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Posėdis vyko 2019-06-18 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 11.00 val.). 

 

Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras.   

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

sekretoriato specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas. 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: J. Audėjaitis ir I. Juodeškienė.  

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama).  

V. Matijošaitis. Šiandien pradėsime Tarybos posėdį nuo priesaikų priėmimo. Priesaiką 

priims Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Aistė Žilinskienė. Prašau visus Tarybos narius atsistoti, 

kol bus priimta priesaika.  

Vyriausiosios rinkimų komisijos narė A. Žilinskienė priima naujų Kauno miesto 

savivaldybės tarybos narių Gitanos Jasėnienės, Ingos Kumetienės ir Mindaugo Stulgio priesaikas. 

Įteikiami Tarybos nario pažymėjimai.  

 

 

R. Šnapštienė. Yra gautas prašymas dėl deklaracijos „Dėl darnios miesto plėtros“ įteikimo, 

kurią įteiks Elena Vanagaitė.  

Pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos reglamentą Taryba turi pritarti pasisakymui ir 

numatyti kalbėjimo trukmę. Siūlau leisti pasisakyti 2 minutes. Ar galime pritarti bendru sutarimu.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarta išklausyti deklaraciją.  

 

E. Vanagaitė. Laba diena. Gegužės 14 dieną 18 miesto bendruomenių pasirašė deklaraciją 

„Dėl darnios miesto plėtros“, o tai buvo Pilietinio pasipriešinimo R. Kalantos žuvimo diena. Tada 

mes išreiškėme ryžtingą siekį realizuoti savo konstitucines teises, kurios mums garantuoja visavertį 

dalyvavimą priimant Kauno miesto darnios plėtros sprendimus ir yra garantuotos Orhuso konvencija 

bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu. Gaila, kad balandžio 30 d. buvome pateikę 

prašymą susitikti su miesto valdžia, bet atsakymo iki šiol negavome. Todėl esame privesti dabar 

pateikti šią deklaraciją (pridedama).  Ačiū visiems už dėmesį, linkime gerų sprendimų.  

 

 



2 

 

A. Palionis. Turime V. Vaitkevičiaus pateiktą prašymą dėl nusišalinimo nuo sprendimo 

projekto TR-278 „Dėl turto perdavimo biudžetinėms įstaigoms – Kauno sporto mokykloms“ 

svarstymo (pridedama).  

  

Iš salės išėjo V. Vaitkevičius. 

 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto. 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

A. Palionis. Ar bus dar norinčių nusišalinti nuo svarstomų klausimų? 

 

R. Kupčinskas. Nusišalinu nuo sprendimo projekto TR-331 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ svarstymo. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto. 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

Į salę grįžta V. Vaitkevičius.   

 

 

M. Jurgutis. Noriu informuoti, kad pasikeitė Kauno miesto savivaldybės tarybos „Vieningas 

Kaunas“ frakcijos sudėtis (pridedama).   

 

A. Palionis. Yra gautas 2019 m. birželio 4 d. LR Vyriausybės atstovės Alytaus apskrityje, 

atliekančios atstovo Kauno apskrityje funkcijas, teikimas „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. A-2513 patvirtinto vietų suteikimo 

naujiems reklaminiams įrenginiams įrengti (statyti) ant Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise, 

patikėjimo teise ar kitais teisiniais pagrindais valdomos žemės, statinių ar kitų objektų viešo konkurso 

organizavimo tvarkos aprašo 5 punkto ir šio aprašo 1 priedo 5 punkto pakeitimo ar panaikino“ 

(pridedama).   

 

A. Palionis. Informuoju, kad rengėjui atsisakius iš darbotvarkės išbraukiamas sprendimo 

projektas TR-320 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo                      

Nr. T-575 ,,Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“.  

 

A. Palionis. Ar bus dar pasiūlymų dėl darbotvarkės? 

 

E. Gudišauskienė. TS-LKD frakcija pateikė prašymą, kad posėdžio metu būtų pristatyta 

vieša informacija dėl sutrikusio geriamojo vandens tiekimo, kuris dar nėra atstatytas. Prašome, kad 

informaciją posėdžio metu pristatytų Administracijos direktorius V. Šiliauskas, UAB „Kauno 
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vandenys“ valdybos pirmininkas A. Etneris ir laikinai einantis direktoriaus pareigas R. P. Šulskus. 

Prašome šį klausimą įtraukti į darbotvarkę.    

 

A. Palionis. Kadangi TS-LKD frakcija pateikė prašymą dėl viešos informacijos įtraukimo į 

darbotvarkę, turėsime balsuoti. Bet turiu informuoti, kadangi raštas buvo gautas tik vakar, išsamų 

atsakymą Administracijos direktorius pateiks raštu.   

 

E. Gudišauskienė. Noriu atkreipti dėmesį, kad šis prašymas yra pateiktas Reglamento 

nustatyta tvarka, t. y. 24 valandos iki posėdžio visiems trims asmenims, kurių mes prašėme pateikti 

informaciją. Ji turėjo būti pateikta. Kadangi tai ne Tarybos sprendimas, Taryba turi apsispręsti ar šį 

klausimą įtraukti į darbotvarkę.   

A. Palionis. Kviečiu Tarybos narius pasiruošti balsavimui dėl siūlymo įtraukti į darbotvarkę 

informaciją dėl geriamo vandens tiekimo Kauno mieste sutrikimų.   

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos prašymo įtraukti į darbotvarkę informaciją dėl geriamojo 

vandens tiekimo Kauno mieste sutrikimų.  

Balsavo: už – 8, prieš – 20, susilaikė – 8 (pridedama). 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarta.  

 

Replika po balsavimo.  

E. Gudišauskienė. Gaila, kad valdantieji neišgirdo mūsų prašymo. Tarybos posėdis yra 

viešas ir mūsų nuomone tiek visuomenė, tiek Tarybos nariai turėtų žinoti išsamią informaciją dėl 

sutrikusio vandens tiekimo situacijos. Kadangi tas klausimas nėra išspręstas ir pasiekęs ekstremalią 

situaciją, tenka apgailestauti, kad miestiečių reikalai jums nerūpi.   

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę su pakeitimu.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę su pakeitimu.  

 

1. Dėl Kauno miesto garbės piliečio vardo suteikimo Algirdui Antanui Avižieniui  

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos 

programos patvirtinimo  

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-172 

,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo  

4. Dėl Kauno miesto akademinių reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo  

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-169 

,,Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  

6. Dėl Zūbiškių gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo  

7. Dėl pritarimo Kauno savivaldybės įmonės „Kauno planas“  2018 metų veiklos ataskaitai 

(TR-262).  

8. 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  

9. Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Kaunas IN“ 2018 metų veiklos ataskaitai.  
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10. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ 

2018 metų veiklos ataskaitai  

11. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų 2018 metų veiklos 

ataskaitoms  

12. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Kauno butų ūkio 2018 metų veiklos 

ataskaitai  

13. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Centrinis knygynas“  2018 metų veiklos 

ataskaitai  

14. Dėl pritarimo AB „Kauno energija“ ir UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ veiklos                      

2018 metų ataskaitoms  

15. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-582 

„Dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi tarifų Kauno 

mieste nustatymo“ pakeitimo  

16. Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Automobilių stovėjimo aikštelės“ ir uždarosios 

akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ 2018  metų veiklos ataskaitoms  

17. Dėl turto perdavimo biudžetinėms įstaigoms – Kauno sporto mokykloms  

18. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-220 

„Dėl viešosios įstaigos S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro veiklos nutraukimo ir likvidavimo“ 

pakeitimo  

19. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės sporto įstaigų 2018  metų veiklos ataskaitoms  

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

palaikomojo gydymo ligoninei  

21. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Kauno miesto greitosios 

medicinos pagalbos stočiai  

22. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-510 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos 

nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  

23. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų 2018 metų veiklos 

ataskaitoms  

24. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų 2018 metų veiklos 

ataskaitoms  

25. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Žingsnelis“ direktoriaus  

26. Dėl Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos direktoriaus  

27. Dėl Kauno Kovo 11-osios gimnazijos nuostatų patvirtinimo  

28. Dėl Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos nuostatų patvirtinimo  

29. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ nuostatų patvirtinimo  

30. Dėl Kauno specialiosios mokyklos nuostatų patvirtinimo  

31. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl 

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

pakeitimo  

32. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-284 

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

ikimokyklinėse įstaigose nustatymo ir pritarimo viešosios įstaigos Kauno vaikų darželio „Rytmetys“ 

didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) skaičiui“ pakeitimo  
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33. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. T-567 

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

mokyklose nustatymo ir pritarimo didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) skaičiui viešosiose 

bendrojo ugdymo mokyklose, kurių dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė“, pakeitimo  

34. Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše 

nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo  

35. Dėl Kauno miesto savivaldybės turto, perduoto Kauno Juozo Urbšio katalikiškai 

pagrindinei mokyklai, nurašymo, išardymo ir likvidavimo  

36. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų 2018 metų 

ataskaitoms  

37. Dėl Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo  

38. Dėl Piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais skyrimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo  

39. Dėl Kauno miesto socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo  

40. Dėl Kauno savivaldybės vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo   

41. Dėl Kauno miesto savivaldybės senjorų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo  

42. Dėl Kauno miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo  

43. Dėl Kauno miesto savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo  

44. Dėl leidimo Kauno savivaldybės vaikų globos namams išsinuomoti tarnybinį 

automobilį  

45. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų 2018 metų veiklos 

ataskaitoms  

46. Dėl Kauno lopšeliui-darželiui „Žingsnelis“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo 

turto, Rasytės g. 9, Kaune, nurašymo  

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

paramą būstui išsinuomoti, sąrašą  

48. Dėl sutikimo perduoti valstybės turtą valstybės įmonei Turto bankui  

49. Dėl nekilnojamojo turto Kareivinių g. 20, Kaune, nuomos  

50. Dėl nekilnojamojo turto Pramonės pr. 31 ir T. Masiulio g. 8, Kaune, nuomos  

51. Dėl nekilnojamojo turto Kareivinių g. 13, Kaune, panaudos sutarties su Kauno sporto 

asociacija atnaujinimo  

52. Dėl 2017 m. liepos 11 d. valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties                     

Nr. SR-0417 atnaujinimo  

53. Dėl nekilnojamojo turto K. Baršausko g. 91, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį 

Vytauto Didžiojo karo muziejui  

54. Dėl nekilnojamojo turto Veiverių g. 132, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį 

viešajai įstaigai S. Dariaus ir S. Girėno aerodromui  

55. Dėl nekilnojamojo turto Ašigalio g. 23, Kaune, perėmimo iš Kauno Pilėnų 

progimnazijos ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Algio 

Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklai  

56. Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 152, Kaune, perėmimo iš Kauno Dainavos 

progimnazijos ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Aleksandro 

Stulginskio mokyklai-daugiafunkciam centrui  



6 

 

57. Dėl nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto Bitininkų g. 31, Kaune, esminio 

pagerinimo, vertės padidinimo, perdavimo pagal panaudos sutartį ir panaudos sutarties su Prezidento 

Valdo Adamkaus gimnazija pakeitimo  

58. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-2451-7751) 

Jersikos g., Kaune  

59. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-2065-8738) 

Vokiečių g., Kaune  

60. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-2865-7387) 

Vokiečių g., Kaune  

61. Dėl specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (XLIX) taikymo žemės sklypui                  

A. Mackevičiaus g. 42, Kaune  

62. Dėl žemės sklypų Plungės g. 29, 41, Kaune, pirkimo  

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

kaime, išnuomojimo aukciono būdu  

64. 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  

65. Dėl buto Partizanų g. 212-64, Kaune, nuomos sutarties sąlygų pakeitimo ir 

Savivaldybės būsto nuomos sutarties sudarymo  

66. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Partizanų g. 29I-42, Kaune, pardavimo  

67. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Siūlų g. 12-3, Kaune, pardavimo  

68. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Linkuvos g. 37-2, Kaune, pardavimo  

69. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 17-36, Kaune, pardavimo  

70. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Ašigalio g. 53-32, Kaune, pardavimo  

71. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Vaisių g. 20-10, Kaune, pardavimo  

72. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Savanorių pr. 60-26, Kaune, pardavimo  

73. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Partizanų g. 84-70, Kaune, pardavimo  

74. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Veliuonos g. 23-4, Kaune, pardavimo  

75. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto A. Juozapavičiaus pr. 2-3, Kaune, pardavimo  

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).  

 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-328 „Dėl Kauno miesto garbės piliečio vardo 

suteikimo Algirdui Antanui Avižieniui“. 

Pranešėjas – B. Želvys, Kauno miesto savivaldybės Apdovanojimų tarybos pirmininkas. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-253). 
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2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-315 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-254). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-291 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-172 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos komitetų 

sudarymo“ pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, 1 pritarta be pastabų. Ekonomikos ir finansų bei Miesto ūkio ir 

paslaugų komitetas pritarė su rengėjo pastaba. Sprendimo projekte siūloma iš Ekonomikos komiteto 

išbraukti M. Šimkų, o iš Miesto ūkio ir paslaugų komiteto K. Pesenka, kaip netekusius Tarybos nario 

įgaliojimų. Frakcijos „Vieningas Kaunas“ siūlymu J. Audėjaitį išbraukti iš Darnios plėtros ir 

investicijų komiteto ir įrašyti į Švietimo ir kultūros komiteto sudėtį. Parengus sprendimo projektą 

buvo gautas Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl R. Rukšėnaitės, kaip Tarybos narės 

įgaliojimų nutraukimo, todėl prašome ją išbraukti iš Švietimo ir kultūros komiteto sudėties 

(pridedama).   

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti rengėjo pastabai. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo siūlymo išbraukti iš Švietimo ir kultūros komiteto sudėties                            

R. Rukšėnaitę (pridedama). 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

A. Palionis. Yra gautas frakcijos „Vieningas Kaunas“ siūlymas įrašyti M. Stulgį į Miesto 

ūkio ir paslaugų komiteto sudėtį, G. Jasėnienę į Ekonomikos ir finansų komiteto sudėtį ir papildyti  

1.5 punktu dėl Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto sudėties pakeitimo (pridedama).  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl „Vieningas Kaunas“ frakcijos siūlymo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti.  

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti visam sprendimo projektui su pakeitimu. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-255). 
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4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-311 „Dėl Kauno miesto akademinių reikalų 

tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

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

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

nepritarė.  

A. Palionis. Gautas TS-LKD frakcijos siūlymas į Kauno miesto akademinių reikalų tarybą 

deleguoti Jurgitą Šiugždinienę. Turėsime dėl šio siūlymo apsispręsti ar jam pritarsime. Prašau 

Tarybos narius pasiruošti balsavimui.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo įtraukti J. Šiugždinienę į Kauno miesto akademinių reikalų tarybos 

sudėtį.  

Balsavo: už – 8, prieš – 12, susilaikė – 15. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti.  

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-256). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-293 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-169 ,,Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 

nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

A. Palionis. Ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-257 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-271 „Dėl Zūbiškių gatvės geografinių 

charakteristikų pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Yra gautas Lampėdžių bendruomenės raštas 

su klausimais (pridedama). Gal aš į juos atsakysiu. 

A. Palionis. Matau, kad yra užsiregistravusi Lampėdžių bendruomenės centro valdybos 

pirmininkė D. Akramienė. Į jos pateiktus klausimus ir atsakysite.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Iš jūsų pateiktos ataskaitos neaiškus geografinių charakteristikų pakeitimo 

tikslas. Dėl ko tai darote? 

N. Valatkevičius. Gatvė inventorizuota iki Gintaro gatvės. Gatvės ašinė linija užlipo ant 

svetimų sklypų. Miesto tvarkymo skyriaus ir piliečių prašymu tai pataisėme ir pateikėm geografines 

charakteristikas.  
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E. Gudišauskienė. Jūs sakote, kad pataisėte, bet mums komitete buvo pateikta visai kita 

informacija. Sakėte, kad ne jūs taisėte, o VšĮ „Naujasis ekocentras“. Jie patys pasirengė kadastrinius 

matavimus. Klaidinate komitete ar čia?  

N. Valatkevičius. Gatvės chatakteristikos yra nurodytos. Yra atlikta inventorizacija. Aš taip 

ir sakiau. Miesto tvarkymo skyriaus ir privačių asmenų prašymu. 

R. Kupčinskas. Ar gatvė eis per draustinį? 

N. Valatkevičius. Negaliu to pasakyti. Dabar ji eina iki draustinio, nebent jeigu kas nors 

pakeis draustinio ribas, bet kol kas to nėra numatyta.   

D. Akramienė. Koks yra tikslas tos gatvės pratęsimo? Mūsų duomenimis gatvė ėjo iki 

privataus sklypo Gintaro g. Nr. 12. Pagal reikalavimus, jeigu gatvė baigiasi akligatviu turi būti 

apsisukimas. Kaip planuojate tai išspręti? Sprendimo projekte nenurodyta gatvės kategorija ir 

minimaliausias plotas, kuris reikalingas mažiausios gatvės kategorijai turi būti 3,5 metro, o toje 

vietoje tarp privačių sklypų žemės rėžio plotas yra tik 3 metrai. Šiuo metu ten yra pėsčiųjų takas. Kaip 

pėstieji prasilenks su automobiliais?  

Taip pat bendruomenė atkreipė dėmesį, kad aiškinamasis raštas registruotas gegužės                       

30 dieną, o Miesto tvarkymo skyriaus prašymas koreguoti gatvės georgafines charakteristikas yra 

birželio 5 dienos. Pirma aiškinimas, po to prašymas. Logikos nėra.  

Į bendruomenę 2016 metų gruodžio mėn. kreipėsi VšĮ „Naujasis ekocentras“, esantis 

Vytauto g. 22, kuris yra sklypo savininkas. Šiuo metu ten pradėti statyti namai, bet jų statybos 

sustabdytos, nes nėra numatyto servituto į tuos namus. Bendruomenė to negali daryti, nes tai 

neatitinka nei draustinio, nei gatvių reikalavimų. 

N. Valatkevičius. Į tuos teiginius aš galiu atsakyti. Kada gatvės formuojamos naujai, tai 

taikomi tie parametrai apie kuriuos jūs kalbėjote, o jeigu pratęsiama esama gatvė, tai parametrai 

išlieka tokie, kokie yra. Gatvė yra D2 kategorijos. Komitete aš rodžiau, senosios Zūbiškių gatvės 

charakteristikos užlipa ant svetimų sklypų, yra neteisingai nustatytos. Ta gatvė baigiasi ant draustinio 

ribos, toliau ji nesitęsia.    

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Tenka apgailestauti, Tarybos sprendimo projektas ir aiškinamasis yra 

parengti žemiau kritikos. Skyriaus vedėjas, kuris atsakingas už miesto plėtrą, net negali 

pakomentuoti, tai ko mes čia susirinkome. Tegul vienas žmogus nusprendžia ir pasako kaip miestas 

bus plėtojamas. Esmė yra tame, kad norima pasakyti, jog gatvės ir charakteristikos neteisingai 

nustatytos. Šiuo sprendimu yra siekiama pratęsti ir sutapatinti atkarpą A5 ir A6 su pėsčiųjų ir dviračių 

taku ir iš esmės spręsti Vytauto g. 22 klausimą. Jūs sakote, kad jūs čia inicijavot, ne jūs čia inicijavot, 

o kreipėsi  VšĮ „Naujasis ekocentras“ ir pateikė prašymą.  

Frakcijos vardu E. Gudišauskienė. Vytauto g. 22 turi teritoriją apie 1 ha. Jie statėsi namus ir 

dalinosi sklypus taip, kad dabar keli namai neturi įvažiavimo. Bendruomenė „už“ plėtojimąsi, bet ne 

viešo intereso, valstybinės ir ne pėsčiųjų žemės sąskaita. Kur bendruomenė inicijavo, ten įrengė 

apšvietimą. Tai yra išimtinai Gintaro ir Romuvos gatvių gyventojų naudojimo ir susisiekimo 

infrastruktūra. Kai išdavinėjote statybos leidimus, kodėl tada nenustatėte servitutinių privažiavimų. 

Tai turi būti sprendžiama sklypo ribose, neužimant pašalinių teritorijų, o mes darome chaotišką plėtrą. 

Bendruomenės nori darnios ir subalansuotos plėtros.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už –23, prieš – 8, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-258 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-262 „Dėl pritarimo Kauno savivaldybės 

įmonės „Kauno planas“ 2018 metų veiklos ataskaitai“.  
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Pranešėjas – Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas. Sprendimo projektas 

svarstytas bendrame visų komitetų posėdyje, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

USPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-259). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-286 „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 – S. Senkienė, Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja, 

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

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-260). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-261 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos 

„Kaunas IN“ 2018 metų veiklos ataskaitai“. 

Pranešėja – S. Senkienė, Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja, 

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas. Sprendimo projektas svarstytas bendrame visų komitetų 

posėdyje, pritarta be pastabų. 

KALBĖJO: 

P. Lukševičius. Klausant direktoriaus ataskaitą susidaro vaizdas, kad šita įmonė atlieka 

daugiau turizmo ir informacijos funkcijas, o ne marketinginės agentūros, kokia ji buvo kuriama iš pat 

pradžių. Be „Investuok Lietuvoje“ nieko negali padaryti. Tam, kad paskatinti sulaukti geresnio 

rezultato kitais metais, siūlau susilaikyti.  

V. Lendraitis. Buvo projektas „Kaunastic VR“ ir nupirktas vilkikas, kaip sekasi viešinti? 

Kokie to projekto veiklos rezultatai? 

A. Palionis. Komitetuose toks klausimas turi būti diskutuojamas. Įstaiga pati galės pateikti 

rezultatus.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 27, prieš – 0, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-261). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-263 „Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos 

,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ 2018 metų veiklos ataskaitai“. 

Pranešėja – J. Brazaitienė, Centrinio apskaitos skyriaus vedėja. Sprendimo projektas 

svarstytas bendrame visų komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 
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V. Gudėnas. Ar Centralizuotos buhalterijos darbas pagerino mokyklų vadovų gyvenimą, nes 

giriatės, kad daug sutaupėte pinigų. Kaip yra iš tiesų? 

J. Brazaitienė. Iš esmės mes tikimės, kad buhalterinės apskaitos perėmimo funkcijos 

gyvenimą pagerino. Bet kokiu atveju išlieka klausimų, nuolat diskutuojame, darome susirinkimus, 

sprendžiam problemas. Tikimės, kad su kiekvienais metais gerės. 

R. Kupčinskas. Ar nėra taip, kad dalis buhalterio funkcijų, bent preliminarūs veiksmai yra 

privalomi atlikti tų švietimo įstaigų direktoriams. Man atrodo, kad tai ne tik apsunkina darbą, bet ir 

daro direktorių darbą neracionaliu.  

J. Brazaitienė. Bet kokiu atveju, jis, kaip įstaigos vadovas turi žinoti visus finansinius 

dalykus ir taip pat visus buhalterinius terminus ir ataskaitas. 

KALBĖJO: 

V. Gudėnas. Aš manau, kad nepagerino vadovams darbo, liko daug atsakomybės. Juk 

mokyklos vadovas, tai asignavimų valdytojas, o buhalteris toli. Ne taip viskas paprasta. Informacija 

telefonu arba važiavimas į Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą. Galvojant apie ateitį 

reikėtų galvoti, kaip palengvinti mokyklų vadovų darbą.   

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 30, prieš – 0, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-262). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-270 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų 2018 metų veiklos ataskaitoms“. 

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

projektas svarstytas bendrame visų komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Kalbant apie UAB „Kauno vandenys“, visi 123 gręžiniai dirba pilnu pajėgumu 

ir kaip jūs žinote dabar trūksta kauniečiams vandens. Kaip „Kauno vandenys“ ruošiasi išspręs šią 

problemą?  

J. Miliauskienė. Kaip supratau, jums bus atsakyta raštu.   

V. Gudėnas. „Kauno vandenų“ amžina bėda yra įgriuvos prie šulinukų. Jos didėja po lietaus, 

ką galvoja „Kauno vandenys“ ir kaip susitvarkys? 

V. Matijošaitis. Klausimus reikia užduoti specialistams pagal užimamas pareigas ir 

kompetenciją.  

P. Lukševičius. Jeigu temperatūra toliau kils, liko dar 2 mėnesiai vasaros. Ar galvojate 

sudaryti štabą ekstremaliom situacijom spręsti?  

J. Šiugždinienė. Buvo oficialiai pateikta informacija, kad 2014 m. TS-LKD prašė sumažinti 

apsaugines vandenviečių zonas, tai prašau pateikti šį sprendimą. Aš atsiprašysiu, kad nežinojau šios 

informacijos. 

V. Matijošaitis. Į pabaigą posėdžio tikrai atnešim.  

E. Gudišauskienė. Klausimas Administracijos direktoriui. Veiklos ataskaita neatspindi vieno 

dalyko. 2019 metų biudžetas pateiktas, bet kokie esminiai darbai bus daromi 2019 metais dėl 

geriamojo vandens išgavimo ir kaip buvo paskirstytas pelnas. Ar yra dalis nukreipta investicijoms, 

būtent geriamojo vandens tiekimui?   

R. Kupčinskas. Ar didinamos lėšos lietaus nuotekų valymo įrenginių išvalymui po liūčių 

periodo.  

KALBĖJO:  

E. Gudišauskienė. Šypsenos ir replikos labai keistai atrodo. Ar jūs patys žinote, kokia yra 

tikra situacija. Todėl mes ir prašome, kad specialistai pagal kompetenciją atsakytų į klausimus. Deja, 

kiek buvo pateikta klausimų, nei vieno atsakymo neišgirdome. Norima pasijuokti dėl to, kad „Kauno 
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vandenys“ turi vieną iš prioritetų užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir staiga mes nueinam į 

ekstremalią situaciją. Ar mums rūpi kauniečių ir Kauno rajono žmonių gerovė.  

J. Miliauskienė. Situacija yra suvaldyta, vanduo tiekiamas gyventojams. 

J. Koryzna. Su visa pagarba pranešėjai, bet ne ji čia turėjo stovėti ir atsakinėti. Čia turėjo 

būti specialistas, kuris galėtų atsakyti bent į vieną klausimą. Kalbant apie šilumos ūkį yra numatytas 

rezervas, o „Kauno vandenų“ ūkyje tokio rezervo nėra. Reikia nustatyti rezervinius gręžinius, kad 

nebūtų tokia situacija, kokia susidarė dabar. Noriu pasakyti, kad vandenviečių mažinimas, kalbant 

apie Vičiūnų vandenvietę, mažina galimybę turėti tą rezervą  ir turėti ateityje papildomus gręžinius. 

Būtų gerai, kad valdantieji atsisakytų sklypų ir grąžintų vandenvietę.  

V. Matijošaitis. Patys viską sumažinote. Pakvieskime R. P. Šulcą ir paklausykime kaip dabar 

vyksta darbai.  

R. Šulcas. UAB „Kauno vandenys“ laikinasis vadovas. Kai užėjo karščiai ir padvigubėjo  

vandens poreikis, taip, buvo sutrikęs kai kuriuose rajonuose vandens tiekimas, bet tik tam tikromis 

piko valandomis. Kreipėmės į visuomenę, kad sausros metu mažiau laistytų vejas, taupytų vandenį. 

Buvo rasti ir techniniai sprendimai, t. y. esant sausros aplinkybėm sukoordinuoti rekonstrukcijos 

remonto darbai tam, kad atitinkamai balansuoti vandens pateikimą i tuos rajonus. Dabar kiekvieną 

dieną darome dispečerinius susirinkimus. Vandens slėgis mieste sureguliuotas, rezervuarai yra pilnai 

užpildyti ir dirba įprastu rėžimu. Vandenvietėse geologijos taryba išžvalgė rezervus. Rezervų                          

dar turime. Šiai dienai įžvalgytoje Vičiūnų vandenvietėje iš gelmių į parą galėtume paimti                                

50 tūkst. kub. m per parą, o paimame apie 24 tūkst. kub. metrus. Nėra pagrindo sakyti, kad 

vandenvietės nebeturi vandens. Tiesiog miesto pakraščiuose užėjus karščiams kilo vandens 

perdavimo problemos, jos tikrai suvaldytos. Padėtis nėra ekstremali.    

V. Matijošaitis. Šiaip, tai buvęs direktorius tikrai gali atsiminti visų vandenviečių mažinimo 

grafikus.  

KALBĖJO: 

V. Varžinskas. Nelabai suprantu kas vyksta svarstant šį klausimą. Juk turėjome jungtinį 

komiteto posėdį, kuriame buvo įmonės vadovas. Nagrinėjome ir uždavinėjome klausimus, gavome 

atsakymus ir šiandiena vėl prieš kameras mes girdime klausimus lyg nebūtumėte dalyvavę veiklose. 

Kviečiu visus dalyvauti Tarybos veikloje ne tik per posėdžius prieš kameras arba socialiniuose 

tinkluose, bet ir kasdiena vykdyti Tarybos nario pareigą dalyvaujant komitetų posėdžiuose. Užduoti 

klausimus ir gauti atsakymus, o ne dieną prieš Tarybos posėdį ar jo metu.   

E. Gudišauskienė. Mes pareigą atliekam, bet įdomu ar jūs ją atliekate. Ar jūs organizuojate 

išvažiuojamuosius posėdžius kai vyksta tokie sprendimų pateikimai kaip dėl Zūbiškių gatvės? Mes 

norime žinoti. Kreipiamės raštu, neatsakote. Jeigu prašome pakviesti į posėdį atsakingus asmenis, 

specialistus, kad galėtume paklausti – nepakviečia, ignoruoja. Aš manau, mes ir visuomenė turime 

teisę žinoti, ar tos teisės mums ribojamos , ar mes jos nebeturime.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už –28, prieš –8, susilaikė –3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-263). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-266 „Dėl pritarimo uždarosios akcinės 

bendrovės Kauno butų ūkio 2018 metų veiklos ataskaitai“. 

Pranešėjas – K. Miškinis, Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyriaus 

vedėjas. Sprendimo projektas svarstytas bendrame visų komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-264). 
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13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-259 „Dėl pritarimo uždarosios akcinės 

bendrovės „Centrinis knygynas“ 2018 metų veiklos ataskaitai“. 

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

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas. Sprendimo projektas svarstytas bendrame visų komitetų 

posėdyje, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 30, prieš – 0, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-265). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-265 „Dėl pritarimo AB „Kauno energija“ 

ir UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ veiklos 2018 metų ataskaitoms“. 

Pranešėjas – R. Mačikėnas, Energetikos skyriaus vedėjas. Sprendimo projektas svarstytas 

bendrame visų komitetų posėdyje, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 31, prieš – 0, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-266). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-318 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-582 „Dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo 

autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi tarifų Kauno mieste nustatymo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – M. Matusevičius, 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-267 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-269 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos 

„Automobilių stovėjimo aikštelės“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ 2018 metų 

veiklos ataskaitoms“.  

Pranešėjas – M. Matusevičius, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas. 

Sprendimo projektas svarstytas bendrame visų komitetų posėdyje, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Bendrame komitetų posėdyje direktoriaus prašiau pateikti skaičiavimus dėl 

50 proc. tarifo sekmadienį nuo 8.00 iki 14.00 val. Ar yra tokie skaičiavimai? 

M. Matusevičius. Skaičiavimai buvo atlikti Rotušės aikštėje. Prie bažnyčios dar 

skaičiuojama, pateiksime artimiausiu metu.   

P. Lukoševičius. Supratau.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 
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Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 30, prieš – 0, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-268). 

 

 

Iš salės išėjo V. Vaitkevičius. 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-278 „Dėl turto perdavimo biudžetinėms 

įstaigoms – Kauno sporto mokykloms“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-269). 

 

  

Į salę grįžo V. Vaitkevičius 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-285 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-220 „Dėl viešosios įstaigos S. Dariaus ir S. Girėno 

sporto centro veiklos nutraukimo ir likvidavimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – M. Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 31, prieš – 0, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-270). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-260 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės sporto įstaigų 2018  metų veiklos ataskaitoms“. 

Pranešėjas – M. Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Sprendimo projektas svarstytas bendrame 

visų komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-271). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-294 „Dėl turto perdavimo panaudos 

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

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-272). 
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21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-287 „Dėl turto perdavimo panaudos 

pagrindais viešajai įstaigai Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-273). 

  

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-290 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-510 „Dėl Kauno miesto savivaldybės neveiksnių 

asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-274). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-267 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų 2018 metų veiklos ataskaitoms“. 

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

svarstytas bendrame visų komitetų posėdyje, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-275). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-268 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės kultūros įstaigų 2018  metų veiklos ataskaitoms“. 

Pranešėjas – A. Vilčinskas, Kultūros skyriaus vedėjas. Sprendimo projektas svarstytas 

bendrame visų komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-276) 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-276 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Žingsnelis“ direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-277). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-279 „Dėl Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos 

direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų.  

  

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-278). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-272 „Dėl Kauno Kovo 11-osios gimnazijos 

nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-279). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-273 „Dėl Kauno Jono ir Petro Vileišių 

mokyklos nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-280). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-280 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Spindulėlis“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

  

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-281). 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-281 „Dėl Kauno specialiosios mokyklos 

nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-282). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-282 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

   

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-283 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-274 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-284 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse ikimokyklinėse įstaigose nustatymo ir pritarimo 

viešosios įstaigos Kauno vaikų darželio „Rytmetys“ didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) 

skaičiui“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-284). 

  

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-312 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. T-567 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo 

didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) skaičiui viešosiose bendrojo ugdymo mokyklose, kurių 

dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė“, pakeitimo“.  

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-285). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-313 „Dėl Priėmimo į Kauno miesto 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir 

jos darbo reglamento patvirtinimo“.  

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

pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. TS-LKD frakcija siūlo į Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisiją deleguoti V. Gudėną.  
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R. Šnapštienė. Balsuosime dėl TS-LKD frakcijos siūlymo į Priėmimo į Kauno miesto 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisiją deleguoti                   

V. Gudėną. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo. 

Balsavo: už – 6, prieš – 8, susilaikė – 21. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 28, prieš – 6, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-286). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-275 „Dėl Kauno miesto savivaldybės turto, 

perduoto Kauno Juozo Urbšio katalikiškai pagrindinei mokyklai, nurašymo, išardymo ir 

likvidavimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-287). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-258 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų 2018 metų ataskaitoms“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Sprendimo projektas svarstytas 

bendrame visų komitetų posėdyje, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-288). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-314 „Dėl Socialinės paramos mokiniams 

skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Pranešėja – A. Sudžiuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-289 paskelbtas Teisės aktų registre). 
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38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-319 „Dėl Piniginės socialinės paramos 

įstatymų nenustatytais atvejais skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Pranešėja – A. Sudžiuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-290 paskelbtas Teisės aktų registre). 

  

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-295 „Dėl Kauno miesto socialinių paslaugų 

centro nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – J. Putnienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo 

funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-291). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-283 „Dėl Kauno savivaldybės vaikų globos 

namų nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – J. Putnienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo 

funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-292). 

 

 

Iš salės išėjo R. Kupčinskas.  

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-329 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

senjorų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – J. Putnienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo 

funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

 NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-293). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-330 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

neįgaliųjų reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – J. Putnienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo 

funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Sveikatos ir socialinių reikalų 

komitetas pritarė su pastabomis. Atsižvelgus į komiteto pastabą ir pasitarus su teisininku rengėjas 
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siūlo pakeisti nuostatų 7.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: „analizuoja Kauno miesto neįgaliųjų socialines 

problemas ir poreikius, teikia pagal savo kompetenciją Savivaldybės Tarybai, Savivaldybės 

administracijai pasiūlymus dėl neįgaliesiems aktualių klausimų sprendimo Kauno mieste“.  

 

R. Šnapštienė. Balsuojame dėl Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pastabos pakeisti 7.1 

papunktį ir jį išdėstyti taip: „7.1. analizuoja Kauno miesto neįgaliųjų socialines problemas ir 

poreikius, teikia Savivaldybės administracijai, Tarybai pasiūlymus dėl Savivaldybės prioritetų, 

susijusių su neįgaliesiems palankios aplinkos Kaune kūrimu bei kitus pasiūlymus dėl neįgaliesiems 

aktualių klausimų sprendimo“.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto siūlymo. 

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

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti.  

 

 

R. Šnapštienė. Gautas „Vieningo Kauno“ frakcijos siūlymas į Kauno miesto savivaldybės 

neįgaliųjų reikalų tarybą deleguoti Saulių Vilių Bartašką.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl „Vieningas Kaunas“ frakcijos siūlymo įtraukti S. V. Bartašką į Neįgaliųjų 

reikalų tarybos sudėtį. 

Balsavo: už –31, prieš – 0, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti.  

 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti rengėjo siūlymui. 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Rengėjo siūlymui pritarti 

 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti sprendimui su pakeitimu. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-294). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-331 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – J. Putnienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo 

funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

  

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-295). 
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44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-284 „Dėl leidimo Kauno savivaldybės 

vaikų globos namams išsinuomoti tarnybinį automobilį“. 

Pranešėja – J. Putnienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo 

funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-296). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-264 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų 2018 metų veiklos ataskaitoms“. 

Pranešėja – J. Putnienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo 

funkcijas. Sprendimo projektas svarstytas bendrame visų komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-297). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-292 „Dėl Kauno lopšeliui-darželiui 

„Žingsnelis“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto, Rasytės g. 9, Kaune, nurašymo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-298). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-288 „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. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-299). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-289 „Dėl sutikimo perduoti valstybės turtą 

valstybės įmonei Turto bankui“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-300). 
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Į salę grįžta R. Kupčinskas.  

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-326 „Dėl nekilnojamojo turto                        

Kareivinių g. 20, Kaune, nuomos“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-301). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-310 „Dėl nekilnojamojo turto                        

Pramonės pr. 31 ir T. Masiulio g. 8, Kaune, nuomos“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-302). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-309 „Dėl nekilnojamojo turto                      

Kareivinių g. 13, Kaune, panaudos sutarties su Kauno sporto asociacija atnaujinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-303). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-297 „Dėl 2017 m. liepos 11 d. valstybės 

ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. SR-0417 atnaujinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-304). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-296 „Dėl nekilnojamojo turto                                       

K. Baršausko g. 91, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Vytauto Didžiojo karo muziejui“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-305). 

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-308 „Dėl nekilnojamojo turto                         

Veiverių g. 132, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai S. Dariaus ir S. Girėno 

aerodromui“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Aiškinamajame rašte nurodyta, kad kuro rezervuaras pastatytas neseniai 

2019 m. kovo 27 d. Kieno lėšomis jis pastatytas? 

D. Valiukas. Savivaldybės lėšomis. Mes daugiau atliekame turto įforminimo funkciją.     

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-306). 

 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-316 „Dėl nekilnojamojo turto                         

Ašigalio g. 23, Kaune, perėmimo iš Kauno Pilėnų progimnazijos ir perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklai“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-307). 

  

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-317 „Dėl nekilnojamojo turto                         

Partizanų g. 152, Kaune, perėmimo iš Kauno Dainavos progimnazijos ir perdavimo valdyti, naudoti 

ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklai-daugiafunkciam centrui“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-308). 

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-277 „Dėl nekilnojamojo ir ilgalaikio 

materialiojo turto Bitininkų g. 31, Kaune, esminio pagerinimo, vertės padidinimo, perdavimo pagal 

panaudos sutartį ir panaudos sutarties su Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-309) 

 

 

58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-321 „Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus 

žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-2451-7751) Jersikos g., Kaune“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-310). 

 

 

59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-322 „Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus 

žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-2065-8738) Vokiečių g., Kaune“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-311) 

 

 

60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-323 „Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus 

žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-2865-7387) Vokiečių g., Kaune“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-312). 

 

 

61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-324 „Dėl specialiosios žemės ir miško 

naudojimo sąlygos (XLIX) taikymo žemės sklypui A. Mackevičiaus g. 42, Kaune“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Kadangi komiteto posėdyje tai buvo labiausiai visus dominantis klausimas. 

Patikslinkite, mes davėme leidimą, kad per savivaldybės valdomą sklypą eitų kaimyno vandentiekio 

ir nuotekų tinklai. 

D. Valiukas. Mes sudarėme teisę, kad per savivaldybės valdomą sklypą eitų 6 kv. m. 

vandentiekio apsaugos zona. Savivaldybės valdomo sklypo plotas 27 arai, o čia 6 kv. m, tiesiog 

išlaikomas formalumas.   
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-313). 

 

 

62. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-325 „Dėl žemės sklypų Plungės g. 29, 41, 

Kaune, pirkimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-314). 

 

 

63. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-332 „Dėl žemės sklypų, esančių Kauno 

rajono savivaldybėje, Rokų seniūnijoje, Vainatrakio kaime, išnuomojimo aukciono būdu“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-315). 

 

 

64. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-327 „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. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-316). 

 

 

65. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-333 „Dėl buto Partizanų g. 212-64, Kaune, 

nuomos sutarties sąlygų pakeitimo ir Savivaldybės būsto nuomos sutarties sudarymo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-317). 
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66. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-307 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Partizanų g. 29I-42, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-318). 

  

 

67 SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-298 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Siūlų g. 12-3, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-319). 

 

 

68. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-299 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Linkuvos g. 37-2, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-320) 

 

 

69. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-300 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

V. Krėvės pr. 17-36, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-321). 

 

 

70. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-301 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Ašigalio g. 53-32, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-322) 
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71. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-302 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Vaisių g. 20-10, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Koks yra sklypo plotas ant kurio stovi šis pastatas? 

D. Valiukas. Negaliu pasakyti, Savivaldybė parduoda butą.   

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-323). 

 

 

72. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-303 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Savanorių pr. 60-26, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-324). 

 

 

73. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-304 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Partizanų g. 84-70, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-325). 

 

 

74. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-305 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Veliuonos g. 23-4, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-326). 

 

 

75. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-306 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

A. Juozapavičiaus pr. 2-3, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 
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Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-327. 

 

 

76. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

J. Šiugždinienė. Aš laukiu gerb. mero rašto. Juk žadėjote.  

 

 

 

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 


