabaigoje turi tvirtinti savo investicijų planus ir 

numatyti investicinius biudžetus, ne metų viduryje daryti tokias korekcijas. Dabar šitie pakėlimai 

visiems yra skausmingi, nors perskirstomi srautai įmonės viduje. Trūko viešųjų ryšių pristatymo. 

P. Keras. Tvirtinant Savivaldybės biudžetą buvo numatyti šitie asignavimai, o dabar tik 

tvirtiname įkainį pagal kurį vyksta atsiskaitymas su įmone.  

A. Palionis. Turime apsispręsti dėl rengėjo siūlomos pataisos. Ar galime pritarti bendru 

sutarimu dėl rengėjo pataisos. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama už sprendimo priėmimą su pakeitimu.   

Balsavo: už – 30, prieš – 0, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-217). 
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27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-255 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-811 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų 

paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Dėl anksčiau minėtų priežasčių siūlome nustatyti mažesnį 

nei projekte numatytą 1 kilometro įkainį ir siūlome 1.1 punktą išdėstyti taip: „1.1. vietinio (miesto) 

reguliaraus susisiekimo maršrutų metinės troleibusų ridos 1 kilometro sąlyginė kaina nuo                             

2019 m. birželio 1 d. iki gruodžio 31 d. – 1,16 Eur;“ (pridedama).  

A. Palionis. Turime apsispręsti dėl rengėjo siūlomos pataisos. Ar galime pritarti bendru 

sutarimu dėl rengėjo pataisos. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama už sprendimo priėmimą su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-218). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-235 „Dėl sutikimo nutraukti sutartį, 

ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo ir perdavimo patikėjimo teise valdyti Kauno 

sporto mokykloms“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-219). 

 

 

Į salę grįžta E. Gudišauskienė.  

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-253 „Dėl viešosios įstaigos S. Dariaus ir              

S. Girėno sporto centro veiklos nutraukimo ir likvidavimo“. 

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

pritarta be pastabų. Rengėjas pateikė siūlymą ir prašo pakeisti sprendimo projekto 4 punktą ir jį 

išdėstyti taip: „4. Skirti Sporto skyriaus vedėją Mindaugą Šivicką Įstaigos likvidatoriumi.“ bei 

išbraukti iš sprendimo projekto 6 punktą, o 7 punktą laikyti 6 punktu.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Ši įstaiga likviduojama, veikla nutraukiama. Ar S. Dariaus ir S. Girėno 

vardas bus kam nors suteikiamas nutraukus veiklą. 

M. Šivickas. Kol kas nesvarstėme, bet manau, kad stadiono toks pavadinimas galėtų likti, tai 

priimtina ir visuomenei. 
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A. Palionis. Turime apsispręsti dėl rengėjo siūlomos pataisos. Ar galime pritarti bendru 

sutarimu dėl rengėjo pataisos.  

  

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama už sprendimo priėmimą su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-220). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-197 „Dėl Kauno miesto savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo prezidento Valdo Adamkaus gimnazijai“. 

Pranešėjas – A. Andriuška, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-221). 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-207 „Dėl Kauno miesto savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto perėmimo iš Kauno Pilėnų progimnazijos“. 

Pranešėjas – A. Andriuška, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-222). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-243 „Dėl Kauno lopšeliui-darželiui 

„Saulutė“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo Dėl 

Kauno miesto gatvių priežiūros 2019–2020 metų programos patvirtinimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

   

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-223). 
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33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-229 „Dėl nekilnojamojo turto                       

Anykščių g. 18, Kaune, panaudos sutarties su Sigitos šeimyna atnaujinimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-224). 

  

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-241 „Dėl 2017 m. liepos 10 d. valstybės 

ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. SR-0411 atnaujinimo“.  

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-225). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-248 „Dėl nuosavybės teisės į gyvenamojo 

namo A. Juozapavičiaus pr. 121  1, 2, 3, 4, 6 butus, Kaune, atkūrimo Lietuvos jungtinei metodistų 

bažnyčiai“.  

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-226). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-228 „Dėl nekilnojamojo turto – prekybos 

kioskų Kovo 11-osios g. 53B, 53C, Kaune, nuomos“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Ar nuomos sąlygose bus įrašytas įpareigojimas tęsti veiklą?  

J. Žemaitienė.  Veikla bus – turizmo paslaugos.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-227). 
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37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-211 „Dėl nekilnojamojo turto                

Betonuotojų g. 3, Kaune, perdavimo Kauno vaikų darželiui „Rudnosiukas“ valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-228). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-212 „Dėl leidimo Kauno žiemos sporto 

mokyklai „Baltų ainiai“ neskaičiuoti nuomos mokesčio už MB „Dolevita“ išnuomotą turtą                   

Aušros g. 42C, Kaune“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Kokiam tikslui suteikiami įgaliojimai? 

J. Žemaitienė. Tai įgaliojimai pasirašyti žemės sklypų formavimo dokumentus, kai žemės 

sklypuose arba gretimybėse yra Savivaldybės turto.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-229). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-239 „Dėl įgaliojimų suteikimo Editai 

Paplauskaitei ir Olgai Ridzevičienei“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-230). 

  

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-240 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T- 860 „Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir 

trumpalaikio materialiojo turto Pramonės pr. 31, T. Masiulio g. 8, Energetikų g. 13 ir Savanorių pr. 369, 

Kaune, panaudos sutarčių su viešosiomis įstaigomis Kauno Dainavos poliklinika ir Kauno Kalniečių 

poliklinika atnaujinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-231). 



26 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-227 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Gudėnas. Ar yra kokios taisyklės, nes valdančiųjų nuostatos – vieniems nuomojam, iš 

kitų atimam? Nors yra užregistruotos investicijos ir į tą turtą panaudos turėtojai investavo, 

užregistravo Registrų centre, bet vistiek visus į aukcioną. Ar yra vienodos visiems kauniečiams 

susipažinti taisyklės?  

J. Žemaitienė. Tiek Nuomos tvarkos, tiek Panaudos tvarkos aprašas yra patvirtinti ir 

skelbiami interneto svetainėje.  

 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-232 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-218 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

M. Riomerio g. 11-19, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

 NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-233). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-219 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Kovo 11-osios g. 39-1, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-234). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-213 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Gedimino g. 17-4A, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Gedimino gatvė yra Centre, kokia kv. m kaina? 

J. Žemaitienė.  1 kv. m kaina  877 eurai. Tai vertintojo nustatyta kaina.  
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-235). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-217 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Saulės g. 16-12, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-236). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-214 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Baltų pr. 79-2, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-237). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-215 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Mažojoje g. 7-2, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-238). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-216 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Savanorių pr. 397-20, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja.  Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-239). 
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49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-220 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

K. Veverskio g. 6-31, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-240). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-221 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Birželio 23-osios g. 8-68, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja.  Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-241). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-222 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Taikos pr. 39-55, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja.  Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-242). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-223 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

V. Krėvės pr. 60-97, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-243). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-224 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Molėtų g. 49-1, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Kokia 1 kv. m kaina? 

J. Žemaitienė.  528 eurai už 1 kv. metrą.  

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 
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Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-244). 

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-225 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

J. Grušo g. 13-2, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja.  Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-245). 

 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-242 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Aušros g. 2-3, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja.  Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-246). 

 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-230 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Baltijos g. 32-2, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-247). 

  

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-249 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Siūlų g. 34-6, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-248). 

 

 

58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-250 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

H. ir O. Minkovskių g. 75-6, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

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

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-249) 

 

 

59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-251 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

H. ir O. Minkovskių g. 75-5, Kaune, pardavimo “. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-250). 

 

 

60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-252 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Ringuvos g. 27, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

Klausimų pateikė: 

V. Gudėnas. Ar šis būstas parduodamas su žeme, ar be žemės.  

J. Žemaitienė. Pastatas parduodamas su žeme, žemė yra valstybinė , todėl mokesčiai mokami 

valstybei.   

P. Lukševičius. Koks valstybinės žemės sklypas? 

J. Žemaitienė. Dabar negalėsiu atsakyti, atsakysiu po posėdžio.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-251) 

 

 

61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-257 „Dėl pritarimo Kauno miesto (Lietuvos 

Respublika) ir Rišon Lecijono miesto (Izraelio valstybė) bendradarbiavimo sutarties projektui ir 

įgaliojimo ją pasirašyti“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-252) 
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62. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

J. Koryzna. Kreipiuosi į Savivaldybės merą, Administracijos direktorių ir Darnios plėtros ir 

investicijų komiteto pirmininką dėl per arti kiemų, esančių Bivylių g. 46 ir 122, Kaune, einančios                

10 kv elektros linijos. Pareiškimas registruotas 2019 m. gegužės 14 d. Nr. D2-54 (pridedamas). 

 

 

 

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 


