
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019 m. liepos 23 d.    Nr. TP-8 

Kaunas 

 

 

 

Posėdis vyko 2019-07-23 (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: P. Bingelis, I. Kumetienė, J. Šiugždinienė,                                  

V. Varžinskas ir T. Žebuolis.  

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

 

Iš salės išeina V. Matijošaitis, D. Matijošaitis, Š. Matijošaitis. 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama). 

R. Šnapštienė. Vadovaudamasis Kauno miesto veiklos reglamento 85.1 p. posėdžio 

pirmininkas V. Matijošaitis iki posėdžio darbotvarkės patvirtinimo informuoja apie iš anksto 

pareikštą nusišalinimą nuo sprendimo projekto TR-400 „Dėl sutikimo statyti naujus statinius arba 

užbaigti statinių statybą žemės sklype Kęstučio g. 26, Kaune, mažesniais negu norminiai atstumais 

iki žemės sklypo ribos“ svarstymo (pridedama).  

 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti V. Matijošaičio nusišalinimui nuo 

sprendimo projekto. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

R. Šnapštienė. Taip pat yra gauta ir kitų Tarybos narių parašymų dėl nusišalinimo nuo 

sprendimo projektų svarstymo.  

D. Matijošaitis nusišalina nuo sprendimo projekto TR-400 „Dėl sutikimo statyti naujus 

statinius arba užbaigti statinių statybą žemės sklype Kęstučio g. 26, Kaune, mažesniais negu 

norminiai atstumais iki žemės sklypo ribos“ svarstymo (pridedama). 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti D. Matijošaičio nusišalinimui nuo 

sprendimo projekto. 
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Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

R. Šnapštienė.  Š. Matijošaitis nusišalina nuo sprendimo projekto TR-400 „Dėl sutikimo 

statyti naujus statinius arba užbaigti statinių statybą žemės sklype Kęstučio g. 26, Kaune, mažesniais 

negu norminiai atstumais iki žemės sklypo ribos“ svarstymo (pridedama). 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti Š. Matijošaičio nusišalinimui nuo 

sprendimo projekto. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

Iš salės išeina J. E. Norvaišienė.  

 

R. Šnapštienė.  J. E. Norvaišienė nusišalina nuo sprendimo projekto TR-379 „Dėl Kauno 

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

savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymo (pridedama). 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti J. E. Norvaišienės nusišalinimui nuo 

sprendimo projekto. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

Iš salės išeina M. Jurgutis. 

 

R. Šnapštienė. M. Jurgutis nusišalina nuo sprendimų projektų TR-374 „Dėl pritarimo 

susitarimo dėl 2017 m. liepos 11 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. SR-0414 pakeitimo“ ir TR-398 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“ svarstymo (pridedama). 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti M. Jurgučio nusišalinimui nuo sprendimo 

projekto TR-374 „Dėl pritarimo susitarimo dėl 2017 m. liepos 11 d. jungtinės veiklos sutarties                     

Nr. SR-0414 pakeitimo“ svarstymo. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti M. Jurgučio nusišalinimui nuo sprendimo 

projekto TR-398 „Dėl Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“ svarstymo. 
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Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

Į salę grįžo J. E. Norvaišienė.  

 

R. Šnapštienė. Ar bus dar norinčių nusišalinti nuo svarstomų klausimų.   

 

V. Gudėnas. Nusišalinu nuo sprendimo projekto TR-380 „Dėl Kauno miesto trišalės tarybos“  

svarstymo. 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti V. Gudėno nusišalinimui nuo sprendimo 

projekto. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

R. Šnapštienė. Vakar vykusioje frakcijų seniūnų sueigoje buvo pateiktas Sporto, turizmo ir 

laisvalaikio komiteto siūlymas įtraukti į darbotvarkę 2 papildomus klausimus: TR-399 „Dėl pritarimo 

nustatyti servitutus žemės sklypuose K. Donelaičio g. 60 ir K. Donelaičio g. 62, Kaune, žemės sklypo 

Vienybės a. 1, Kaune, tinkamam naudojimui užtikrinti“ ir TR-400 „Dėl sutikimo statyti naujus 

statinius arba užbaigti statinių statybą žemės sklype Kęstučio g. 26, Kaune, mažesniais negu 

norminiai atstumais iki žemės sklypo ribos“ ir dėl kurių įtraukimo sprendimas nebuvo priimtas. 

Taryba turi nuspręsti, įtraukti ar neįtraukti šiuos klausimus į darbotvarkę.   

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti dėl klausimo TR-399 „Dėl pritarimo 

nustatyti servitutus žemės sklypuose K. Donelaičio g. 60 ir K. Donelaičio g. 62, Kaune, žemės sklypo          

Vienybės a. 1, Kaune, tinkamam naudojimui užtikrinti“ įtraukimo į darbotvarkę. 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Klausimą įtraukti į darbotvarkę.  

 

 

Ar galime bendru sutarimu pritarti dėl klausimo TR-400 „Dėl sutikimo statyti naujus 

statinius arba užbaigti statinių statybą žemės sklype Kęstučio g. 26, Kaune, mažesniais negu 

norminiai atstumais iki žemės sklypo ribos“ įtraukimo į darbotvarkę.  

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Klausimą įtraukti į darbotvarkę.  

 

 

J. Gudišauskienė. Labas rytas. Norėčiau paprašyti Tarybos sekretoriato, kad kai turėsite 

svarbius papildomus klausimus informuotumėte dėl frakcijos seniūnų posėdžio ne tik žinutėmis, bet 

ir iš anksto pateiktumėte sprendimus. Minėtus sprendimus, dėl kurių dabar sutarėme svarstė tik vienas 
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komitetas. Svarstant klausimus seniūnų sueigoje ir nemačius informacijos, negalime priimti 

sprendimų.  

 

R. Šnapštienė. Ačiū už pastabą, bet dokumentus galima pažiūrėti ir dokumentų valdymo 

sistemoje „Kontora“.  

 

R. Šnapštienė. Taip pat noriu informuoti, kad rengėjui atsisakius iš darbotvarkės 

išbraukiamas 13 klausimas „Dėl Kauno gyvūnų globos ir priežiūros tarybos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ (TR-353).  

 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę su pakeitimais.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę su pakeitimais.  

 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo (TR-398). 

2. Dėl Kauno miesto trišalės tarybos (TR-380).  

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 

tvirtinimo (TR-372).  

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

Kauno miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-379).  

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos Strateginio planavimo komisijos sudarymo ir jos 

nuostatų patvirtinimo (TR-346).  

6. 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 (TR-378).  

7. Dėl Kauno miesto savivaldybės atstovų delegavimo į Kauno miesto integruotos teritorijų 

vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę (TR-371).  

8. Dėl Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo (TR-382).  

9. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-596 „Dėl 

Kauno miesto seniūnaitijų sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios (TR-369).  

10. Dėl Vaismedžių akligatvio pavadinimo suteikimo (TR-350).  

11. Dėl Bivylių gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (TR-351).  

12. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-109 „Dėl 

2019 metų Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos lėšomis finansuojamų objektų 

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-347).  

13. Dėl UAB „Fortum Heat Lietuva“ Palemono gyvenvietės vartotojams centralizuotai 

tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo (TR-383).  

14. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-559 

„Dėl Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TR-368).  

15. Dėl biudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-388).  

16. Dėl mokslo konferencijos  „ISES-ISIAQ 2019“ dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus 

susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo (TR-352).  
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17. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-208 

„Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms 

statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 

(TR-397). 

18. Dėl Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos direktoriaus (TR-334).  

19. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Linelis“ direktoriaus (TR-335).  

20. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ direktoriaus (TR-336).  

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

savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2019–2020 mokslo metais patikslinimo ir 

pritarimo patikslintam priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose 

švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2019–2020 mokslo metais (TR-348).  

22. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinėse ikimokyklinėse įstaigose nustatymo (TR-389).  

23. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio 

ugdymo programoms (TR-337).  

24. Dėl atstovo delegavimo į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą (TR-386).  

 

25. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T-657 

„Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro struktūrai“ pakeitimo (TR-391).  

26. Dėl didžiausio leistino biudžetinės įstaigos Kauno miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro pareigybių (etatų) skaičiaus  patvirtinimo (TR-392).  

27. Dėl automobilio „Renault Trafic“ perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai                  

K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninei (TR-339).  

28. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T-168 

„Dėl Socialinės pašalpos ir išmokų vaikams teikimo nepinigine forma tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo (TR-370).  

29. Dėl pritarimo susitarimo dėl 2017 m. liepos 11 d. jungtinės veiklos sutarties                               

Nr. SR-0414 pakeitimo (TR-374).  

30. Dėl Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro pavadinimo pakeitimo ir Negalią 

turinčių asmenų centro „Korys“ nuostatų patvirtinimo (TR-384).  

31. Dėl leidimo Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centrui išsinuomoti tarnybinį 

automobilį (TR-385).  

32. Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno sporto mokyklą „Tauras“, prijungiant ją prie Kauno 

sporto mokyklos „Gaja“ (TR-390).  

33. 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 (TR-338).  

34. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T-421 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-393).  

35. Dėl nekilnojamojo turto Aušros g. 42A, Kaune, perėmimo iš Kauno miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro (TR-340).  

36. Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės pr. 58, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise Kauno lopšeliui-darželiui „Pagrandukas“ (TR-341).  
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37. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 

Kauno kartų namams (TR-342).  

38. Dėl nekilnojamojo turto Sukilėlių pr. 71, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise Kauno lopšeliui-darželiui „Spindulys“ (TR-344).  

39. Dėl nekilnojamojo turto Šiaurės pr. 73, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti 

juo patikėjimo teise Kauno Pilėnų progimnazijai (TR-345).  

40. Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės pr. 50, Kaune, perėmimo iš Kauno choreografijos 

mokyklos ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Aleksandro Puškino 

gimnazijai (TR-355).  

41. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-134 „Dėl 

nekilnojamojo turto Romainių g. 28, Kaune, esminio pagerinimo, vertės padidinimo ir perdavimo 

patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Kauno Veršvų gimnazijai“ pakeitimo (TR-356)  

42. Dėl nekilnojamojo turto A. Juozapavičiaus pr. 15C, A. Juozapavičiaus pr. 15E ir 

Perlojos g. 38, Kaune, nuomos (TR-343). 

43. Dėl nekilnojamojo turto Gvazdikų g. 5, Kaune, perėmimo iš Kauno kartų namų (TR-354). 

  

44. Dėl nekilnojamojo turto A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaune, nuomos ir nuomos sutarties 

su uždarąja akcine bendrove „Osama“ nutraukimo prieš terminą (TR-349). 

45. Dėl 2010 m. balandžio 28 d. nekilnojamojo turto patikėjimo sutarties su UAB „Kauno 

vandenys“ pakeitimo ir 2015 m. liepos 7 d. Savivaldybės nekilnojamojo turto patikėjimo sutarties            

Nr. SR-1431 nutraukimo (TR-373). 

46. Dėl panaudos sutarties, sudarytos su Žemųjų Šančių bendruomene, nutraukimo prieš 

terminą (TR-394). 

47. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių su viešąja įstaiga Kauno 

miesto poliklinika pakeitimo ir nekilnojamojo turto Baltų pr.7 ir 7B, Kaune, perdavimo (TR-375).  

48. Dėl nekilnojamojo turto M. Daukšos g. 34, Kaune, nuomos ne konkurso būdu viešajai 

įstaigai „Kultūros leidinys „Nemunas“ (TR-377).  

49. Dėl nekilnojamojo turto H. ir O. Minkovskių g. 76, 154, Kaune, pirkimo (TR-381).  

50. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Karo Ligoninės g. 4-2, Kaune, pardavimo (TR-357).  

51. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Chemijos g. 11-236, Kaune, pardavimo (TR-358). 

52. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Baltų pr. 69-42, Kaune, pardavimo (TR-359).  

53. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Mažojoje g. 9-25, Kaune, pardavimo (TR-360).  

54. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Baltų pr. 165-37, Kaune, pardavimo (TR-361).  

55. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto M. Riomerio g. 4-37, Kaune, pardavimo (TR-363).  

56. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Totorių g. 10-11, Kaune, pardavimo (TR-364).  

57. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Raudondvario pl. 117-1, Kaune, pardavimo (TR-365).  

58. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto P. Lukšio g. 27-46, Kaune, pardavimo (TR-366).  

59. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Gričiupio g. 11-429, Kaune, pardavimo (TR-367).  

60. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Kareivinių g. 5-4, Kaune, pardavimo (TR-395).  

61. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Kareivinių g. 5-5, Kaune, pardavimo (TR-396). 

62. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Žemaičių g. 70, Kaune, dalies pardavimo (TR-376).  

63. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Aukštaičių g. 26, Kaune, pardavimo (TR-387).  

64. Dėl negyvenamosios patalpos – palėpės Žemaičių g. 79, Kaune, dalies pardavimo (TR-362). 
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65. Dėl pritarimo nustatyti servitutus žemės sklypuose K. Donelaičio g. 60 ir                                                  

K. Donelaičio g. 62, Kaune, žemės sklypo Vienybės a. 1, Kaune, tinkamam naudojimui užtikrinti 

(TR-399) 

66. Dėl sutikimo statyti naujus statinius arba užbaigti statinių statybą žemės sklype                            

Kęstučio g. 26, Kaune, mažesniais negu norminiai atstumais iki žemės sklypo ribos (TR-400) 

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).  

 

 

Į salę grįžo V. Matijošaitis, D. Matijošaitis ir Š. Matijošaitis.  

 

 

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

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 Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo 

skyrimo“. 

 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo balsuoti slaptai elektronine sistema.  

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Dėl klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“ 

balsuoti slaptu balsavimu elektronine sistema. 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-398 „Dėl Kauno miesto savivaldybės mero 

pavaduotojo skyrimo“. 

Pranešėjas – V. Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras. Siūlau skirti Kauno miesto 

savivaldybės mero pavaduotoju M. Jurgutį. Gyvenimo aprašymas Tarybos nariams susipažinti 

išsiųstas elektroniniu paštu. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 31, prieš – 2, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-328). 

 

 

Iš salės išėjo V. Gudėnas. 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-380 „Dėl Kauno miesto trišalės tarybos“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-329). 
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Į salę grįžo M. Jurgutis.  

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-372 „Dėl Kauno miesto savivaldybės                      

2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-330 ). 

 

 

Į salę grįžo V. Gudėnas. 

 

Iš salės išėjo J. Norvaišienė.  

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-379 „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. Šiuo projektu siūloma 

padidinti 14,4 mln. eurų Savivaldybės biudžeto planą, iš jų 8 mln. dotacijų planą, 4,5 mln. eurų gautų 

viršplaninių pajamų ir 1,9 mln. eurų skolintų lėšų planą. Parengus sprendimo projektą buvo gauta 

informacija iš Finansų ministerijos apie Savivaldybės administracijai skirtas papildomas dotacijas –

577,9 tūkst. eurų ES finansinės paramos lėšas projektams finansuoti (pridedama). Šie pakeitimai buvo 

svarstyti 1 komitete. Klausimas svarstytas 7 komitetuose, 6 pritarta be pastabų. Sporto, turizmo ir 

laisvalaikio komitetas pritarė su Finansų ir ekonomikos skyriaus pateikta informacija, apie 

papildomai skirtas 577,9 tūkst. eurų skirtas dotacijas.   

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktos pastabos. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pastabai pritarti.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-331 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-346 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

Strateginio planavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – A. Lukaševičiūtė, Plėtros programų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, 

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  
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Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-332). 

 

 

Į salę grįžo J. Norvaišienė.  

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-378 „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 – A. Lukaševičiūtė, Plėtros programų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, 

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

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už –28, prieš –0, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-333). 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-371 „Dėl Kauno miesto savivaldybės atstovų 

delegavimo į Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo 

darbo grupę“.  

Pranešėja – A. Lukaševičiūtė, Plėtros programų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, 

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

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

USPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-334). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-382 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

Pranešėja – R. Žolynienė, Panemunės seniūnė. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta 

be pastabų. Liepos 19 dieną telefonu gauti Vyriausybės atstovo pastebėjimai dėl sprendimo projekto 

aprašo patikslinimo 10 ir 70 punktuose. Atsižvelgiant į LR Vyriausybės atstovo pastebėjimus siūlau 

išbraukti 10 p. frazę „arba dėl kitų priežasčių pateikia prašymą, kad atsisako įgaliojimų“ ir 70 p. žodį 

„motyvuotą“ (pridedama). 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo siūlymo pagal LR Vyriausybės atstovo pastabą.  

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo siūlomiems pakeitimams. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-335 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-369 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2011 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-596 „Dėl Kauno miesto seniūnaitijų sudarymo“ pripažinimo 

netekusiu galios“. 

Pranešėja – R. Žolynienė, Panemunės seniūnė. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta 

be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Gudėnas. Ar keisis seniūnaitijų teritorijos? 

R. Žolynienė. Nesikeis.  

E. Gudišauskienė. Kada bus pasirašytas mero potvarkis ir kada žinosime kokios bus 

seniūnaitijų ribos ir teritorijos? 

R. Žolynienė. Seniūnaitijų Kauno mieste yra 60, jų ribos ir teritorijos nesikeis. Mero 

potvarkis šiuo metu yra derinamas.  

 

 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 30, prieš – 0, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-336 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-350 „Dėl Vaismedžių akligatvio 

pavadinimo suteikimo“. 

Pranešėjas – N. Valatkevičius, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-337 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-351 „Dėl Bivylių gatvės geografinių 

charakteristikų pakeitimo“. 

Pranešėjas – N. Valatkevičius, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-338 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-347 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-109 „Dėl 2019 metų Kauno miesto savivaldybės 

paveldotvarkos programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 
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Pranešėjas – S. Rimas, Kultūros paveldo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Noriu paklausti dėl pastato sienų iš kiemo pusės renovavimo. Pastatų, 

esančių Laisvės al. renovuojama tik fasadinė pusė, sienos, esančios vidinėje kiemo pusėje – ne. 

Totorių g. pastatas matomas iš abiejų pusių, lėšos skiriamos abiem pusėm. Ar tai teisinga? 

S. Rimas. Kiekvienu atveju yra svarstoma individualiai. Negaliu pasakyti, kad Laisvės al. 

pastatams skiriamos lėšos tik pagrindiniams fasadams. Tai ne vienasmenis sprendimas, tai darbo 

grupės sprendimas.  

  

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-339). 

 

 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-383 „Dėl UAB „Fortum Heat Lietuva“ 

Palemono gyvenvietės vartotojams centralizuotai tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų 

nustatymo“. 

Pranešėja – A. Jankauskaitė, Energetikos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.    

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-340). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-368 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-559 „Dėl Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Klausiau komitete ir dabar užduodu tą patį klausimą. Dėl ko žolė 12 cm? 

 

J. Miliauskienė. Kiekvieno miesto Taryba reglamentuoja koks ne didesnis gali būti žolės 

aikštis mieste. Specialistai rekomenduoja, kad vejos aukštis būtų ne daugiau kaip 10 cm. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-341 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-388 „Dėl biudžetinės įstaigos „Parkavimas 

Kaune“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“.  
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Pranešėjas – M. Matusevičius, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Kelias zonas keisite ir kiek padidės parkavimo kaina vartotojui? 

M. Matusevičius. Dabar svarstomas ne rinkliavos klausimas.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu.  

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-342 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-352 „Dėl mokslo konferencijos „ISES-ISIAQ 

2019“ dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio 

nustatymo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Suprantu, kad konferencija svarbi, bet Kaune vyksta ir daugiau konferencijų? 

Reikia pagalvoti ir dėl kitų. 

M. Matusevičius. Taip, Jūs siūlykite, mes siūlysime Tarybai pritarti.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-343). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-397 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

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

Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose 

renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Šiuo projektu siūlomas paketas iš 3 dalių. 

Pirma – trijose zonose keičiamas parkavimo laikas nuo 18 iki 20 val. Antra dalis – perkeliamos                      

2 aikštelės iš Žaliosios zonos į Mėlynąją. Tai aikštelė prie Kauno pilies ir aikštelė Jonavos g. (prie 

pastato Nr. 1). Trečia dalis būtų rezervuotų vietų laiko nustatymas į dvi dalis: nuo 7 iki 18 val. arba 

žmogus renkasi visą parą. Nuo to priklausys ir mokestis.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Lendraitis. Kaip šis projektas siejasi su Darnaus judumo planu? 

M. Matusevičius. Šiuo metu Darnaus judumo planas nėra patvirtintas, todėl jį sieti kol kas 

nedrįsčiau.   

P. Lukševičius. Dabar patikslinsiu klausimą. Pakeitus zonas kiek jūs galvojate uždirbti iš 

kauniečių ir svečių? 

M. Matusevičius. Mūsų tikslas nėra surinkti daugiau lėšų. Be to įmonė „Parkavimas Kaune“ 

turės priimti daugiau darbuotojų, mokėti atlyginimus. Lėšų gali būti surinkta virš 200 tūkst. eurų, bet 

tai tik spėjimai. Jas apskaičiuoti yra sudėtinga. 

J. Koryzna. Akivaizdu, kad parkavimo kainos kyla Kauno mieste ir galime matyti tam tikrą 

pozityvą, jog norima, kad žmonės daugiau naudotųsi viešuoju transportu. Po šitų kainų didinimo gal 

numatoma mažinti viešojo transporto bilietų kainas?  

M. Matusevičius. Šitas klausimas nebuvo svarstytas, pasiūlymų negavom.  
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V. Gudėnas. Logika sako, kad rinkliava didės. Ar tai bus grąža jums, surinktos lėšos bus 

naudojamos aikštelių remontui, ar kitur. Ką kauniečiams pasakysit? 

M. Matusevičius. Surinktos lėšos už parkavimą pervedamos į biudžetą. Toliau Taryba 

sprendžia kam skirti lėšas. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-344 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

  

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-334 „Dėl Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos 

direktoriaus“. 

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-345). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-335 „Dėl Kauno lopšelio-darželio „Linelis“ 

direktoriaus“. 

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-346). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-336 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Šnekutis“ direktoriaus“. 

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-347). 

  

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-348 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių 

ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 

2019–2020 mokslo metais patikslinimo ir pritarimo patikslintam priešmokyklinio ugdymo grupių ir 

klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė,                       

2019–2020 mokslo metais“.  

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-348 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-389 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse ikimokyklinėse įstaigose nustatymo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 33, prieš – 0, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-349). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-337 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms“. 

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-350) 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-386 „Dėl atstovo delegavimo į Kauno 

teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą“. 

Pranešėja – Daiva Kuzminienė, Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, 

atliekanti skyriaus vedėjo (Savivaldybės gydytojo) funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-351). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-391 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T-657 „Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro struktūrai“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Daiva Kuzminienė, Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, 

atliekanti skyriaus vedėjo (Savivaldybės gydytojo) funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

  

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-352). 
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26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-392 „Dėl didžiausio leistino biudžetinės 

įstaigos Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pareigybių (etatų) skaičiaus  

patvirtinimo“. 

Pranešėja – Daiva Kuzminienė, Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, 

atliekanti skyriaus vedėjo (Savivaldybės gydytojo) funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-353). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-339 „Dėl automobilio „Renault Trafic“ 

perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo 

ligoninei“. 

Pranešėja – Daiva Kuzminienė, Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, 

atliekanti skyriaus vedėjo (Savivaldybės gydytojo) funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-354). 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-370 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T-168 „Dėl Socialinės pašalpos ir išmokų vaikams 

teikimo nepinigine forma tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

  

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-355 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

Iš salės išėjo M. Jurgutis. 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-374 „Dėl pritarimo susitarimo dėl 2017 m. 

liepos 11 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. SR-0414 pakeitimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-356). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-384 „Dėl Kauno neįgaliojo jaunimo 

užimtumo centro pavadinimo pakeitimo ir Negalią turinčių asmenų centro „Korys“ nuostatų 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-357). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-385 „Dėl leidimo Kauno neįgaliojo 

jaunimo užimtumo centrui išsinuomoti tarnybinį automobilį“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-358). 

  

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-390 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno 

sporto mokyklą „Tauras“, prijungiant ją prie Kauno sporto mokyklos „Gaja“.  

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

pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. ,,Tauro“ mokykla turi pakankamai gerai išvystytą infrastruktūrą ir joje buvo 

galima kokybiškai treniruotis žaisti futbolą. Kodėl prarandamas ,,Tauro“ pavadinimas ir koks tos 

įstaigos tolesnis likimas. 

M. Šivickas. Mokykla ,,Tauras“ yra prijungiama prie sporto mokyklos ,,Gaja“ ir po 

reorganizacijos veiksianti mokykla vadinsis ,,Gaja“. Futbolo federacija yra priėmusi tam tikrus 

sprendimus, pagal kuriuos nuo 2021 metų elitinėje jaunių lygoje nebegalės dalyvauti tos įstaigos, 

kurios yra tik Savivaldybės steigimo, reiškia kaip steigėjai turi dalyvauti privatūs asmenys, dėl to mes 

esame nusprendę jau nuo kitų metų futbolo sporto šaką vystyti viešojoje įstaigoje ,,Kauno Žalgirio“ 

futbolo akademijoje, kurios steigėjai yra Kauno miesto savivaldybė ir viešoji įstaiga Futbolo klubas 

,,Kauno Žalgiris“. Infrastruktūra yra Savivaldybės nuosavybė ir panaudos pagrindais bus perduota 

viešajai įstaigai. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 29, prieš – 0, susilaikė – 5.  

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-359). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-338 „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. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Ar projektas susijęs su likvidatoriumi? 

M. Šivickas. Projektas teikiamas dėl teisinių dalykų. Praeitame posėdyje paskyrėme 

likvidatorių – uždarąją akcinę bendrovę, bet Registrų centras prašo, kad būtų nurodytas ir fizinis 
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asmuo. Šiuo sprendimu nurodome fizinį asmenį – įmonės direktorių, kuris ir bus Registrų centre 

registruotas kaip likvidatorius. 

V. Gudėnas. O kaip mokėsim atlyginimą? 

M. Šivickas. Atlyginimą mokėsim uždarajai akcinei bendrovei už likvidavimo paslaugas. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 28, prieš – 0, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-360). 

 

Į salę grįžo M. Jurgutis. 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-393 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T-421 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto ir 

pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Ar galite trumpai pristatyti pakeitimus? 

D. Valiukas. Aprašas keičiamas pagal Vyriausybės naujai patvirtintą tvarką, esminių 

pakeitimų nėra. Kažkiek keičiasi objektų vertinimo tvarka. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 29, prieš – 0, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-361 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-340 „Dėl nekilnojamojo turto                             

Aušros g. 42A, Kaune, perėmimo iš Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Kiek žinau Visuomenės sveikatos biuro patalpos perkeliamos į Panemunę. 

Ar šitai įstaigai nėra patogiau savo veiklą vykdyti arčiau miesto centro. 

D. Valiukas. Įstaiga išsikelia į naujas jos veiklai pritaikytas patalpas Vaidoto g. 115. Turėtos 

patalpos tikrai prastesnės. 

  

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-362). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-341 „Dėl nekilnojamojo turto                                      

V. Krėvės pr. 58, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno 

lopšeliui-darželiui „Pagrandukas“. 
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Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 33, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-363). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-342 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo 

valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno kartų namams“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-364). 

  

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-344 „Dėl nekilnojamojo turto                              

Sukilėlių pr. 71, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno 

lopšeliui-darželiui „Spindulys“. 

 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-365). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-345 „Dėl nekilnojamojo turto                           

Šiaurės pr. 73, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Pilėnų 

progimnazijai“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-366). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-355 „Dėl nekilnojamojo turto                                      

V. Krėvės pr. 50, Kaune, perėmimo iš Kauno choreografijos mokyklos ir perdavimo valdyti, naudoti 

ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Aleksandro Puškino gimnazijai“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 
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KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. A. Puškino gimnazija yra Vytauto prospekte, o čia – Krėvės prospekte. 

Paaiškinkite kokie yra motyvai perduoti. 

D. Valiukas. Čia yra padalinys. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

 NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-367). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-356 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-134 „Dėl nekilnojamojo turto Romainių g. 28, Kaune, 

esminio pagerinimo, vertės padidinimo ir perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti 

juo Kauno Veršvų gimnazijai“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-368). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-343 „Dėl nekilnojamojo turto                                    

A. Juozapavičiaus pr. 15C, A. Juozapavičiaus pr. 15E ir Perlojos g. 38, Kaune, nuomos“. 

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-369). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-354 „Dėl nekilnojamojo turto Gvazdikų g. 5, 

Kaune, perėmimo iš Kauno kartų namų“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Kiek žinau, tai yra privatus namas ir prie jo yra sklypas. Kokie Savivaldybės 

planai dėl šio sklypo ir to namo, kuris, atrodo, yra medinis? 

D. Valiukas. Taip, tai yra medinis namas su sklypu. Savivaldybės planas, ko gero, yra jį 

realizuoti, kai bus priimtas sprendimas. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-370). 
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44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-349 „Dėl nekilnojamojo turto                                           

A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaune, nuomos ir nuomos sutarties su uždarąja akcine bendrove „Osama“ 

nutraukimo prieš terminą“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

R. Širvys. Nusišalinu nuo šio klausimo svarstymo. 

 

Iš posėdžių salės išėjo R. Širvys. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti R. Širvio nusišalinimui. 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

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

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-371). 

 

 

Į salę grįžo R. Širvys. 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-373 „Dėl 2010 m. balandžio 28 d. 

nekilnojamojo turto patikėjimo sutarties su UAB „Kauno vandenys“ pakeitimo ir 2015 m. liepos 7 d. 

Savivaldybės nekilnojamojo turto patikėjimo sutarties Nr. SR-1431 nutraukimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-372). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-394 „Dėl panaudos sutarties, sudarytos su 

Žemųjų Šančių bendruomene, nutraukimo prieš terminą“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-373). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-375 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto 

panaudos sutarčių su viešąja įstaiga Kauno miesto poliklinika pakeitimo ir nekilnojamojo turto                 

Baltų pr.7 ir 7B, Kaune, perdavimo“. 
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Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-374). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-377 „Dėl nekilnojamojo turto                                   

M. Daukšos g. 34, Kaune, nuomos ne konkurso būdu viešajai įstaigai „Kultūros leidinys „Nemunas“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-375). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-381 „Dėl nekilnojamojo turto                          

H. ir O. Minkovskių g. 76, 154, Kaune, pirkimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Spaudoje buvo minima, kad kai kurie gyventojai nesutinka su Savivaldybės 

pasiūlymu. Kaip jūs bandysite spręsti šią problemą? Ar tai nėra savotiškai primetama situacija ir 

primetama to būsto ir sklypo kaina, su kuria gyventojai negali sutikti? 

D. Valiukas. Situaciją gali pakomentuoti N. Valatkevičius, galiu ir aš. Tad vietoj                          

N. Valatkevičiaus pakomentuosiu aš. Su kitais gyventojais, kurie nesutiko mums parduoti savo turto 

bus vykdoma paėmimo visuomenės poreikiams procedūra. Šis turtas atsiras Savivaldybės žinioje, 

būtent tos dalys, kurios reikalingos gatvės rekonstrukcijai. Šiuo būdu mes norėjome padėti 

gyventojams išsispręsti savo turtinius klausimus anksčiau, nei įvyktų procedūra. 

R. Kupčinskas. Ar kaina yra minimali nustatyta? 

D. Valiukas. Kaina nėra minimali. Kaina yra pagal turto rinkos vertinimą, pagal 

pageidaujamą, paraiškose nurodytą kainą. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-376). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-357 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Karo Ligoninės g. 4-2, Kaune, pardavimo“. 

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-377). 
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51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-358 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Chemijos g. 11-236, Kaune, pardavimo“. 

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-378). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-359 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Baltų pr. 69-42, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-379). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-360 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Mažojoje g. 9-25, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-380). 

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-361 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Baltų pr. 165-37, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-381). 

  

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-363 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

M. Riomerio g. 4-37, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-382). 
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56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-364 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Totorių g. 10-11, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Buto plotas virš 50  kv. m, išperkama 1/3 buto. Pagal teisės aktus žmogus 

ten pragyvenęs 5 metus tik tą gali daryti. Kur prieš tai dingo 2/3 šio buto? Paaiškinkite šią situaciją. 

D. Valiukas. Savivaldybei priklauso tik minėta dalis, 32/100 buto. Mūsų nuomininkas 

nuomojasi tik šią Savivaldybės būsto dalį, kurią pagal įstatymus gali išsipirkti. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-383) 

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-365 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Raudondvario pl. 117-1, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-384). 

 

 

58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-366 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

P. Lukšio g. 27-46, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-385) 

 

 

59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-367 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Gričiupio g. 11-429, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-386). 
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60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-395 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Kareivinių g. 5-4, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-387). 

 

 

61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-396 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Kareivinių g. 5-5, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-388). 

 

 

62. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-376 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato 

Žemaičių g. 70, Kaune, dalies pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-389). 

 

 

63. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-387 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų 

Aukštaičių g. 26, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Priminkite kokie ūkiniai pastatai pardavinėjami. 

V. Valiukas. Pardavinėjami – 10 kv. m pagalbinės paskirties pastatas, taip pat 13 kv. m 

pagalbinės paskirties pastatas (sandėliukai). 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-390). 

 

 

64. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-362 „Dėl negyvenamosios patalpos – palėpės 

Žemaičių g. 79, Kaune, dalies pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-391). 

65. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-399 „Dėl pritarimo nustatyti servitutus 

žemės sklypuose K. Donelaičio g. 60 ir K. Donelaičio g. 62, Kaune, žemės sklypo Vienybės a. 1, 

Kaune, tinkamam naudojimui užtikrinti“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Prašome pritarti šio 

projekto pakeitimui. Atsižvelgiant į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus                

V. Šiliausko atostogas šių metų liepos 22 – rugpjūčio 20 dienomis, prašome pakeisti Kauno miesto 

savivaldybės tarybos sprendimo projekto „Dėl pritarimo nustatyti servitutus žemės sklypuose               

K. Donelaičio g. 60 ir K. Donelaičio g. 62, Kaune, žemės sklypo Vienybės a. 1, Kaune, tinkamam 

naudojimui užtikrinti“ (TR-399) 4 punktą išdėstant jį taip: „Įgalioti Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktorių Vilių Šiliauską, o kai jo nėra Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotoją Tadą Metelionį, teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti sutartis dėl pirmame 

ir antrame punktuose nurodytų servitutų nustatymo“ (pridedama). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Vienybės aikštėje yra Stasio Lozoraičio paminklas, kuris dabar lyg apribotas 

įvairiais statiniais. Noriu sužinoti kaip yra su servitutais, ar yra išskirta tam tikra teritorija, kurioje bus 

galima tą paminklą lankyti, pagerbti Stasį Lozoraitį ir pan. Ar servitutai eina per šitą teritoriją? 

D. Valiukas. Čia kalbama apie servitutus požeminiams praėjimams, tuneliams iš 

automobilių saugyklos į šalia vystomus verslo centrus. Tai nėra susiję su paminklu. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo siūlomo pakeitimo. 

Balsavo: už – 29, prieš – 0, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktam pakeitimui. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Balsavo: už – 29, prieš – 0, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-392). 

 

 

Iš salės išėjo V. Matijošaitis, D. Matijošaitis ir Š. Matijošaitis. 

 

 

66. Sprendimo projektas Nr. TR- 400 „Dėl sutikimo statyti naujus statinius arba užbaigti 

statinių statybą žemės sklype Kęstučio g. 26, Kaune, mažesniais negu norminiai atstumais iki žemės 

sklypo ribos“ 

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

papildomu, paruoštas bendradarbiaujant su Miesto planavimo ir architektūros skyriumi. Yra ir 

architektas. Jeigu turite klausimų prašau klausti. 

N. Valatkevičius. Aš norėčiau paprašyti architektą G. Natkevičių, kuris rengė projektinius 

pasiūlymus, kad pristatytų aukščio ir atstumo iki sklypo ribos santykius ir kuriose vietose Savivaldybė 

duoda sutikimą dėl minėtos statybos. 

G. Natkevičius. Kalbama apie Kęstučio g. 26, Kaune, likusį senos statybos nenugriautą ir 

nerekonstruotą, monolitinį pastatą. Atsirado investuotojai, kurie norėtų šį neužbaigtą viešbutį 

demontuoti ir pastatyti naują viešbutį su konferencijų salėmis. Todėl reikėtų pakoreguoti statybos 

zoną, neišlaikant teisės aktuose nustatytų atstumų iki valstybės žemės sklypo ribos. Statinį sudarytų 

kelių aukščių pastatai, kurių aukščiausias 36 proc. žemesnis negu statinio, stovinčio dabar, ir tik šita 

dalis būtų pastatyta neišlaikant norminių atstumų iki gretimo sklypo, dėl ko reikalingas Savivaldybės 



26 

 

sutikimas statyti naujus statinius arba užbaigti statinių statybą žemės sklype Kęstučio g.26, Kaune, 

mažesniais negu norminiai atstumais iki žemės sklypo ribos.  

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Kaip supratome šis pastatas bus griaunamas ir vietoj jo bus pastatytas modernus, 

gražus pastatas. Koks naujo pastato aukštingumas, gal jis bus kiek pamažintas? 

G. Natkevičius. Jo aukščiausio taško aukštis yra 48,50 metrų, o mūsų statomo viešbučio 

aukštoji dalis – 38,50 metrų. 

P. Lukševičius. Kokia konferencijų salės talpa? 

G. Natkevičius. Apie 500 žmonių. 

E. Gudišauskienė. Ačiū architektui už pristatymą. Bet aš norėjau paklausti Nekilnojamo 

turto skyriaus vedėjo, kodėl skyrius, kurio funkcija yra nekilnojamo turto disponavimas, valdymas ir 

t.t., rengė minėtą sprendimo projektą, kai tuo tarpu visos funkcijos yra susijusios su Miesto planavimo 

ir architektūros skyriaus veikla. Kokios yra priežastys? 

 

 

N. Valatkevičius. Aš galėčiau atsakyti. Iš tikrųjų nėra visai taip, kaip jūs pasakėte. Kęstučio 

gatvė yra Savivaldybės turtas. Savivaldybės turtas yra ir kitoje pusėje, kur yra pravažiavimas ir 

parkavimo (apsisukimo) aikštelė. Kadangi statybos priartėja prie Savivaldybės turto, todėl 

Nekilnojamojo turto skyrius ir rengė šiuos sprendimus. Mes tik nurodome techninius dalykus, 

kokiame aukštyje galėtų pastatas būti ir kokiu atstumu nuo sklypo ribos ar ant sklypo ribos statyba. 

Šis sprendimo projektas yra rengtas dviejų skyrių. Nors yra ir mano parašas, bet turtas yra 

Savivaldybės. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-393). 

 

 

 

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 


