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Posėdis vyko 2019-10-15  (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: R. Bičkauskienė, S. Kavaliauskas,                                                  

I. Lapėnaitė-Krasnickė, R. Marcinkevičius.   

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama). 

V. Matijošaitis. Posėdyje dalyvauja 33 Tarybos nariai, kvorumas yra, pradedam posėdį.  

 

R. Šnapštienė. Labas rytas. Posėdį pradėsime nuo Tarybos narių nusišalinimų nuo sprendimo 

projektų svarstymo.  

 

Iš salės išeina S. V. Bartaška.  

 

R. Šnapštienė. S. V. Bartaška nusišalina nuo sprendimo projekto TR-508 „Dėl Atlyginimo už 

vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio 

nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ svarstymo (pridedama). 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti S. V. Bartaškos nusišalinimui nuo 

sprendimo projekto svarstymo.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

Iš salės išeina V. Mačiūnė. 

 

R. Šnapštienė. V. Mačiūnė nusišalina nuo sprendimo projekto TR-508 „Dėl Atlyginimo už 

vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio 

nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ svarstymo (pridedama). 

 

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

projekto svarsymo. 
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Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

Į salę grįžta V. Mačiūnė. 

 

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

 

R. Kupčinskas. Nusišalinu nuo sprendimo projekto TR-483 „Dėl atstovų paskyrimo į Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų stebėtojų“ svarstymo. 

 

 

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

sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

Į salę grįžta S. V. Bartaška. 

 

E. Gudišauskienė. Nusišalinu nuo sprendimo projekto TR-449 „Dėl turto perdavimo 

panaudos pagrindais viešajai įstaigai Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai“ svarstymo. 

Motyvas yra tai, kad mano vyras dirba šioje įstaigoje, ir dėl to, kad nekiltų abejonių dėl galimo 

konflikto. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad ateityje paskelbus Tarybos nario nusišalinimą 

reikėtų pareikšti ir kiekvieno Tarybos nario nusišalinimo motyvus.  

 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti E. Gudišauskienės nusišalinimui nuo 

sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

R. Šnapštienė. Daugiau norinčių nusišalinti nuo sprendimų projektų svarstymo nėra, 

pradėkime darbotvarkės svarstymą.  

Informuoju, kad atsiradus naujoms aplinkybėms rengėjas atsiėmė 58 klausimą „Dėl 

pagalbinio ūkio paskirties pastato Kęstučio g. 16, Kaune, dalies pardavimo“ (TR-493) (pridedama).   

 

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

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 
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NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę su pakeitimais.  

 

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

Kauno miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-452).  

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato 2019 metų išlaidų sąmatos patvirtinimo“ 

pakeitimo (TR-453).  

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

Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (TR-454).  

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl 

Andriaus Palionio delegavimo į darbo grupę pasirengimui 2020 metų pasaulio salės futbolo čempionatui 

Lietuvoje koordinuoti“ pakeitimo (TR-450). 

5. Dėl viešosios įstaigos S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo pertvarkymo į biudžetinę įstaigą       

S. Dariaus ir S. Girėno aerodromą ir jos buhalterinės apskaitos tvarkymo (TR-451).  

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T-473 „Dėl 

pritarimo rengti Kauno miesto darnaus judumo planą“ pakeitimo (TR-490).  

7. Dėl 2020 m. Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos 

„Iniciatyvos Kaunui“ sričių ir prioritetų patvirtinimo (TR-446).  

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 (TR-466). 

9. Dėl Ginkmedžių akligatvio pavadinimo suteikimo (TR-491).  

10. Dėl žemės sklypo (sklypų) teritorijoje, esančioje prie J. Čapliko gatvės, Kaune, formavimo 

(TR-487).  

11. 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-463).  

12. Dėl Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, 

atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-502).  

13. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-741 „Dėl 

Leidimų važiuoti Kauno miesto gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto 

priemonėmis (jų junginiais) išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-489).  

14. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ direktoriaus (TR-465).  

15. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-553 „Dėl 

Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo 

įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo (TR-507).  

16. Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo 

programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-508).  

17. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-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 Kauno 

miesto savivaldybė yra dalininkė, 2019–2020 mokslo metais“ pakeitimo (TR-464).  
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18. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl 

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo (TR-506). 

19. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-582 „Dėl 

didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse kultūros įstaigose 

nustatymo“ pakeitimo (TR-461).  

20. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė“ pakeitimo (TR-460).  

21. Dėl Kauno miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo (TR-500).  

22. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-682 ,,Dėl 

Kauno miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo      

(TR-501).  

23.   Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo (TR-447).  

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

medicinos pagalbos stočiai (TR-449).  

25. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Kauno miesto poliklinikai (TR-448).  

26. Dėl Kauno miesto savivaldybės turto investavimo VšĮ Kauno miesto poliklinikos dalininkų 

kapitalui padidinti (TR-479).  

27. Dėl atstovų paskyrimo į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų 

stebėtojų tarybą (TR-483).  

28.   Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Kauno klinikinės ligoninės stebėtojų tarybą (TR-485).  

29. Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Respublikinės Kauno ligoninės stebėtojų tarybą 

(TR-488).  

30. Dėl UAB „Gilius ir ko“ švietimo ir ugdymo įstaigų vartotojams pagal šilumos pirkimo 

atviro konkurso I pirkimo dalį tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo (TR-455).  

31. Dėl UAB „Gilius ir ko“ švietimo ir ugdymo įstaigų vartotojams pagal šilumos pirkimo 

atviro konkurso II pirkimo dalį tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo (TR-456).  

32. Dėl UAB „Šilumininkas“ Kauno Palemono gimnazijai tiekiamos šilumos kainos 

perskaičiuotų dedamųjų nustatymo (TR-458).  

33. Dėl UAB „Šilumininkas“ švietimo ir ugdymo įstaigų vartotojams  tiekiamos šilumos kainos 

perskaičiuotų dedamųjų nustatymo (TR-457).  

34. Dėl UAB „Šilumininkas“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų 

nustatymo (TR-459).  

35. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T-401 „Dėl 

Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

(TR-503).  

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

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

turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TR-504).  

37. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. T-614 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T-402 „Dėl Savivaldybės 

nekilnojamojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Savivaldybės nekilnojamojo turto 

nuompinigių skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-467).  
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38. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-241 „Dėl 

Savivaldybės nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo 

netekusiu galios (TR-469). 

39. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-375 „Dėl 

prašymo perduoti neatlygintinai Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn žemės sklypus Vainatrakio 

kaime, Kauno rajone“ pakeitimo (TR-484). 

40. Dėl sutikimo vykdyti statybos darbus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-0457-3931) 

Vokiečių g. 13, Kaune (TR-492). 

41. Dėl sutikimo tiesti elektros kabelį žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-2864-6446)                     

K. Petrausko g., Kaune (TR-495).  

42. Dėl sutikimo tiesti šilumos tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-0970-9580)                     

H. ir O. Minkovskių g. 91, Kaune, ir žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-0295-7331) Karaliaus Mindaugo 

pr., Kaune (TR-497). 

43. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklypo (unikalusis Nr. 4400-0605-4826), 

Kaune, dalyje (TR-498). 

44. Dėl nekilnojamojo turto P. Lukšio g. 40, Kaune, panaudos sutarties su Vytauto Didžiojo 

universiteto „Rasos“ gimnazija atnaujinimo (TR-468).  

45. Dėl leidimo Kauno Žaliakalnio progimnazijai neskaičiuoti nuomos mokesčio už UAB 

„Sidabrinis beržas“ išnuomotą turtą Širvintų g. 15, Kaune (TR-470).  

46. Dėl nekilnojamojo turto Ašigalio g. 23, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklai (TR-471).  

47. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 10 d.  sprendimo Nr. T-429  „Dėl 

Savivaldybės panaudos sutarties su Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija pakeitimo, nuomos sutarties 

su UAB „Varba“ nutraukimo ir turto Bitininkų g. 31, Kaune, perėmimo ir perdavimo“ pakeitimo             

(TR-477).  

48. Dėl nekilnojamojo turto Vaidoto g. 115, Kaune, perėmimo ir perdavimo (TR-478). 

49. Dėl negyvenamųjų patalpų Partizanų g. 5, Kaune, nuomos (TR-480).  

50. Dėl leidimo registruoti Kauno „Saulės“ gimnazijos labdaros ir paramos fondo buveinę 

pastate Savanorių pr. 46, Kaune (TR-481).  

51. Dėl nekilnojamojo turto P. Plechavičiaus g. 21, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise vaikų gerovės centrui „Pastogė“ (TR-482).  

52. Dėl sutikimo perduoti valstybės turtą valstybės įmonei Turto bankui (TR-499). 

53.  Dėl gydymo paskirties pastato – ligoninės Josvainių g. 2, Kaune, statybos (TR-505).  

54. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-714 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip Savivaldybės būsto 

fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-486).  

55.   Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto R. Kalantos g. 145-46, Kaune, pardavimo (TR-474).  

56.  Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Rasytės g. 2-48, Kaune, pardavimo (TR-475).  

57.  Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Kovo 11-osios g. 33-91, Kaune, pardavimo (TR-472). 

58.   Dėl negyvenamosios patalpos – pastogės Liepojos g. 1, Kaune, dalies pardavimo (TR-494).  

59. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato A. Juozapavičiaus pr. 15, Kaune, dalies pardavimo 

(TR-496).  

60. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto M. Jankaus g. 28-2, Kaune, pardavimo (TR-473).  
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61. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-606 „Dėl 

Savivaldybės būsto A. Juozapavičiaus pr. 44-17, Kaune, pardavimo“ pripažinimo netekusiu galios        

(TR-476). 

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

pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-452 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

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

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-439 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-453 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2019 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato 

2019 metų išlaidų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-440 ). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-454 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos  

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

tvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-441 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-450 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Andriaus Palionio delegavimo į darbo grupę 

pasirengimui 2020 metų pasaulio salės futbolo čempionatui Lietuvoje koordinuoti“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 33, prieš – 0, susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-442). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-451 „Dėl viešosios įstaigos S. Dariaus ir                        

S. Girėno aerodromo pertvarkymo į biudžetinę įstaigą S. Dariaus ir S. Girėno aerodromą ir jos buhalterinės 

apskaitos tvarkymo“. 

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

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

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Lendraitis. Dėl kokių priežasčių buvo nuspręsta, kad reikia prijungti S. Dariaus ir                             

S. Girėno aerodromą prie įstaigos „Parkavimas Kaune“ ir kokia yra ekonominė nauda?  

I. Serapinienė. Projekto iniciatorius buvo biudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“ 

direktorius, kuris dabar laikinai eina S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo direktoriaus pareigas. 

Išanalizavęs aerodromo veiklą ir pajamas pasiūlė šias abi įstaigas sujungti, kad būtų užtikrintas 

valstybės ir savivaldybės turto panaudojimas. Pirmas žingsnis yra viešosios įstaigos pertvarkymas į 

biudžetinę.  

V. Gudėnas. Nuo kada viešosios įstaigos direktorius, daro strategiją Kauno mieste? Juk                   

S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas turi senas tradicijas. Ir sprendime parašyti, kad nelieka S. Dariaus 

ir S. Girėno nei vardo, nei aerodromo? Lieka tik stovėjimo aikštelės. Keistai atrodo. Ar Taryba sutinka 

su tokiu strateginiu sprendimu?  

I. Serapinienė. Aerodromo direktorius buvo tik sprendimo iniciatorius. Įstaigos pavadinimas 

lieka, o koks bus sujungus spręs Pavadinimų sumanymo komisija ir jūs, Tarybos nariai.     

J. Šiugždinienė. Manęs neįtikina, kad reikia keisti juridinį statusą į biudžetinę įstaigą norint 

ją optimizuoti. Nesuprantu, kodėl tai turėtų būti daroma, o paskui vėl grįžtama atgal. Juk S. Dariaus 

ir S. Girėno aerodromas vykdo nemažai komercinių funkcijų. Be to tai yra ir nacionalinio saugumo 

objektas.  

I. Serapinienė. Vienas iš argumentų yra tai, kaip perduodamas turtas. Viešajai įstaigai yra 

perduodamas panaudos pagrindais, o biudžetinei – patikėjimo teise. Įstaiga galės disponuoti turtu, 

galės jį įveiklinti, kad atsirastų įvairios su skraidymu susijusios įstaigos, organizacijos. Aerodromo 

statusas, kaip nacionalinio saugumo objekto įpareigoja rūpintis turtu. 

J. Koryzna. Aerodromas reikalauja labai specifinių kompetencijų jį valdyti. Ar turi įstaiga 

„Parkavimas Kaune“ ir J. Limanausko komanda tokių kompetencijų, kad valdyti šį objektą?   

I. Serapinienė. Tai nėra prijungimo klausimas, tai tik pertvarkymo į biudžetinę įstaigą 

klausimas.  

E. Gudišauskienė. Sakėte, kad turtas bus optimaliai naudojamas. Pakomentuokite, kaip jis 

dabar neoptimaliai naudojamas.  

I. Serapinienė. Patikėjimo teise valdomas turtas negali būti išnuomotas.  

R. Kupčinskas. Už ką buvo atleistas buvęs direktorius V. Skučas? Ir ar pateikti raštu 

Limanausko pasiūlymai. Su pasiūlymais norėčiau susipažinti.  

I. Serapinienė. Direktorius turbūt išėjo savo noru, tiksliai atsakyti negaliu. Pasiūlymai yra 

pateikti raštu. Galėsiu jums atsiųsti elektroninį variantą.  

KALBĖJO: 
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R. Kupčinskas. Man keista, kad nacionalinio saugumo objektas taip lengvai prijungiamas 

prie biudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“ ir praktiškai nelieka net pavadinimo. Net nekalbu apie 

funkcijas, tiesiog man labai keista, kad S. Dariaus ir S. Girėno vardai taip lengvai išbraukiami iš 

bendro Kauno istorinio konteksto. Taip pats ir su S. Dariaus ir S. Girėno stadionu. Įstaiga likviduota 

ir nėra jokių garantijų, kad tas vardas bus išsaugotas.    

R. Šnapštienė. Norime nuraminti, kad neina kalba apie pavadinimo suteikimą ar 

panaikinimą.  

E. Gudišauskienė. Pranešėja pakomentavo, kad esminis pertvarkos dalykas yra nuoma. Ir 

kad S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo dabar negalima nuomoti tiems asmenims, kurie naudojasi. Aš 

manau, kad mes turėtume galvoti kaip šį paveldinį objektą išsaugoti, atnaujinti takus, o ne manyti, 

kad reorganizuosime ir viskas išsispręs. TS-LKD frakcija tikrai nepritars šiam sprendimo projektui ir 

jo teisinės formos keitimui.     

V. Matijošaitis. Maža replika – aerodromo pakilimo takas jau atnaujintas ir tiek kiek 

padaryta, nebuvo net tada, kai turėjo nusileisti S. Darius ir S. Girėnas.  

V. Gudėnas. Tai šaunu, kad savivaldybė rūpinasi. Tas takas tikrai buvo apgailėtinas. Kiek 

pamenu, savivaldybė neseniai oro balioną perdavė viešajai įstaigai, dabar vėl susigražinom. Linkiu 

Lamanauskui sėkmingo skrydžio ir gerai administruoti baliono pakilimą. Daug turto paimsim iš 

aerodromo. Sekančiame Tarybos posėdyje nustatinėsime įkainius.   

Š. Matijošaitis. Malonu, kad opozicija pasisakė prieš aerodromo statuso pakeitimą, bet 

reikėtų ten apsilankyti ir pasižiūrėti kiek jau padaryta. Bet kokiu atveju, jeigu tėvynė pašauks, lėktuvai 

ten leisis. Tikslas yra išsaugoti ir išvystyti aerodromą. Pastatyti angarus, įkurdinti įmones. Siūlyčiau 

mąstyti perspektyviai, o ne laikyti užkonservuotą.  

V. Matijošaitis. S. Darius ir S. Girėnas aerodromas ne ta vieta, kur iki šiol kas norėjo, tas 

statė angarus. Kas ir kada juos įteisino? Betvarkė.    

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-443). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-490 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T-473 „Dėl pritarimo rengti Kauno miesto darnaus judumo planą“ 

pakeitimo“. 

Pranešėja – A. Lukaševičiūtė, Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-444). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-446 „Dėl 2020 m. Kauno miesto savivaldybės 

projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ sričių ir prioritetų patvirtinimo“.  

Pranešėja – A. Lukaševičiūtė, Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-445 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-466 „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 vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-446). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-491 „Dėl Ginkmedžių akligatvio pavadinimo 

suteikimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-447 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-487 „Dėl žemės sklypo (sklypų) teritorijoje, 

esančioje prie J. Čapliko gatvės, Kaune, formavimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už –27, prieš – 0, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-448). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-463 „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 3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Ekonomikos ir finansų komitetas siūlo projekto                           

1 punkto 1 pastraipą išdėstyti taip: „Papildyti II skyrių „Geltonoji zona“ nauja antrąja pastraipa 

(ankstesniąsias antrąją-keturioliktąją pastraipas laikyti trečiąja-penkioliktąją pastraipomis).“  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Lendraitis. Ar miestiečiai galės naudotis požemine parkavimo aikštele, ar tik įmonės?  
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M. Matusevičius. 50 parkavimo vietų yra numatyta visuomenei. 

P. Lukševičius. Ar tos 50 vietų tikrai atitenka miestiečiams? 

M. Matusevičius. Taip. Įmonei siūloma tas vietas išsipirkti, įsipareigoti susitarimu, kad tomis 

vietomis galėtų naudotis visuomenė.  

J. Šiugždinienė. Kokia kaina bus tų vietų miestiečiams?  

M. Matusevičius. Turėtų būti ne aukštesnė negu nustatyta zonos rinkliavos kaina. 

J. Šiugždinienė. Tai kokia konkrečiai? 

M. Matusevičius. Pagal zoną.  

KALBĖJO: 

J. Koryzna. Kai pradėjo projektuoti požeminę aukštelę buvo numatyta palikti 50 vietų 

miestiečiams. Nesuprantu, kodėl jų negalima perduoti Limanauskui, padaryti Raudoną zoną ir tegul 

miestiečiai parkuoja automobilius. Kam dabar reikia perpirkti įmonę, o įmonė pernuomotų tas vietas 

miestiečiams.  

V. Matijošaitis. Įmonė už tą 50 vietų sumokės visą sumą ir leis parkuoti automobilius 

miestiečiams, kurie mokės už tas vietas. Taip bus paprasčiau ir patogiau įrengti apskaitą.    

R. Šnapštienė. Ekonomikos ir finansų komitetas siūlo 1 punkto 1 pastraipą išdėstyti taip: 

„Papildyti II skyrių „Geltonoji zona“ nauja antrąja pastraipa (ankstesniąsias antrąją-keturioliktąją 

pastraipas laikyti trečiąja-penkioliktąją pastraipomis).“ 

     

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Ekonomikos ir finansų komiteto siūlymo. 

Balsavo: už – 28, prieš – 8, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Siūlymą priimti.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Balsavo: už – 28, prieš – 8, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-449 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

E. Gudišauskienė. Gerbiamieji valdantieji, mes tikrai supratome už ką mes balsavome.  

Klausimas kelia abejonių, todėl ir klausėme ar toje požeminėje aikštelėje miestiečiai turės 50 vietų 

parkavimui? Sprendimas parengtas tam, kad viena iš įmonių išsipirktų tas rezervuotas vietas ir tada 

visas parkavimas priklausys tik toms įmonėms, kurios yra šalia. Be to tai bus Geltonoji zona. Visų 

šalių praktika yra tokia, kad požeminis parkavimas yra pigesnis, nei antžeminis. Tai jeigu greta yra 

Geltonoji zona, tai nereiškia, kad po žeme turi būti irgi ta pati Geltona zona. Pirminis jūsų pasiūlymas 

buvo teisingas, o dabar jūs pabalsavote kitaip. Taip, kad mes irgi nepritariam.  

A. Palionis. Jūs balsavote „prieš“, kad miestiečiai galėtų naudotis tomis vietomis ir minėjote, 

kad J. Limanausko įmonė surinktų pinigus ir tai būtų labai gerai. Tai taip ir bus. Limanausko įmonė 

gaus 100 proc. užpildymą. O ar miestiečiai statys ten automobilius, ar ne, rūpinsis įmonė, kuri 

administruos visą požeminį parkingą. Nežinau, kur čia yra nelogika?  

V. Matijošaitis. Toms vietoms (50-čiai) jokios kompiuterinės apsaugos neegzistuos. Jeigu 

vietos užimtos, įvažiuoti negali.  
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12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-502 „Dėl Leidimų atlikti kasinėjimo darbus 

Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje 

išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.   

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Prašyčiau jūsų skyriaus darbuotojų važiuojant pro statybvietes, ypač į tas, 

kurios vykdomos miesto centre, atkreipti dėmesį į darbų saugą (atitvarus, liemenes, žymėjimus ir kt.).  

A. Pakalniškis. Tai yra kito skyriaus funkcija, bet perduosim.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-450 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-489 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-741 „Dėl Leidimų važiuoti Kauno miesto gatvėmis 

didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.    

KALBĖJO: 

J. Šiugždinienė. Yra gauta daug skundų dėl triukšmo Tvirtovės alėjoje. Ar mes įvertiname 

tai dėl didžiagabaričių ir sunkiasvorio transporto judėjimo? Gatvėse, kur nesutvarkyta kelio danga 

gyventojams išvis neįmanoma gyventi.  

A. Pakalniškis. Tas nevertinama, nes stambiagabaritis transportas Tvirtovės alėjoje ir kitose 

gatvėse sudaro nykstamąjį dalį. Per metus išduodama apie 1000 leidimų ir tas neįtakoja triukšmo 

lygio. Tam turi būti daromi kiti sprendiniai: langai, atitvarai ir t. t.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-451 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-465 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Vaidilutė“ direktoriaus“. 

Pranešėja – O. Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo 

funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-452). 

 

 

Iš salės išėjo V. Mačiūnė ir S. V. Bartaška.  

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-507 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-553 „Dėl Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų 
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ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, 

kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – O. Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo 

funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

E. Gudišauskienė. Jūs Aiškinamajame rašte nurodote kad kitų savivaldybių gyventojai 

deklaruoja gyvenamąją vietą Kauno mieste. Ir, kad gyvenamosios vietos termino pailginimas 

užtikrintų šios kompensacijos mokėjimą tikriems Kauno miesto gyventojams, taip mažinant 

piktnaudžiavimą. Noriu paprašyti, kad jūs pateiktumėte informaciją, kiek nuo 2014 metų yra tokių 

asmenų? 

O. Gucevičienė. Tokių, kai abu tėvai deklaravo gyvenamąją vietą Kaune yra 781, kai vienas 

iš tėvų deklaravęs – 4109. Dažniausiai piktnaudžiavo kai buvo mokama 175 eurų kompensacija. Ja 

naudojasi tėvai, užsiimantys individualia veikla, pateikę mažesnę mėnesinio atlyginimo pažymą negu 

yra nustatytas mokestis už privatų darželį.  

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Piktnaudžiavimo atvejai yra dėl netinkamai parodytų pajamų. 

Suprantama, kad savivaldybė nori ir siekia, kad gyventojai deklaruotų gyvenamąją vietą būtent 

Kauno mieste, bet susidaro įspūdis, kad daromas spaudimas Kauno rajono gyventojams. Jeigu nebūtų 

teikiamas sprendimas dėl Kauno rajono sujungimo su miestu, būtų suprantama.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 25, prieš – 8, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-453 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-508 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal 

ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Pranešėja – O. Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo 

funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Švietimo ir kultūros komitetas 

pritarė su pastabomis: 1. Pakeisti ,,Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo“ 10.1 

papunktį ir jį išdėstyti taip: „10.1. dėl ligos – pirmą dieną (po ligos) atvedus vaiką į mokyklą ir 

pateikus tėvų (įtėvių, globėjų) rašytinį paaiškinimą“; 2. Panaikinti šio Aprašo papunkčius 10.1.1, 

10.1.2 ir 10.1.3. Prašome pritarti sprendimui su pastaba.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Lendraitis. Tvarkos aprašo 5.2 p. yra numatyta už ugdymo sąlygų tenkinimą atlyginimas 

9,20 euro. Kokia metodika buvo taikoma pagrindžiant šį skaičių? Ar negalvojate, kad ši tvarka gali 

būti tikrai diskriminacinė?  

O. Gucevičienė. Atlyginimo už mokesčio nustatymą yra numatytas visiems vienodas atlygis 

– 9.20 euro. Kadangi kalbam tik apie savivaldybės lėšas, išlaikymas vienam vaikui vidutiniškai yra 

nuo 253 iki 350 eurų. Paimta vidutinė reikšmė ir padalinta iš dienų skaičiaus, kurias lanko vaikas. 

Taip gaunasi 9.20 euro. Tai kaina, kurią gyventojai mokėtų priėmus šį sprendimą už ugdymo sąlygų 

tenkinimą ikimokyklinėse įstaigose.  

J. Šiugždinienė. Ar nemanote, kad pabloginus sąlygas Kauno miestą rinksis mažiau Lietuvos 

gyventojų? Kauno mieste gyventojų mažėja, dirbti žmonės atvažiuoja iš įvairių aplinkinių miestų ir 

šiuo sprendimu jūs bloginate sąlygas lyginant su Vilniumi ir Klaipėda.  

O. Gucevičienė. Šios sąlygos nėra bloginamos lyginant su Vilniumi. Šiai dienai ten mokestis    

už ugdymo sąlygų tenkinimą yra 15 eurų per mėnesį.  
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A. Čekanavičius. Jūs rengdami šitą sprendimo projektą rėmėtės tik Vietos Savivaldos ir 

Švietimo įstatymu. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad dėl labai panašios situacijos, t. y., dėl dydžių 

nustatymo 2013 m. Administracinio teismo sprendimu toks sprendimas buvo pripažintas 

diskriminaciniu. Todėl siūlyčiau šį jūsų sprendimą atidėti.  

R. Šimkaitytė-Kudarauskė. Minėta Vilniaus situacija buvo šiek tiek kitokia. Ji skyrėsi tuo, 

kad buvo nustatytas skirtingas mokestis tos pačios savivaldybės gyventojams. Šiuo atveju mūsų 

Tarybos sprendime siūlomas pakeitimas yra toks, kad mokestis yra visiškai vienodas visiems vaikams 

pretenduojantiems lankyti ugdymo įstaigas. Jokios diskriminacijos čia nėra, mokestis yra vienodas.   

J. Šiugždinienė. Vilnius šiandien neima mokesčio, jeigu yra deklaravęs gyvenamą vietą bent 

vienas iš tėvų ir vienas vaikas. Ką jie nuspręs ateityje, nežinau, bet ten sąlygos kitokios, geresnės. 

Siūlau ir Kaunui teikti prioritetą kai yra 2 tėvai deklaravę gyvenamąją vietą, bet esant laisvoms 

vietoms priimti vaikus, kurių bent vienas iš tėvų ir vaikas yra deklaravęs gyvenamąją vietą Kaune. 

Manau, taip mes išvengsime situacijos, kada Kaunas taps nepatraukliu taip reikalingai kvalifikuotai 

darbo jėgai.  

R. Šnapštienė. Mes nesakome, kad tų vaikų nepriimame, kalbame apie kompensavimo 

sąlygas. Jeigu yra laisvų vietų, prašom. 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti Švietimo ir kultūros komiteto pateiktai 

pastabai: 1. Pakeisti ,,Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio 

ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo“ 10.1 papunktį ir jį 

išdėstyti taip: „10.1. dėl ligos – pirmą dieną (po ligos) atvedus vaiką į mokyklą ir pateikus tėvų (įtėvių, 

globėjų) rašytinį paaiškinimą“; 2. Panaikinti šio Aprašo papunkčius 10.1.1, 10.1.2 ir 10.1.3.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Švietimo ir kultūros komiteto siūlymo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Balsavo: už – 26, prieš – 8, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-454 paskelbtas Teisės 

aktų registre) 

 

 

Į salę grįžo V. Mačiūnė ir S. V. Bartaška.  

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-464 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2019 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-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 Kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 2019–2020 mokslo 

metais“ pakeitimo“. 

Pranešėja – O. Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo 

funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-455 paskelbtas Teisės aktų registre). 
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18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-506 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto 

savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 

tvarkos“ pakeitimo“. 

Pranešėja – O. Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo 

funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Valdymo ir bendruomenių 

plėtojimo komitetas pritarė ir įvykus korektūros klaidai, siūlyto koreguoti Aprašą papildant jį tokiu 

punktu: „10.1.1. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą". 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Baluojama dėl Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto siūlymo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-456 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-461 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-582 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinėse kultūros įstaigose nustatymo“ pakeitimo  “. 

Pranešėja – N. Prievelienė, Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas  

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-457). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-460 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl Kauno miesto savivaldybės projekto „Kaunas – Europos 

kultūros sostinė“ pakeitimo  “. 

Pranešėja – N. Prievelienė, Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-458). 

  

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-500 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“.  
Pranešėja – G. Vaičekauskaitė, Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti 

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

 

R. Šnapštienė. Gautas TS–LKD frakcijos siūlymas į Kauno miesto savivaldybės 

nevyriausybinių organizacijų tarybą deleguoti Paulių Lukševičių (pridedama). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 
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E. Gudišauskienė. Noriu paklausti kodėl Pauliaus Lukševičiaus kandidatūra neįtraukta į 

Nevyriausybinių organizacijų tarybos veiklos sudėtį, nors frakcija siūlymą teikė ne dabar, siūlymą 

pateikėme gegužės mėnesio pradžioje. 

R. Šnapštienė. Atsakymas labai paprastas, toks buvo sprendimas, kad jo neįtraukti ir viskas.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl P. Lukševičiaus įtraukimo į Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 

tarybos sudėtį. 

Balsavo: už – 8, prieš – 21, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-459). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-501„Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-682 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – G. Vaičekauskaitė, Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Valdymo ir bendruomenių 

plėtojimo komitetas siūlo Tarybos sprendimo projektą papildyti 1.2. ir 1.3. papunkčiais ir juos 

išdėstyti taip: „1.2. Pakeisti 21. punktą ir jį išdėstyti taip: „21. Nevyriausybinių organizacijų tarybos 

sekretorius skiriamas Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėjo iš darbuotojų ar valstybės 

tarnautojų. Jis nėra nevyriausybinių organizacijų tarybos narys.“ 1.3. Pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti 

taip: „25. Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdyje dalyvavusių asmenų kalbos fiksuojamos 

posėdžio metu daromame garso įraše, kuris yra saugomas informacinėse laikmenose teisės aktų 

nustatyta tvarka, saugomose kartu su nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžių protokolais, 

kuriuose įforminami sprendimai. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir protokolą rašęs asmuo.“ 

Siūlome pritarti šiam siūlymui. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Kaip suprantu nuostatuose nėra pasakyta, kad būtina įtraukti opozicijos 

atstovą. Formaliai jūs tuo ir remiatės, bet man atrodo, kad yra nedemokratiška, kad Nevyriausybinių 

organizacijų taryboje nėra opozicijos atstovo, žinant, kad bendruomenės dažnai pareiškia kritišką 

nuomonę dabartinės savivaldybės vykdomų veiksmų atžvilgiu.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Tarybos sprendimo projekto papildymo 1.2 papunkčiu „Pakeisti 21. punktą 

ir jį išdėstyti taip: „21. Nevyriausybinių organizacijų tarybos sekretorius skiriamas Savivaldybės 

tarybos ir mero sekretoriato vedėjo iš darbuotojų ar valstybės tarnautojų. Jis nėra nevyriausybinių 

organizacijų tarybos narys.“ 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Tarybos sprendimo projekto papildymo 1.3 papunkčiu „Pakeisti 25 punktą 

ir jį išdėstyti taip: „25. Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdyje dalyvavusių asmenų kalbos 

fiksuojamos posėdžio metu daromame garso įraše, kuris yra saugomas informacinėse laikmenose 

teisės aktų nustatyta tvarka, saugomose kartu su nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžių 
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protokolais, kuriuose įforminami sprendimai. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir protokolą 

rašęs asmuo.“ 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimais. 

Balsavo: už –29, prieš – 3, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais  (sprendimas Nr. T-460). 

 

 

Iš salės išėjo E. Gudišauskienė.  

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-447 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-461). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-449 „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 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-462). 

 

 

Iš salės išėjo R. Kupčinskas.  

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-448 „Dėl turto perdavimo panaudos 

pagrindais VšĮ Kauno miesto poliklinikai“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

  

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-463). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-479 „Dėl Kauno miesto savivaldybės turto 

investavimo VšĮ Kauno miesto poliklinikos dalininkų kapitalui padidinti“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  
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Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-464). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-483 „Dėl atstovų paskyrimo į Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų stebėtojų tarybą“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 28, prieš – 1 susilaikė – 4.  

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-465). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-485 „Dėl atstovų paskyrimo į viešosios 

įstaigos Kauno klinikinės ligoninės stebėtojų tarybą“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

  

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 30, prieš – 1 susilaikė – 2.  

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-466). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-488 „Dėl atstovų paskyrimo į viešosios 

įstaigos Respublikinės Kauno ligoninės stebėtojų tarybą“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 30, prieš – 1 susilaikė – 2.  

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-467). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-455 „Dėl UAB „Gilius ir ko“ švietimo ir 

ugdymo įstaigų vartotojams pagal šilumos pirkimo atviro konkurso I pirkimo dalį tiekiamos šilumos kainos 

perskaičiuotų dedamųjų nustatymo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Bendrai šildymo kaina mažėja ar didėja?  

A. Jankauskaitė. Mažėja. 
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Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-468). 

 

 

Į salę grįžo R. Kupčinskas.  

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-456 „Dėl UAB „Gilius ir ko“ švietimo ir 

ugdymo įstaigų vartotojams pagal šilumos pirkimo atviro konkurso II pirkimo dalį tiekiamos šilumos 

kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. O čia ar didėja galutinė kaina? Kodėl didėja?  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 29, prieš – 0, susilaikė –3.  

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-469). 

  

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-458 „Dėl UAB „Šilumininkas“ Kauno 

Palemono gimnazijai 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 – 28, prieš – 0, susilaikė –3.  

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-470). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-457 „Dėl UAB „Šilumininkas“ švietimo ir 

ugdymo įstaigų vartotojams  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 – 29, prieš – 0, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-471). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-459 „Dėl UAB „Šilumininkas“ centralizuotai 

tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  
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Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-472 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-503 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2005 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T-401 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos 

pagrindais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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-473 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-504 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

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

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

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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-474 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-467 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2008 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. T-614 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m.                               

liepos 14 d. sprendimo Nr. T-402 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo ir Savivaldybės nekilnojamojo turto nuompinigių skaičiavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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-475 paskelbtas Teisės aktų registre). 

  

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-469 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2006 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-241 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 
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Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-476 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

Į salę grįžo E. Gudišauskienė.  

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-484 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2014 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-375 „Dėl prašymo perduoti neatlygintinai Kauno miesto 

savivaldybės nuosavybėn žemės sklypus Vainatrakio kaime, Kauno rajone“ pakeitimo“. 

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-477). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-492 „Dėl sutikimo vykdyti statybos darbus 

žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-0457-3931) Vokiečių g. 13, Kaune“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Priminkite kokie darbai turi būti vykdomi Vokiečių gatvėje? 

D. Valiukas. Žemės sklypas yra 18 arų, atitinkantis visus reikalavimus. Tame sklype esantis 

kaimynas ketina vykdyti savo pastato rekonstrukciją. Savivaldybė tiesiog pasirašė sutikimą. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

 NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-478). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-495 „Dėl sutikimo tiesti elektros kabelį 

žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-2864-6446) K. Petrausko g., Kaune  

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-479). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-497 „Dėl sutikimo tiesti šilumos tinklus 

žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-0970-9580) H. ir O. Minkovskių g. 91, Kaune, ir žemės sklype 

(unikalusis Nr. 4400-0295-7331) Karaliaus Mindaugo pr., Kaune“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

  

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 
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Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-480). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-498 „Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus 

žemės sklypo (unikalusis Nr. 4400-0605-4826), Kaune, dalyje“. 

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-481). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-468 „Dėl nekilnojamojo turto                                       

P. Lukšio g. 40, Kaune, panaudos sutarties su Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija 

atnaujinimo“. 

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-482). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-470 „Dėl leidimo Kauno Žaliakalnio 

progimnazijai neskaičiuoti nuomos mokesčio už UAB „Sidabrinis beržas“ išnuomotą turtą Širvintų g. 15, 

Kaune“. 

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-483). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-471 „Dėl nekilnojamojo turto Ašigalio g. 23, 

Kaune, 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 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-484). 
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47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-477 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2019 m. rugsėjo 10 d.  sprendimo Nr. T-429 „Dėl Savivaldybės panaudos sutarties su Prezidento Valdo 

Adamkaus gimnazija pakeitimo, nuomos sutarties su UAB „Varba“ nutraukimo ir turto Bitininkų g. 31, 

Kaune, perėmimo ir perdavimo“ 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-485). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-478 „Dėl nekilnojamojo turto Vaidoto g. 115, 

Kaune, perėmimo ir perdavimo“. 

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-486). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-480 „Dėl negyvenamųjų patalpų                         

Partizanų g. 5, Kaune, nuomos“. 

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-487). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-481 „Dėl leidimo registruoti Kauno „Saulės“ 

gimnazijos labdaros ir paramos fondo buveinę pastate Savanorių pr. 46, Kaune“. 

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-488). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-482 „Dėl nekilnojamojo turto                                   

P. Plechavičiaus g. 21, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise vaikų gerovės 

centrui „Pastogė“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 
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Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-489). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-499 „Dėl sutikimo perduoti valstybės turtą 

valstybės įmonei Turto bankui“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Į kokių objektų sąrašą perduota Turto bankui? 

D. Valiukas. Perduodami Savivaldybės funkcijai nenaudojami, Turto bankui priklausantys 

nekilnojamojo turto objektai (dalis pastogės, sandėliukas ir garažas).  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-490). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-505 „Dėl gydymo paskirties pastato – 

ligoninės Josvainių g. 2, Kaune, statybos“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Šiugždinienė. Skaičiau pagrindimą ir nerandu, kad būtų atlikta kaštų naudos analizė. Ar 

pagrįsta šio projekto socialinė-ekonominė nauda? Kaip tai tenkins gyventojų poreikius?  

D. Valiukas. Nauda yra akivaizdi. Kol kas analizė neatlikta. Šiuo sprendimu direktorius 

įgaliojamas organizuoti to pastato statybą, numatyti lėšas ir jeigu bus reikalinga organizuos kaštų 

naudos analizę.  

E. Gudišauskienė. Atlikus statybos darbus Josvainių g. 2, kas atsitiks su Laisvės alėjos 

patalpomis. Ar visa apimtim bus iškeltos paslaugos į ligoninę Josvainių g. 2? Ar buvo nagrinėta kam ir 

kokiu tikslu būtų naudojamos istorinės patalpos, būtent Raudonojo Kryžiaus, esančios Laisvės alėjoje?  

D. Valiukas. Bus iškeltos visa apimtimi, o kam bus naudojamos spręsite jūs, miesto Taryba.  

P. Lulkševičius. Ar bus privatizuojamos patalpos, esančios Laisvės alėjoje? 

D. Valiukas. Tai galėtų būti vienas iš variantų, jei nebus kitų. Įstatymas mus įpareigoja 

nenaudojamą turtą realizuoti.  

R. Kupčinskas. Ar už tuos 4,5 mln. eurų bus pilnai įrengta sveikatos įstaiga, įskaitant 

aparatūrą. Kalbant apie sveikatos paslaugų prieinamumą, Kauno klinikinė ligoninė yra Kauno 

pakrašty, o Raudonas Kryžius ligoninė miesto centre   

D. Valiukas. Nesu medicinos specialistas ir neišmanau, bet žiūrint kad pastatai nėra pilnai 

išnaudoti, pati ligoninė prašo būti perkelta. Matyt yra apsvarsčiusi paslaugų prieinamumą, juolab, kad 

ligoninės pastatų kompleksą sudaro 18 tūkst. kv. metrų. Objektas, kurį Savivaldybė ketina pastatyti 

yra apie 3 tūkst. kv. metrų. Matyt laisvos vietos ir galimybių sumažinti kaštus tikrai turi. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Aš pasigedau ir Sveikatos skyriaus analizės. Būtent pagrindimo, kokia 

apimtim bus paliekamos paslaugos, dėl kokių priežasčių nepaliekamos? Visdėlto esminis klausimas 

yra kaip išsaugoti Laisvės alėjoje esantį istorinį architektūros požiūriu pastatą. Jeigu mes šių 
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sprendimų nedarysim, tai Kaunas pasiliks be savo savasties, nes šis pastatas yra vertingas įvairiom 

prasmėm. Jeigu įvyks privatizacija, tai Kaunas praras didelę dalį istorijos, nes mes neužtikrinsim, kad 

medicininė veikla šiame pastate butų tęsiama.   

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 28, prieš – 5, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-491). 

 

 

V. Matijošaitis. Edita taip gražiai pasisakė, kad saugojam griūvančius pastatus, tuščius 

pastatus. Šiai dienai tos ligoninės 50 proc. patalpų, esančių Laisvės alėjoje yra tuščios. Reikėtų nueiti 

ir pažiūrėtumėte į valgyklą, kur ruošiamas maistas ligoniams, ten viską reikia išgriauti ir išmesti. Ir 

tik Kauno klinikinės ligoninės vyr. gydytojo dėka sugebėjom susidėlioti šitą planą, į kurį mes po 

truputį ir einam. Priešingu atveju Laisvės alėjoje esančios patalpos atsilaisvintų tik 2028 metais. Per 

tiek laiko ten ir dilgelės užaugtų. Mano manymu ligoninės turi atitikti visus šiuolaikinius standartus. 

Esu dėkingas Kauno klinikinės ligoninės vyriausiajam gydytojui, kad mes galime priimti 

protingus sprendimus. O čia palikime tvarkytis verslui, nes pastatai, kurių mums nereikia, bus 

parduoti.   

E. Gudišauskienė. Aš su jumis sutinku kai jūs kalbate apie paslaugas. Man neseniai teko ten 

lankytis ir tas pastatas, kuris statytas sovietmečiu, be abejonės reikalauja remonto. Bet aš kalbu apie 

pastatą, kuris yra Laisvės alėjoje. Jis yra savitas miesto veidas ir istoriniu požiūriu. Jis buvo 

suprojektuotas būtent sveikatos įstaigai, būtent ligoninei. Tai yra ateities architektams ir medicinos 

darbuotojams unikalus pavyzdys.   

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-486 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-714 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto fondo ir 

Savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų 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-492). 

 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-474 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto                

R. Kalantos g. 145-46, 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-493). 
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56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-475 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Rasytės g. 2-48, Kaune, pardavimo Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Totorių g. 10-11, 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-494) 

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-472 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Kovo 11-osios g. 33-91, 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-495). 

 

 

58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-494 „Dėl negyvenamosios patalpos – pastogės 

Liepojos g. 1, Kaune, dalies 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-496). 

 

 

59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-496 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato 

A. Juozapavičiaus pr. 15, Kaune, dalies pardavimo.  

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

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

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Ar galite patikslinti koks kas ten pastatas?  

D. Valiukas. Tai yra sandėlis prie gyvenamojo namo. Jo plotas 111 kv. metrų. Pagalbinio 

ūkio pastatai turi būti parduodami proporcingai namų valdos gyventojams. Šiuo atveju jis 

parduodamas penkiems namo gyventojams pagal turimą plotą.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-497). 
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60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-473 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

M. Jankaus g. 28-2, 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-498). 

 

 

61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-476 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-606 „Dėl Savivaldybės būsto A. Juozapavičiaus pr. 44-17, Kaune, 

pardavimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

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-499). 

 

 

62. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

V. Lendraitis. Yra gautas P. Višinskio gatvės gyventojų prašymas įtraukti į artimiausius 

planus gatvės tarp Žemaičių g. ir Aukštaičių g. atkarpos remontą (pridedama). 

R. Kupčinskas. Noriu pateikti paklausimą Administracijos direktoriui dėl iškirstų medžių 

Baltijos pr. 53. Gyventojai prašo informuoti ar buvo išduotas leidimas kirsti medžius (pridedama).  

Taip pat gautas skundas dėl sutvarkius Kalniečių parką bei Čečėnijos aikštę buvo paliktas 

nesutvarkytas pėsčiųjų takas tarp P. Plechavičiaus ir šešiolikaaukščių namų Nr. 2, 4 ir 6 (pridedama).   

 

 

Darius Petkauskas, Biržiškų g. 11 namo gyventojas. Mes, Biržiškų g. 11 gyventojai prašome 

Kauno miesto savivaldybės pagalbos sprendžiant namo ekstremalią situaciją, kuri įvyko 2015 metais 

dėl nelegaliai išgriautos dalies laikančios sienos ir paplautų namo pamatų (pridedama).   

 

 

 

Posėdis baigėsi 11.00 val. 
  

 

 

Savivaldybės meras    Visvaldas Matijošaitis 

  

 

Tarybos sekretorė    Sandra Gražulytė 

 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato specialistė 

Rima Grajauskienė 


