
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019 m. lapkričio 19 d.    Nr. TP-11 

Kaunas 

 

 

 

Posėdis vyko 2019-11-19  (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: G. Jasėnienė, I. Juodeškienė, A. Palionis,                                    

J. Šiugždinienė.   

 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama). 

V. Matijošaitis. Posėdyje dalyvauja 32 Tarybos nariai, kvorumas yra, pradedam posėdį.  

 

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

projektų svarstymo.  

 

V. Vaitkevičius. Nusišalinu nuo sprendimo projekto TR-554 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl Kauno miesto savivaldybės sporto 

mokyklų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo“ svarstymo, tai susiję su mano darbu.   

 

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

TR-554 sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

P. Lukševičius. Nusišalinu nuo sprendimo projektų TR-563 „Dėl kitos paskirties valstybinės 

žemės sklypo Darbo g. 10, Kaune“ ir TR-547 „Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo 

Sandraugos g. 13B, Kaune, perdavimo neatlygintinai Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn“ 

svarstymo.  

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti P. Lukševičiaus nusišalinimui nuo TR-563  

sprendimo projekto svarstymo. 
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Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti P. Lukševičiaus nusišalinimui nuo TR-547  

sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

E. Gudišauskienė. Nusišalinu nuo sprendimo projekto TR-553 „Dėl pritarimo atliekų 

priėmimo ir apdorojimo Kauno regioniniuose sąvartynuose, mechaninio biologinio apdorojimo ir 

mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginiuose, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse, didelių gabaritų 

ir kitų atliekų surinkimo aikštelėse mokesčiui“ svarstymo. 

 

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

TR-553 sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

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

 

R. Šnapštienė. Norinčių nusišalinti nuo sprendimų projektų svarstymo nebėra, pradėkime 

darbotvarkės svarstymą. Informuoju, kad frakcijų seniūnų sueiga neįvyko, siūlymų neturime. Gal kas 

turi pasiūlymų dėl darbotvarkės?  

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę.  

 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-175 

„Dėl Etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-529).  

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-290 ,,Dėl 

didžiausio leistino Kauno miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus 

ir Kauno miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (TR-560).  

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-332 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės tarybos Strateginio planavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-510).  

4. 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-541).  

5. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kauno mieste“ (TR-542).  

6. Dėl pritarimo įgyvendinti švietimo ir sveikatos srities projektus (TR-543).  

7. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Jaunimas saugesniam jaunimui“ (TR-557).  
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8. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-118 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto patikėjimo uždarajai akcinei 

bendrovei  „Kauno švara“ pakeitimo (TR-539). 

9. Dėl Kauno miesto savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto patikėjimo 

uždarajai akcinei bendrovei „Kauno švara“ (TR-540).  

10. Dėl pritarimo atliekų priėmimo ir apdorojimo Kauno regioniniuose sąvartynuose, 

mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginiuose, žaliųjų atliekų 

kompostavimo aikštelėse, didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėse mokesčiui (TR-553).  

11. Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai S. Dariaus ir S. Girėno aerodromui (TR-517).  

12. Dėl Komisijos urbanistiniams, architektūriniams ir investiciniams klausimams spręsti 

sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (TR-559).  

13. Dėl kompensacijos už planuojamą ekologišką ridą įgyvendinant projektą „Naujų 

ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių (troleibusų) įsigijimas“ įkainio nustatymo 

(TR-538).  

14. Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos Kauno apygardos valdybos tarnybinių automobilių valdytojų (naudotojų) atleidimo nuo                               

vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti 

mokėjimo (TR-526).  

15. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 16 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl 

transporto lengvatos suteikimo“ pakeitimo (TR-518).  

16. Dėl garantijos suteikimo (TR-548).  

17. Dėl Kauno miesto savivaldybės darnaus judumo plano patvirtinimo (TR-527).  

18. Dėl pritarimo dalyvauti Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) vaikams draugiškų 

miestų iniciatyvoje (TR-528).  

19. Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos 

mokėjimo ir neteisėtai gautos kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-552).  

20. Dėl Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos direktoriaus (TR-520).  

21. Dėl Kauno mokyklos-darželio ,,Šviesa“ direktoriaus (TR-512).  

22. Dėl Kauno miesto mokslo premijų skyrimo (TR-521).  

23. Dėl pritarimo Kauno specialiosios mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai (TR-537).  

24. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Simono Daukanto 

progimnazijai, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo, išardymo 

ir likvidavimo (TR-522).  

25. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-286 

„Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų 

atvejų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (TR-509).  

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

biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo didžiausiam leistinam pareigybių 

(etatų) skaičiui viešosiose bendrojo ugdymo mokyklose, kurių dalininkė yra Kauno miesto 

savivaldybė (TR-536).  

27. Dėl kompiuterių įrangos perdavimo Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 

biurui (TR-519).  

28. Dėl 2019–2024 m. visuomenės sveikatos stiprinimo gairių „Kaunas – sveikas miestas“ 

patvirtinimo (TR-525).  

29. Dėl pritarimo surengti Kaune Europos futbolo federacijų asociacijos (UEFA) moterų 

čempionių lygos finalines rungtynes (TR-562). 

30. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės sporto mokyklų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-554).  

31. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. T-384 „Dėl 

didžiausio leistino Kauno sporto mokyklų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (TR-558).  

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

turto Vakarų g. 14, Kaune, nurašymo (TR-511).  
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33. Dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perėmimo ir jo 

perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno „Vyturio“ gimnazijai (TR-524).  

34. Dėl leidimo Kauno miesto savivaldybės administracijai pirkti vieną automobilį ir 

išsinuomoti du elektromobilius (TR-523).  

35. Dėl įgaliojimų suteikimo Jūratei Furmanavičienei, Astai Teresei Kulikauskienei ir 

Rimai Zdanavičienei (TR-551).  

36. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Darbo g. 10, Kaune (TR-563).  

37. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Sandraugos g. 13B, Kaune, perdavimo 

neatlygintinai Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn (TR-547).  

38. Dėl nekilnojamojo turto K. Baršausko g. 92-17, Kaune, panaudos sutarties su Kauno 

bendruomenės centru „Girsta“ atnaujinimo (TR-561).  

39. Dėl nekilnojamojo turto panaudos ir nuomos sutarčių, sudarytų su Lietuvos vaikų 

dienos centrų asociacija, Maltos ordino pagalbos tarnyba ir viešąja įstaiga „Ištiesk pagalbos ranką“, 

pakeitimo (TR-549).  

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

Uosio g. 7 ir H. ir O. Minkovskių g. 86, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-544).  

41. Dėl nekilnojamojo turto Taikos pr. 51, Kaune, verčių perėmimo, turto perdavimo ir 

nekilnojamojo turto panaudos sutarties su Kauno „Vyturio“ gimnazija atnaujinimo (TR-546).  

42. Dėl nuomos sutarties su J. Venclovienės įmone nutraukimo ir nekilnojamojo turto 

Josvainių g. 2, Kaune, nuomos (TR-533).  

43. Dėl negyvenamųjų patalpų Rasytės g. 10A, Kaune, nuomos (TR-534).  

44. Dėl nekilnojamojo turto Kareivinių g. 20, Kaune, nuomos (TR-535).  

45. Dėl negyvenamųjų patalpų Kovo 11-osios g. 26, Kaune, nuomos (TR-545).  

46. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-601 

„Dėl Savivaldybės būsto Kovo 11-osios g. 52-79, Kaune, pardavimo“ pripažinimo netekusiu galios 

(TR-513).  

47. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-481 „Dėl 

Savivaldybės būsto M. Daukšos g. 48-4, Kaune, pardavimo“ pripažinimo netekusiu galios (TR-516).  

48. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Saulės g. 16-23, Kaune, pardavimo (TR-514).  

49. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto K. Griniaus g. 13-7, Kaune, pardavimo (TR-515).  

50. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Baltijos g. 88-16, Kaune, pardavimo (TR-530).  

51. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Raudondvario pl. 117-4, Kaune, pardavimo (TR-531).  

52. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Kareivinių g. 24-2A, Kaune, pardavimo (TR-532).  

53. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto K. Būgos g. 54-1, Kaune, pardavimo (TR-550).  

54. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto A. Mackevičiaus g. 104-14, Kaune, pardavimo 

(TR-555).  

55. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Jurbarko g. 49, Kaune, dalies pardavimo (TR-556).  

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).  
 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-529 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-175 „Dėl Etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – R. Kupčinskas, Etikos komisijos pirmininkas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-500). 
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2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-560 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-290 ,,Dėl didžiausio leistino Kauno miesto savivaldybės 

administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių 

užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus ir Kauno miesto savivaldybės 

administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – E. Andriuškienė, Personalo valdymo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-501). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-510 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2019 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-332 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos Strateginio 

planavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 32, prieš – 0, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-502). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-541 „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. Lapkričio                           

11 dieną buvo gautas pranešimas apie papildomą finansavimą sąraše esančiam projektui, todėl buvo 

parengta rengėjo pastaba dėl papildomo projekto įtraukimo. Klausimas svarstytas 4 komitetuose,                       

2 pritarta be pastabų. Ekonomikos ir finansų komitetas rekomenduoja pritarti sprendimo projektui su 

rengėjo pateikta pastaba (pridedama) ir siūlo sprendimo projekto 1.2.2 papunktyje ištaisyti korektūros 

klaidą ir vietoje skaičiaus "51000" rašyti skaičių "510000". Švietimo ir kultūros komitetas siūlo 

pritarti rengėjo siūlymui papildyti sprendimo projektą nauju 02.01.01.222 papunkčiu projekto 

„Žaidžiu. Kuriu. Dalinuosi“ (0017) įgyvendinimas“.  

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti projekto papildymui? 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktos pastabos papildyti sprendimo projektą nauju papunkčiu 

(02.01.01.222 „Žaidžiu. Kuriu. Dalinuosi“ (0017) įgyvendinimas“). 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti.  
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo sprendimo projekto 1.2.2 papunktyje ištaisyti korektūros klaidą.  

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimais. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-503). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-542 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vaikų 

dienos centrų tinklo plėtra Kauno mieste“  . 

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-504). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-543 „Dėl pritarimo įgyvendinti švietimo ir 

sveikatos srities projektus“. 

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

analogiškas projektas, projektui gautas finansavimas, rengėjas parengė siūlymą įtraukti dar vieną 

projektą. Klausimas svarstytas 4 komitetuose, Darnios plėtros ir investicijų komitetas pritarė be 

pastabų, 3 komitetai pritarė rengėjo siūlymui papildyti sprendimo projektą penktuoju projektu 

,,Žaidžiu. Kuriu. Dalinuosi“ (pridedama).   

 

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

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo siūlymo papildyti sprendimo projektą penktuoju projektu ,,Žaidžiu. 

Kuriu. Dalinuosi“. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-505). 

 

 

Iš salės išėjo E. Gudišauskienė.  

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-557 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą 

„Jaunimas saugesniam jaunimui“.  

Pranešėja – A. Lukaševičiūtė, Plėtros programų ir investicijų 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-506). 
 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-539 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2019 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-118 „Dėl Kauno miesto savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio 

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

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-507). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-540 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-508). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-553 „Dėl pritarimo atliekų priėmimo ir 

apdorojimo Kauno regioniniuose sąvartynuose, mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio 

atliekų rūšiavimo įrenginiuose, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse, didelių gabaritų ir kitų 

atliekų surinkimo aikštelėse mokesčiui“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Gudėnas. Noriu paklausti, kadangi ir Vyriausybė dalyvauja kainų didinime, tai kokią 

kompensaciją gaus Kauno ir rajono gyventojai už tai, kad deginsime šiukšles? Kodėl kompensuos, 

jeigu taip lengvai 3 kartus padidino mokestį?  

R. Savickienė. Jokių kompensacijų nenumatyta. Pagal atliekų tvarkymo įstatymą yra 

sudėliota atliekų tarkymo hierarchija: vengimas, perdirbimas, deginimas ir sąvartynuose šalinimas. 

Šitą politiką vykdome vadovaujantis Europos direktyvomis ir tiesiog visi turime vengti atliekų 

susidarymo. Pirkti kuo mažiau atliekų. 

J. Koryzna. Kaip matome 5 kartus auga mokestis už šalinimą sąvartynuose, nuo 5 iki                      

27,5 euro. Kiek kainuos ši paslauga gyventojams? 

R. Savickienė. Mes skaičiavome ir noriu pasakyti, kad kitame Tarybos posėdyje šis 

klausimas bus sprendžiamas. Drastiško kainų kilimo tikrai nebus. Planuojamas padidėjimas apie                    

15-16 procentų.      

V. Varžinskas. Kaip matome, atliekų deginimas tapo brangiausia atliekų tvarkymo opcija, 

brangesnė net už sąvartyną. Akivaizdu, jeigu kauniečiai „šaldys“ taip atliekas ir toliau, tai konteinerio 

pakėlimas brangs kelis kartus. Ką Kauno savivaldybė ir UAB „Švara“  yra suplanavusi ir kokių imsis 

priemonių, kad būtų skatinamas atliekų rūšiavimas ir, kad tos atliekos nebūtų deginamos ir 

kauniečiams nereikėtų mokėti brangiau.  
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R. Savickienė. Miesto savivaldybė ir „Švara“ stengiasi, kad būtų sudarytos sąlygos 

gyventojams rūšiuoti atliekas. Jau baigiame prie daugiabusčių įrengti rūšiavimo konteinerius, 

individualių namų valdų savininkai konteinerius turi, bet turiu pasakyti, kad turime stiprinti rūšiavimo 

kontrolę. 

R. Kupčinskas. Mes žinome, kad atliekų deginimo įmonė turi didelius pajėgumus, tai noriu 

paklausti ar nebus atliekos vežamos į Kauną iš kitų vietovių? 

R. Savickienė. Kauno deginimo įmonės pajėgumai yra 200 tūkstančių tonų per metus,                      

80 tūkstančių tonų planuojama iš Kauno regiono komunalinių atliekų, 80 tūkst. tonų iš gamybinio 

srauto ir dar apie 40 tūkst. tonų yra laisvų. Tai nedidelis kiekis, nes didžioji dalis – 180 tūkst. tonų yra 

padalinta.  

P. Lukševičius. Matome, kad šiukšlių deginimo gamykla yra didžiausia Lietuvoje ir netoli 

Dainavos gyvenamojo mikrorajono. Monitoringas, aplinkos stebėjimas po Alytaus nelaimės, ką jie 

ruošiasi daryti.  

R. Savickienė. Tai ne skyriaus, o agentūros departamento klausimas, ir tai nėra analogija su 

padangų gaisru, nes tai yra davikliai ir visa monitoringo sistema minutės laiku siunčiama į 

kontroliuojančių institucijų padalinius. Tikrinamas dūmų valymas, paskaičiuota, kad tarša 

neperžengtų normų.   

KALBĖJO: 

V. Gudėnas. Aš manau, kad mes didiname kainas, su viskuo sutinkame, o naudos Kauno 

miesto ir rajono gyventojams nesimato. Ar netikslinga būtų ir iš Vyriausybės kažką gauti? Jeigu 

gamins elektrą, gal atpigs kauniečiams elektra? Jeigu mes nieko neprašysim, galvas nuleidę didinsime 

kainas, tai čia bus ne pabaiga.   

R. Šnapštienė. Niekas galvų nenuleidęs, vyksta diskusijos. Skatiname rūšiavimą ir tai ne tik 

centrinė valdžia, bet ir ES direktyvos.     

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-509). 

 

 

Į salę grįžo E. Gudišauskienė. 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-517 „Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai 

S. Dariaus ir S. Girėno aerodromui“. 

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

pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Pakėlimo ir nusileidimo tako apšvietimas? 

R. Endrikis. Taip. Pakėlimo ir tupimo. 

KALBĖJO: 

V. Gudėnas. Ar apšvietimo išlaidas finansuos iš biudžeto?  

R. Endrikis. Apšvietimo išlaidas, taip.  

V. Gudėnas. Biudžete numatysite eilutę parkavimo aikštelėms, kurioje bus numatyti pinigai, 

skirti apsimokėti už aerodromo apšvietimą? Ar kaip visada mokės UAB „Kauno gatvių apšvietimas“?  

R. Endrikis. Aerodrome įrengtas autonominis apšvietimas, maitinamas saulės baterijomis, 

todėl elektros išlaidų nebus.  
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-510). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-559 „Dėl Komisijos urbanistiniams, 

architektūriniams ir investiciniams klausimams spręsti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, Miesto ūkio ir paslaugų komitetas pritarė be pastabų, 

Ekonomikos ir finansų – išklausė. Darnios plėtros ir investicijų komitetas siūlo: 1. Pritarti rengėjo 

redakcinio pobūdžio pastaboms (pridedama). 2. Rekomenduoja papildyti Komisijos urbanistiniams, 

architektūriniams ir investiciniams klausimas spręsti sudėtį įtraukiant du naujus narius, įrašant į ją 

Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėją ir Darnios plėtros ir investicijų komiteto narį.  

N. Valatkevičius. Antra pastaba nėra konkreti, apie tai galėtume pagalvoti ateityje. Manau, 

kad komisija yra pakankamo dydžio ir kompetencijos.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Ilgai gyvenome be komisijos, tai atsakykite, kodėl ta komisija dabar 

reikalinga? 

N. Valatkevičius. Nuo šių metų sausio 1 dienos nedavėme sutikimų dėl sklypų ribų, 

aukštingumo ir atstumų nuo sklypų, t. y., tie sutikimai, kurie apibrėžia statybos galimybes. Prašymų 

ir klausimų per 9 mėnesius pateikta apie 200, todėl buvo nuspręsta, kad tokia komisija reikalinga.      

E. Gudišauskienė.  3 punkte yra suteikiami jums įgaliojimai, būtent, kad galėtumėte priimti 

sprendimus dėl statinių statybos žemės sklypuose kurie ribojasi su valstybės žeme, kuriuose 

savivaldybė turi nuosavybę. Komiteto posėdyje jūs minėjote, kad nuostatų 5 punkte siūlote dar labiau 

išplėsti jums įgaliojimus, t. y., priimti sprendimus 4 punkte nurodytais klausimais.  

N. Valatkevičius. Tai nereiškia, kad aš priiminėsiu galutinį sprendimą. Juk žemę patikėjimo 

teise valdo Nacionalinė žemės tarnyba ir į šituos klausimus turėtų atsakyti žemės patikėtinis. Todėl 

jie savivaldybės prašo ne sutikimo, o tik išvados. Ar trukdys, ar bus gatvė, ar praėjimai. Mes tik 

pareiškiame savo nuomonę, o jie duoda sutikimą. Komisijos rekomendacijos man kaip įstatymas.  

R. Kupčinskas. Norėtųsi, kad konfidencialumo pasižadėjimai būtų vienodi visose 

komisijose. Dabar matau, kad tekstas gal ir nesiskiria, bet turinys skiriasi su Etikos komisijos forma. 

N. Valatkevičius. Aš manau, kad skiriasi dalykai susiję su projektavimu ir viešaisiais 

pirkimais. Tai suderinta su juristais.  

KALBĖJO: 

J. Audėjaitis. Tos Tvarkos, kurios šiandien galioja iš esmės nesikeičia niekuo, šitos 

komisijos sudarymo prasme. Ši komisija sudaryta su vienu labai aiškiu tikslu ir noru gilintis į 

klausimus, kurių tikrai Kaune šiandien labai daug. Per tą kiekį atsiranda ne viena klaida. Norisi, kad 

komisija gebėtų įsigilinti į urbanistinius klausimus ir padėtų koordinuoti šiuos klausimus tarp 

Savivaldybės administracijos padalinių, kad ateityje šitų klaidų nebūtų. Sprendimų šita komisija 

nepriima jokių. Ji yra rekomendacinio pobūdžio ir nieko daugiau. Komisija nebus sprendžiančioji, 

komisija bus patariamoji.   

V. Gudėnas. Jeigu ta komisija būtų neutrali, tai viskas gerai, bet čia yra tik Administracijos 

atstovai, kurie privalo daryti savo darbą ir atsakyti kaip valstybės tarnautojai už pasekmes, bet ką čia 

veikia Tarybos nariai? Jeigu yra Tarybos nariai, tai kodėl nėra nieko iš opozicijos? Jeigu sudaroma 

tokia kompetentinga komisija, kuri priims sprendinius aukštesnius negu visi Kauno miesto architektai 

ir urbanistai. Ar jie bus svarbesni, ar patariamasis organas. Juk reikia turėti ir šiokių tokių  urbanistinių 

žinių einant į tokią komisiją. Man kelia įtarimų šitos komisijos sudarymas.   

E. Gudišauskienė. Jeigu tokios komisijos reikia, tikrai pritariu. Bet kada skaitai sprendimą 

ir nuostatus prasideda neaiškumas. Mes įpareigojame Miesto planavimo ir architektūros skyriaus 

vedėją, remiantis išvadomis, priimti sprendimus ir aiškiai parašyta kokioj apimty ir ten kur 

Savivaldybė turi nuosavybės teises. Ar tai nesikerta su išimtine Tarybos kompetencija ir kai mes 

sakome, kad komisijos išvada yra rekomendacinio pobūdžio. Komisijoje yra asmenys, kurie dalyvaus 

komisijos veikloje, nagrinės, teiks išvadas ir po to patys priiminės sprendimus. Čia nėra teisėkūros 
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aiškumo principo, nes nelieka aiškumo kas, kokius sprendimus ir dėl ko priiminės. Kokia tada bus 

kompetencija Savivaldybės tarybos? 

V. Matijošaitis. Nebūtume sudarę komisijos, jeigu einant per miestą praeities statiniai 

nebadytų kiekvienam išmanančiam urbanistiką ir taisykles, pagal ką turi vystytis miestas, akis.  

N. Valatkevičius. Jeigu tai tikrai bus Tarybos kompetencijos klausimai, tai jokiu būdu aš 

tokių sprendimų nepriimsiu. Tikrai juos svarstys miesto Taryba, nes aš viršyčiau savo įgaliojimus ir 

kompetenciją. Dar norėčiau supažindinti su Komisijos urbanistiniams, architektūriniams ir 

investiciniams klausimams nuostatų papildymu (pridedama). 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti rengėjo pateiktai pastabai.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų redakcinio pobūdžio pastabų. 

Balsavo: už – 25, prieš – 5, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 
 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Darnios plėtros ir investicijų komiteto siūlymo. 

Balsavo: už – 11, prieš – 8, susilaikė – 15. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Balsavo: už –24, prieš – 7, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti pakeitimu (sprendimas Nr. T-511). 
 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-538 „Dėl kompensacijos už planuojamą 

ekologišką ridą įgyvendinant projektą „Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto 

priemonių (troleibusų) įsigijimas“ įkainio nustatymo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.    

KALBĖJO:  

J. Koryzna. Kiek ir kada miestiečiai pradės mokėti už naujus troleibusus? Kada didinsime 

pravažiavimo kainą?  

M. Matusevičius. Kol kas to neplanuojame.   

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-512). 
 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-526 „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo 

tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno apygardos valdybos tarnybinių 

automobilių valdytojų (naudotojų) atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis 

Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-513). 
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15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-518 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. sausio 16 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl transporto lengvatos suteikimo“ pakeitimo“.  

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-514 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-548 „Dėl garantijos suteikimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-515) 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-527 „Dėl Kauno miesto savivaldybės darnaus 

judumo plano patvirtinimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Lendraitis. Užsienio patirtis rodo, kad susisiekimo būdų pasirinkimas priklauso nuo 

gyventojų įpročių kitimo. Dėl to darnų judumą skatinančių priemonių poveikis neduoda greitų 

rezultatų. Kaip jūs skatinsite kauniečius naudotis viešuoju transportu ar kitomis bemotorėmis 

transporto priemonėmis?  

M. Matusevičius. Tai vyksta nuolatos, atnaujinami troleibusai, planuojama atnaujinti 

autobusus. Tai skatins kauniečius naudotis viešuoju transportu, bus patogiau ir švariau. Savivaldybė 

nuolatos investuoja į dviračių takus, į patogesnę infrastruktūrą. Tai yra skatinimas persėsti ir judėti 

darniau.  

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. TS-LKD frakcija, kada buvo svarstomas Darnaus judumo planas, pateikė 

11 pasiūlymų. Per viešąjį svarstymą išsiaiškinome, gavome rengėjo UAB „Civitta“ atsakymą į visus 

mūsų pasiūlymus ir vienas iš pasiūlymų, dėl elektromobilių savininkams ilgalaikio stovėjimo zonos 

aikštelėse, kurias valdo Savivaldybė, leisti transporto priemones statyti nemokamai tam, kad skatinti 

aplinkai draugiško ekologiško transporto naudojimą. Į šį pasiūlymą „Civitta“ atsakė, kad perduos 

atsakingam skyriui. Todėl mes jį dar kartą teikiame ir pagarsiname, kaip frakcijos pasiūlymą, dėl 

Darnaus judumo plano.       

 

R. Šnapštienė. Apsispręskime dėl TS-LKD frakcijos siūlymo elektromobilių savininkams 

leisti transporto priemones statyti nemokamai ilgalaikio stovėjimo zonos aikštelėse. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo. 

Balsavo: už – 10, prieš – 10, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti.  
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Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-516). 

 

 

R. Šnapštienė. Noriu akcentuoti, kad šiandien mes priėmėme svarbų sprendimą suteikti 

seniūnaičiams galimybę nemokamai naudotis viešuoju transportu. Šitaip mes juos paskatiname 

darbui su bendruomene.  

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-528 „Dėl pritarimo dalyvauti Jungtinių 

Tautų vaikų fondo (UNICEF) vaikams draugiškų miestų iniciatyvoje“. 

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

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

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-517). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-552 „Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios 

būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo ir neteisėtai gautos kompensacijos 

grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-518 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-520 „Dėl Kauno Antano Martinaičio dailės 

mokyklos direktoriaus“. 

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

funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-519). 

  

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-512 „Dėl Kauno mokyklos-darželio 

,,Šviesa“ direktoriaus“.  

Pranešėja – O. Gucevičienė, Švietimo 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-520). 
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22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-521 „Dėl Kauno miesto mokslo premijų 

skyrimo“. 

Pranešėja – O. Gucevičienė, Švietimo 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-521). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-537 „Dėl pritarimo Kauno specialiosios 

mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai“. 

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

funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-522). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-522 „Dėl valstybės turto, perduoto valdyti 

panaudos pagrindais Kauno Simono Daukanto progimnazijai, pripažinimo nereikalingu arba 

netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo, išardymo ir likvidavimo“. 

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

funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-523). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-509 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-286 „Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir jos darbo 

reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

  

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-524). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-536 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir 

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

kurių dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė“. 

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

funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta su pastaba dėl korektūros klaidos taisymo 

(pridedama). 
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Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktos pastabos. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-525). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-519 „Dėl kompiuterių įrangos perdavimo 

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-526). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-525 „Dėl 2019–2024 m. visuomenės 

sveikatos stiprinimo gairių „Kaunas – sveikas miestas“ patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KALBĖJO: 

J. Koryzna. Gairės reikalingos ir viskas, kas susiję su sveiku miestu yra labai gerai. 

Kovojame su alkoholizmu, ŽIV, dalinsite švirkštus ir prezervatyvus – viskas tvarkoje, bet yra toks 

skyrius Aplinka ir planeta, kuriame aš pasigendu, kad būtų imamasi realių priemonių mažinti oro 

taršą Kaune. Jau daug metų žiemą, iš privačių namų kaminų rūksta kancerogeniniai dūmai. Tai žino 

ir Sveikatos biuras, bet nieko nedaroma. Aš manau, kad tuo turėtumėte pasirūpinti, tai yra ir įstatymo 

pažeidimas.    

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-527). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-562 „Dėl pritarimo surengti Kaune Europos 

futbolo federacijų asociacijos (UEFA) moterų čempionių lygos finalines rungtynes“. 

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

be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-528). 

 

 

Iš salės išėjo V. Vaitkevičius.  
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30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-554 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl Kauno miesto savivaldybės sporto mokyklų 

teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo“. 

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

be pastabų.  

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-529 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-558 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. T-384 „Dėl didžiausio leistino Kauno sporto mokyklų 

pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“. 

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

be pastabų.  

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-530). 

  

 

Į salę grįžo V. Vaitkevičius.  

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-511 „Dėl Kauno lopšeliui-darželiui 

„Nežiniukas“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto Vakarų g. 14, Kaune, nurašymo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

P. Lukševičius. Koks ten konkrečiai nurašomas turtas?  

A. Andriuška. Smėlio dėžė.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-531). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-524 „Dėl Kauno miesto savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto perėmimo ir jo perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno 

„Vyturio“ gimnazijai“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-532). 
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34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-523 „Dėl leidimo Kauno miesto 

savivaldybės administracijai pirkti vieną automobilį ir išsinuomoti du elektromobilius“. 

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

3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Darnios plėtros ir investicijų komitetas siūlo automobilį pirkti 

varomą benzinu. Šiai dienai tokiais automobiliais su benzininiu varikliu Lietuvoje neprekiauja. 

Atsižvelgsime į pasiūlymą, bet prašau palikti galimybę pirkti automobilį su dizeliniu varikliu, jeigu 

negausime benzininio.   

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo pirkti automobilį varomą benzinu. 

Balsavo: už – 3, prieš – 15, susilaikė – 10.  

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarta.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-533). 

 

 

Iš salės išėjo P. Lukševičius.     

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-551 „Dėl įgaliojimų suteikimo Jūratei 

Furmanavičienei, Astai Teresei Kulikauskienei ir Rimai Zdanavičienei“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-534). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-563 „Dėl kitos paskirties valstybinės žemės 

sklypo Darbo g. 10, Kaune“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. Sklypas reikalingas antrinių žaliavų ir sąvartynų veiklų funkcijai.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Gudėnas. Kauno savivaldybė yra didžiausias dalininkas Klaipėdos regiono atliekų 

tvarkymo centro (KRATC) bendroje įmonėje. Ar KRATC nepajėgus išrūšiuoti arba padėti išrūšiuoti 

„Kauno švara“ surinktas atliekas? 

S. Lazauskas, „Kauno švara“ direktorius. Gerb. Tarybos nariai atliekų klausimas kaip ir buvo 

minėta yra aktualus. Kaune yra tobulintinų dalykų mažinant vartojimą ir atliekų kiekius. Diegiamos 

pažangios sistemos, infrastruktūros, ko Kaune šiuo metu dar nėra. Buvo išsakytas klausimas kaip 

mažinti deginamų atliekų kiekius ir į sąvartynus šalinamų atliekų kiekius. Tai Kaunas neturi 

modernios, šiuolaikiškos didžiagabaričių ir kitokių atliekų šalinimo aikštelės. Kituose Europos 

miestuose gyventojai gali važiuoti ir į atskirus konteinerius labai smulkiai išrūšiuoti atliekas ir jas 

panaudoti ir perdirbti. Tam būtų galima panaudoti šiuos sklypus.  

R. Kupčinskas. Ar į šitą sklypą bus perkelti „Kauno švara“ gamybiniai ir administraciniai 

pastatai ir ar tai bus tik aikštelės atliekų rūšiavimui?  

D. Valiukas. Kol kas čia planuojama tik rezervuoti sklypus, po to bus kitas etapas.  
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Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-535). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-547„Dėl kitos paskirties valstybinės žemės 

sklypo Sandraugos g. 13B, Kaune, perdavimo neatlygintinai Kauno miesto savivaldybės 

nuosavybėn“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Gudėnas. Ar čia irgi susieta su tuo pačiu sklypu. Koks bendras sklypų plotas?  

D. Valiukas. Taip, bendras. Darbo g. 10 plotas apie 2 ha, Sandraugos g. 13B apie 3,5 ha.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 24, prieš – 3, susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-536). 

  

 

Į salę grįžo P. Lukševičius.     

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-561 „Dėl nekilnojamojo turto                          

K. Baršausko g. 92-17, Kaune, panaudos sutarties su Kauno bendruomenės centru „Girsta“ 

atnaujinimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 

komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas pritarė su 

pastabomis. Siūlo Tarybos sprendimo projekto 1 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „3 metams“, įrašyti 

skaičių ir žodį „2 metams“.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto siūlymo. 

Balsavo: už – 28, prieš – 1, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pastabomis. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-537). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-549 „Dėl nekilnojamojo turto panaudos ir 

nuomos sutarčių, sudarytų su Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija, Maltos ordino pagalbos tarnyba 

ir viešąja įstaiga „Ištiesk pagalbos ranką“, pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-538). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-544 „Dėl pripažintų nereikalingais, 

netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų Uosio g. 7 ir H. ir O. Minkovskių g. 86, 

Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

 NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-539). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-546 „Dėl nekilnojamojo turto                            

Taikos pr. 51, Kaune, verčių perėmimo, turto perdavimo ir nekilnojamojo turto panaudos sutarties su 

Kauno „Vyturio“ gimnazija atnaujinimo“. 

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

komitetuose, visuose pritarta su pastabomis. Siūloma Tarybos sprendimo projekto 4 punkte po žodžių 

„2019 m. gruodžio 23 d.“ įrašyti žodžius „5 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą 

perėjimo kitam asmeniui, švietimo ir ugdymo veiklai vykdyti“. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl komitetų siūlomos pastabos. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pastabomis 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-540). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-533 „Dėl nuomos sutarties su                                      

J. Venclovienės įmone nutraukimo ir nekilnojamojo turto Josvainių g. 2, Kaune, nuomos“. 

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-541). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-534 „Dėl negyvenamųjų patalpų                      

Rasytės g. 10A, Kaune, nuomos Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklypo (unikalusis                           

Nr. 4400-0605-4826), Kaune, dalyje“. 
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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-542). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-535 „Dėl nekilnojamojo turto                     

Kareivinių g. 20, Kaune, nuomos“. 

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-543). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-545 „Dėl negyvenamųjų patalpų                              

Kovo 11-osios g. 26, Kaune, nuomos“. 

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-544). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-513 „Dėl Kauno miesto                               

savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-601 „Dėl Savivaldybės būsto                                     

Kovo 11-osios g. 52-79, Kaune, pardavimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

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-545). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-516 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-481 „Dėl Savivaldybės būsto M. Daukšos g. 48-4, Kaune, 

pardavimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

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-546). 
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48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-514 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Saulės g. 16-23, 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-547). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-515 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

K. Griniaus g. 13-7, 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-548). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-530 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Baltijos g. 88-16, 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-549). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-531 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Raudondvario pl. 117-4, 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-550). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-532 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Kareivinių g. 24-2A, 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-551). 

 

 



21 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-550 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

K. Būgos g. 54-1, 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-552). 

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-555 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

A. Mackevičiaus g. 104-14, 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-553). 

 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-556 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato 

Jurbarko g. 49, 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-554). 

 

 

 

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 


