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2019 m. gruodžio 17  d.    Nr. TP-12 

Kaunas 

 

 

 

Posėdis vyko 2019-12-17  (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 10.30 val.). 

 

Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras.   

Posėdžio sekretorė – Ieva Tamošiūnienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama). 

V. Matijošaitis. Posėdyje dalyvauja 36 Tarybos nariai, kvorumas yra, pradedam posėdį. 

 

 

A. Palionis. Labas rytas. Posėdį pradėsime nuo Tarybos narių nusišalinimų nuo 

sprendimų projektų svarstymo. Nusišalinimą yra pareiškęs B. Želvys nuo sprendimo projekto             

TR-569 „Dėl Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ direktoriaus“ svarstymo 

(pridedama).  

 

Iš salės išėjo B. Želvys. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti B. Želvio nusišalinimui nuo TR-569 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

A. Palionis. Taip pat nusišalinimą yra pareiškęs V. Vaitkevičius nuo sprendimo projekto             

TR-636 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. T-432 „Dėl 

nekilnojamojo turto Pašilės g. 39A ir Pašilės g. 41, Kaune, pirkimo“ pakeitimo“ svarstymo 

(pridedama).  

 

Iš salės išėjo V. Vaitkevičius.  

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti V. Vaitkevičiaus nusišalinimui nuo        

TR-636 sprendimo projekto svarstymo?  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 



2 

 

V. Varžinskas. Nusišalinu nuo sprendimo projekto TR-588 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės kūdikio kraitelio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ svarstymo. 

 

Iš salės išėjo V. Varžinskas. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti V. Varžinsko nusišalinimui nuo TR-588 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

Į salę grįžo B. Želvys, V. Vaitkevičius, V. Varžinskas. 

 

A. Palionis. Norinčiųjų nusišalinti nuo sprendimų projektų svarstymo nebėra, 

pradėkime darbotvarkės svarstymą. Informuoju, kad frakcijų seniūnų sueiga neįvyko. Vakar buvo 

gautas TS-LKD frakcijos siūlymas į darbotvarkę įtraukti sprendimo projektą TR-649 „Dėl Kauno 

centrinio pašto rūmų ateities ir Lietuvos architektūros centro steigimo“ (pridedama). 

 

A. Palionis. Kviečiu Tarybos narius pasiruošti balsavimui dėl TS-LKD frakcijos 

siūlymo įtraukti į darbotvarkę sprendimo projektą TR-649. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo įtraukti į darbotvarkę sprendimo projektą 

TR-649.  

Balsavo: už – 38, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

A. Palionis. Šis klausimas bus įtrauktas pirmuoju darbotvarkės klausimu. Taip pat noriu 

informuoti, kad rengėjui atsiėmus iš darbotvarkės išbraukiami 34 klausimas „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-446 „Dėl didžiausio leistino 

pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse neformaliojo švietimo 

įstaigose nustatymo“ pakeitimo“ (TR-644) ir 35 klausimas „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

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

(TR-645). 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę su pakeitimais? 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę su pakeitimais. 

 

1. Dėl Kauno centrinio pašto rūmų ateities ir Lietuvos architektūros centro steigimo 

(TR-649). 

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 metų darbo plano patvirtinimo             

(TR-595).  

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės kūdikio kraitelio skyrimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo (TR-588).  
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4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo                  

Nr. T-205 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ 

pakeitimo (TR-567).  

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-55 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo (TR-604).  

6. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą ,,Integruotų priklausomybės ligų gydymo 

paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo“ (TR-611).  

7. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario  6 d. sprendimo Nr. T-7 

,,Dėl Kauno miesto savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-610). 

8. Dėl atstovo skyrimo į Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo uždarosios 

akcinės bendrovės valdybą (TR-648).   

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

„Dėl Kauno miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-602).  

10. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. T-396 

,,Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2019 metų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo               

(TR-630).  

11. Dėl įgaliojimų suteikimo Viliui Šiliauskui (TR-578).  

12. Dėl Duburio gatvės pavadinimo suteikimo (TR-605).  

13. Dėl mišrių komunalinių atliekų tvarkymo pastoviosios ir kintamosios įmokos 

dedamosios dalies dydžių ir mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normų nustatymo (TR-629). 

14. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo                  

Nr. T-336 „Dėl Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos patvirtinimo“ pakeitimo 

(TR-615).  

15. Dėl šilumos kainų skirtumo kompensavimo Palemono gyventojams (TR-594).  

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

palaikomojo gydymo ligoninei (TR-609). 

17. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo 

(TR-616).  

18. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-43 

„Dėl Tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo ir pagalbos 

pinigų skyrimo vaiko laikiniesiems ir nuolatiniams globėjams (rūpintojams), šeimynoms Kauno 

miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-614).  

19. Dėl automobilio perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 

Vaikų gerovės centrui „Pastogė“ (TR-603).  

20. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 18 d. sprendimo                 

Nr. T-290 „Dėl Piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais skyrimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-646). 

21. Dėl Kauno Kovo 11-osios gimnazijos  direktoriaus skyrimo (TR-574). 

22. Dėl Kauno Petrašiūnų progimnazijos direktoriaus skyrimo (TR-573). 

23. Dėl Kauno Milikonių progimnazijos   direktoriaus skyrimo (TR-572). 

24. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Vaikystė“ direktoriaus (TR-598).  

25. Dėl Kauno Rokų gimnazijos direktoriaus (TR-576).  

26. Dėl Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos direktoriaus skyrimo (TR-575).  

27. Dėl Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ direktoriaus               

(TR-569).  

28. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Naminukas“ direktoriaus skyrimo (TR-570).  

29. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Smalsutis“ direktoriaus skyrimo (TR-571).  

30. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“ direktoriaus (TR-596).  
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31. Dėl kai kurių Kauno miesto švietimo įstaigų direktorių darbo sutarčių termino 

pakeitimo (TR-577).  

32. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Bernardo 

Brazdžionio mokyklai, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo, 

išardymo ir likvidavimo (TR-568). 

33. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 

„Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, 

išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-632).  

34. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-490 

„Dėl Mokymo lėšų skyrimo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

(TR-638). 

35. Dėl leidimo Kauno menininkų namams pirkti automobilį (TR-597).  

36. Dėl Savivaldybės turto investavimo ir VšĮ „Kaunas 2022“ dalininko kapitalo 

padidinimo (TR-612).  

37. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. T-420 

,,Dėl Kauno miesto kamerinio teatro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-601).  

38. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 12 d. sprendimo               

Nr. T-162 „Dėl Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos teikiamų 

paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-608).  

39. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. T-419 

„Dėl Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-600).  

40. Dėl Kauno  menininkų namų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-599).  

41. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo               

Nr. T-142 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo įkainių nustatymo ir pritarimo 

sudaryti viešųjų paslaugų teikimo sutartį“ pakeitimo (TR-613). 

42. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo            

Nr. T-811 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (TR-607). 

43. Dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinių automobilių 

valdytojų (naudotojų) atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto 

vietomis automobiliams statyti mokėjimo (TR-565).  

44. Dėl Lietuvos kriminalinės policijos biuro tarnybinių automobilių valdytojų 

(naudotojų) atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis 

automobiliams statyti mokėjimo (TR-564).  

45. Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos tarnybinių automobilių 

valdytojų (naudotojų) atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto 

vietomis automobiliams statyti mokėjimo (TR-566). 

46. Dėl Lietuvos moksleivių sąjungos renginio „Žiemos forumas – XXIX asamblėja“ 

dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio 

nustatymo (TR-647) 

47. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 6 d. sprendimo               

Nr. T-630 „Dėl Kauno miesto gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-579).  

48. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-474 

„Dėl Kauno miesto kapinių tvarkymo ir žmonių palaikų laidojimo taisyklių patvirtinimo“  

pakeitimo (TR-619).  

49. Dėl Vidaus vandenų uostų ir komercinių prieplaukų steigimo ir registravimo Kauno 

miesto savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo (TR-606).  

50. Dėl Viliaus Šiliausko įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės sklypų perdavimo 

Kauno miesto savivaldybei nuosavybės ar patikėjimo teise aktus (TR-633). 

51. Dėl sutikimo priimti kaip paramą Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn žemės 

sklypą Kaune (unikalusis Nr. 4400-2768-6984), reikalingą Šeštokų gatvei rekonstruoti (TR-631). 
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52. Dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo Kauno miesto savivaldybei neatlygintinai 

naudotis jos funkcijoms atlikti (TR-635). 

53. Dėl prašymo perduoti Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančius valstybinės 

miškų ūkio paskirties žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise (TR-621). 

54. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-3121-

4272) Balčkalnio g., Kaune (TR-590). 

55. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype (unikalusis  Nr. 4400-2865-

3976) Kurtinių g., Kaune (TR-589).  

56. Dėl leidimo registruoti Kauno miesto visuomenės sveikatos biuro buveinę Kauno 

miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate Vaidoto g. 115, Kaune (TR-591).  

57. Dėl nekilnojamojo turto Jovarų g. 4, Kaune, perdavimo neatlygintinai naudotis 

panaudos pagrindais VšĮ „Kauno Žalgirio“ futbolo akademijai (TR-620).  

58. Dėl negyvenamųjų patalpų Baltų pr. 7B, Kaune, nuomos (TR-584).  

59. Dėl nekilnojamojo ir trumpalaikio materialiojo turto A. Stulginskio g. 61, Kaune, 

perėmimo iš Vaikų gerovės centro „Pastogė“ ir jo išnuomojimo ne konkurso būdu viešajai įstaigai 

„Vaikų linija“ (TR-618). 

60. Dėl nekilnojamojo turto Šiaurės pr. 55, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Martyno Mažvydo progimnazijai (TR-622). 

61. Dėl nekilnojamojo turto J. Kumpio g. 1, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise Kauno  lopšeliui-darželiui „Dvarelis“ (TR-624). 

62. Dėl nekilnojamojo turto Pramonės pr. 35, Kaune, panaudos sutarties su Kauno 

sporto mokykla „Bangpūtys“ atnaujinimo (TR-634). 

63. Dėl nekilnojamojo turto Armatūrininkų g. 4, Raudonojo Kryžiaus g. 1 ir                 

Kruonio g. 21, Kaune, nuomos (TR-592). 

64. Dėl nekilnojamojo turto Rasytės g. 10A, Kaune, panaudos sutarčių su Kauno klubu 

„Likimo draugai“  atnaujinimo (TR-637).  

65. Dėl nekilnojamojo turto Vaidoto g. 115, Kaune, nuomos sutarties su Kauno krašto 

nefrologinių ligonių draugija „Kauno gyvastis“ pakeitimo (TR-623).  

66. Dėl nekilnojamojo turto Gedimino g. 36, Laisvės al. 17, 19, V. Putvinskio g. 3,                    

Josvainių g. 2, Kaune, nuomos (TR-625).  

67. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio materialiojo turto  R. Kalantos g. 133 ir               

Tilžės g. 33, Kaune, perėmimo iš Kauno miesto socialinių paslaugų centro (TR-617).  

68.  Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 10 d. sprendimo                  

Nr. T-432 „Dėl nekilnojamojo turto Pašilės g. 39A ir Pašilės g. 41, Kaune, pirkimo“ pakeitimo      

(TR-636).  

69. Dėl butų pirkimo asmenims ir šeimoms, įrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę 

į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (TR-593). 

70. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-87 

„Dėl Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų 

nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-643).  

71. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto J. Dobkevičiaus g. 8-1, Kaune, pardavimo 

(TR-628).  

72. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Pravieniškių g. 31-4, Kaune, pardavimo             

(TR-627).  

73. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Rausvės g. 6-2, Kaune, pardavimo (TR-580).  

74. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Daujėnų g. 7-2, Kaune, pardavimo (TR-581).  

75. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto K. Griniaus g. 5-30, Kaune, pardavimo              

(TR-582).  

76. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Panerių g. 9-4, Kaune, pardavimo (TR-583).  
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77. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Raudondvario pl. 174-107, 108, Kaune, 

pardavimo (TR-585).  

78. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Žaliojoje g. 32-2A, Kaune, pardavimo            

(TR-586).  

79. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Sąjungos a. 7-18, Kaune, pardavimo            

(TR-587).  

80. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Gintariškių g. 21, Kaune, dalies pardavimo 

(TR-639).  

81. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Siūlų g. 20, Kaune, dalių pardavimo            

(TR-640).  

82. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Gintaro g. 8, Kaune, dalies pardavimo               

(TR-641).  

83. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Lietuvių g. 19, Kaune, dalies pardavimo 

(TR-642).  

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).  

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-649 ,,Dėl Kauno centrinio pašto rūmų 

ateities ir Lietuvos architektūros centro steigimo“.  

Pranešėja – Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Jurgita Šiugždinienė. Noriu 

pasiūlyti Tarybai palaikyti siūlymą Kauno centrinio pašto rūmuose įsteigti Lietuvos architektūros 

centrą, kuris veiktų kaip kūrybinių industrijų klasteris architektūros srityje. Jį galėtų sudaryti dvi 

dalys: architektūros ir dizaino muziejus bei kūrybinių industrijų klasteris, kuriame galėtų puikiai 

derėti tiek visuomeninės, tiek komercinės funkcijos, t.y. ir verslo inkubatorius, ir skaitykla, ir 

kūrybinės dirbtuvės, ir restoranai, ir įvairios kitokios veiklos. Siūlome pavesti Administracijos 

direktoriui išanalizuoti situaciją, apsvarstyti, kokio centro Kaunui reikėtų, aktyviai dalyvauti 

derybose centriniame lygmenyje su Kultūros, Susisiekimo ministerijomis, Prezidentūra, kurioje 

dabar yra įsteigta tarpinstitucinė darbo grupė. Prašau palaikyti šį sprendimo projektą. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Varžinskas. Sprendimo projekte minite finansavimą iš Europos Sąjungos 

programavimo lėšų, Norvegijos fondų. Iš kokių tiksliai suplanuotų ir besibaigiančių Europos 

Sąjungos programavimo lėšų, ar iš išsemtų Norvegijos fondų mechanizmų suplanavote pritraukti 

lėšas į šį projektą? Kokia konkreti Lietuvos architektų organizacija ar asociacija yra prisiėmusi 

atsakomybę praktiškai įgyvendinti jūsų siūlomą projektą ir kokybiškai užpildyti objekto turinį, kurį 

siūlote sprendimo projekte. 

J. Šiugždinienė. 2 ir 3 sprendimo projekto punktuose siūlau, kad Savivaldybė imtųsi 

iniciatyvos šioje srityje. Su struktūriniais fondais ir su Prezidentūra, ir su Kultūros ministerija yra 

kalbėta. Reikia derėtis ir kalbėti, nes priešingu atveju pinigų niekada nebus. Yra Architektų sąjunga, 

kuri yra parašiusi ne vieną raštą Prezidentūrai ir Kultūros ministerijai, siūlydama steigti Lietuvos 

architektūros centrą. Taip pat palaiko ir architektų bendruomenė. Manau, kad tai yra argumentuotas 

ir geras pasiūlymas. Aš negaliu už juos atsakyti, ar jie prisiima atsakomybę. Tai yra procesas. 

Savivaldybė turi imtis lyderystės.  

R. Širvys. Kam šiuo metu priklauso patalpos? Kaip turėtų būti įgyvendintas šis 

projektas, jei priimtume sprendimą pritarti jam, nesant išspręstiems patalpų nuosavybės ir valdymo 

klausimams? 

J. Šiugždinienė. Patalpos priklauso AB „Lietuvos paštas“, kurio steigėjas yra 

Susisiekimo ministerija. 

R. Širvys. Tai mes pritartume jūsų iniciatyvai ir tik po to prasidėtų sprendimas dėl 

patalpų? 
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J. Šiugždinienė. Pirmiausia siūlau apsispręsti, kokia yra Savivaldybės pozicija. Mes 

esame kviečiami dalyvauti darbo grupėje. Iš vicemero interviu matau, kad šiandien pozicijos 

neturime. Siūlau Administracijos direktoriui siūlyti variantus. Mano žiniomis, Centrinio pašto rūmai 

nėra AB „Lietuvos paštas“ įstatinio kapitalo dalis. Tai yra diskusijų ir derybų klausimas, už kokią 

sumą gali būti perimtas Centrinis paštas. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Jei Savivaldybė išreikštų poziciją, kad Centrinis paštas yra jai 

aktualus ir reikia jį išsaugoti, kaip unikalų tarpukario modernizmo objektą, tai viena iš galimybių 

yra kreiptis į Vyriausybę ir prašyti, kad šį pastatą perduotų neatlygintinai ir Savivaldybei tai nieko 

nekainuotų ir galėtų disponuoti. Tai yra politinės valios išreiškimas, be kurio toliau nejudės visi 

procesai. Ne tik šis objektas, bet ir istorinis Raudonojo kryžiaus ligoninės pastatas, miestui yra 

svarbūs ir reikia juos naudojant išsaugoti. Siūlau priimti sprendimą, o po to jau Administracijos 

direktorius siūlys galimus sprendimus. 

V. Varžinskas. Sprendimo projektas atrodo avantiūriškai. Neaišku, nei ką ketinama 

daryti, nei kas imsis atsakomybės už tokio architektūros centro įveiklinimą, nei kelių milijonų 

finansinė našta neatsakingai gali būti užmesta miestiečiams. Sprendimo projektas yra neapgalvotas, 

neparuoštas. Tarybos narė galėjo atlikti namų darbus, pateikti aiškų planą. Matyt, todėl nebuvo 

pristatytas komitetams. Kauno centrinis paštas yra labai aktuali ir jautri visiems tema, todėl teikti 

tokius neatsakingus ir neparuoštus pasiūlymus yra nepagarba net tik Tarybos nariams, bet ir visiems 

miestiečiams. Gal tai yra politinės patirties stoka. 

A. Palionis. Kauno centrinis paštas yra Kauno miesto teritorijoje, kurioje yra ir kitų 

tarpukario pastatų, kurie saugomi nustatytais paveldosauginiais reikalavimais. Nežinau, iš kur 

ištraukti faktai, kad jei ne valstybinė institucija ar ne savivaldybė valdo pastatą, tai jokie 

paveldosauginiai apribojimai yra netaikomi ir veiklos, susijusios su miesto bendruomene, negali 

vykti. Pagal tokią logiką miestas turėtų išpirkti visus miesto centrinėje dalyje esančius pastatus. 

Geras pavyzdys yra su KTU ir VDU pastatais. Šis siūlymas yra ne apie veiklas, o bandoma prie 

pastato pritempti veiklas. Siūlau šį klausimą išgryninti ir tik po to svarstyti. 

J. Šiugždinienė. Frakcijos vardu aš siūlau, kad Savivaldybė panagrinėtų ir apsispręstų 

ko nori ir tikisi iš šio pastato. Administracijos pareiga yra surinkti duomenis, informaciją, atlikti 

analizę ir pateikti pasiūlymą Tarybai. Šis sprendimas yra tik proceso pradžia, kad Kaunas išlaikytų 

unikalų pastatą. Šiame pastate galime derinti komercines ir viešąsias paslaugas. Kaunas neturi nei 

vieno kūrybinių industrijų klasterio. Lietuvoje nėra architektūros muziejaus. Kodėl jo neįsteigus 

Kaune? 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 7, prieš – 9, susilaikė – 24. 

 

A. Palionis. Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcija prašo 

pakartoti balsavimą. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 8, prieš – 8, susilaikė – 25 (balsavimo rezultatų protokolas pridedamas) 

NUSPRĘSTA. Sprendimo nepriimti. 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-595 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2020 metų darbo plano patvirtinimo“.  
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Pranešėja – Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja Audronė 

Petkienė. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-555). 

 

Iš salės išėjo V. Varžinskas. 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-588 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

kūdikio kraitelio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

Pranešėja – Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Agnė Augonė. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-556 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

Į salę grįžo V. Varžinskas. 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-567 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-205 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Lukaševičiūtė. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-557). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-604 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Lukaševičiūtė. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-558 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-611 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą 

,,Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo“.  

Pranešėja – Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Lukaševičiūtė. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-559). 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-610 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. vasario  6 d. sprendimo Nr. T-7 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės lankytinų vietų 

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Lukaševičiūtė. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-560 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-648 „Dėl atstovo skyrimo į Kauno 

laisvosios ekonominės zonos valdymo uždarosios akcinės bendrovės valdybą“.  

Pranešėja – Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Lukaševičiūtė. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 33, prieš – 0, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-561). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-602 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja Roma Vosylienė. Parengus 

sprendimo projektą, buvo gauta papildoma informacija iš LR ministerijų apie Savivaldybės 

administracijai papildomai skirtą 1651,8 tūkst. eurų dotaciją, todėl siūloma sprendimo projekte 

padaryti atitinkamus pakeitimus (pridedama). Finansų ir ekonomikos skyriaus pateikta informacija 

apie papildomai gautas dotacijas buvo svarstyta 2 komitetuose: Ekonomikos ir finansų bei Valdymo 

ir bendruomenių plėtojimo. Šie komitetai pritarė sprendimo projektui su pakeitimais. Kiti 5 

komitetai pritarė sprendimo projektui be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pataisų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Rengėjo pateiktoms pataisoms pritarti. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-562 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 
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10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-630 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. T-396 ,,Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo 

turto 2019 metų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja Roma Vosylienė. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už –32, prieš – 0, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-563). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-578 „Dėl įgaliojimų suteikimo Viliui 

Šiliauskui“.  

Pranešėjas – Statybos valdymo skyriaus vedėjas Vigimantas Abramavičius. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už –37, prieš – 0, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-564). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-605 ,,Dėl Duburio gatvės pavadinimo 

suteikimo“.  

Pranešėjas - Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T- 565 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-629 ,,Dėl mišrių komunalinių atliekų 

tvarkymo pastoviosios ir kintamosios įmokos dedamosios dalies dydžių ir mišrių komunalinių 

atliekų susikaupimo normų nustatymo“.  

Pranešėja – Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Gudėnas. Kokie yra pagrindiniai motyvai, kad branginama komunalinių atliekų 

surinkimo kaina? 

R. Savickienė. Kaina didinama ne dėl miesto sprendimų, bet dėl valstybinio mokesčio 

už atliekų šalinimą sąvartyne padidėjimo. Taip pat didėja deginamų atliekų kiekis ir deginimo kaina. 

KALBĖJO: 

V. Gudėnas. Kaunas jau davė deginimo atliekų įmonei savo teritoriją. Nesuprantu, 

dabar duosime už dyką atliekas, kurios yra kaip ir Savivaldybės turtas, primokėsime 27,5 Eur už 1 t, 

atgal grąžos negausime. Dabar dar didiname mokesčius „Kauno švarai“. Taip bendrovės pelnas dar 

padidės. Gyventojai už tai sumokės. Kokią naudą Kaunas gaus iš atliekų deginimo? 
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V. Varžinskas. Atliekų šalinimas sąvartyne ir deginimas yra patys brangiausi atliekų 

tvarkymo būdai visoje Europoje. Komunalinių atliekų išvežimo tarifo padidėjimas juridiniams 

asmenims ir namų valdoms nebūtinai reiškia didesnes išlaidas už atliekų tvarkymą. Teisingai 

išrūšiuotos antrinės žaliavos, kurios pagal tūrį sudaro apie 60 proc. atliekų, yra išvežamos 

nemokamai. Raginčiau miestiečius rūšiuoti atliekas ir sugeneruoti mažiau brangių komunalinių 

atliekų ir taip sutaupyti. Taip pat skatinu Kauno miesto įstaigas bei organizacijas, kurios generuoja 

atliekas, kartu su UAB „Kauno švara“ ieškoti galimybių ir organizuoti atliekų išrūšiavimą, kad 

brangių komunalinių atliekų susidarytų vis mažiau. Tada finansinė našta miestui nepadidėtų.  

A. Palionis. Dėl valstybinės politikos Vilniuje atliekų surinkimo kaina didėja 40 proc., 

Kaune – 16 proc. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 33, prieš – 5, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-566 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-615 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-336 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

paveldotvarkos programos patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėjas – Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Saulius Rimas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. Kaip rengėjai siūlome pakeisti Kauno miesto savivaldybės 

paveldotvarkos programos 21 punktą (pridedama). 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktos pataisos. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pataisai pritarti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-567 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-594 ,,Dėl šilumos kainų skirtumo 

kompensavimo Palemono gyventojams“.  

Pranešėjas – Energetikos skyriaus vedėjas Raimundas Endrikis. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-568 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-609 ,,Dėl turto perdavimo panaudos 

pagrindais viešajai įstaigai K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninei“. 
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Pranešėja – Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Renata Kudukytė-Gasperė. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-569). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-616 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

2020 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo“.  

Pranešėja – Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas Guoda Vaičekauskaitė. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

Gavus naujus duomenis iš Užimtumo tarnybos, prašome pakeisti sprendimo projekto priedo 4.3.2 

papunktį (pridedama). 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktos pataisos. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pastabai pritarti. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-570 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-614 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl Tėvų globos netekusių vaikų laikinosios 

globos (rūpybos) šeimoje organizavimo ir pagalbos pinigų skyrimo vaiko laikiniesiems ir 

nuolatiniams globėjams (rūpintojams), šeimynoms Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas Guoda Vaičekauskaitė. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-571 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-603 ,,Dėl automobilio perdavimo 

valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Vaikų gerovės centrui „Pastogė“.  

Pranešėja – Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas Guoda Vaičekauskaitė. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-572). 
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20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-646 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-290 „Dėl Piniginės socialinės paramos įstatymų 

nenustatytais atvejais skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Socialinės paramos skyriaus vedėja Ana Sudžiuvienė. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-573 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-574 ,,Dėl Kauno Kovo 11-osios 

gimnazijos direktoriaus skyrimo“. 

Pranešėja – Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas                   

Ona Gucevičienė. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-574). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-573 ,,Dėl Kauno Petrašiūnų 

progimnazijos direktoriaus skyrimo“. 

Pranešėja – Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas                   

Ona Gucevičienė. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-575). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-572 ,,Dėl Kauno Milikonių 

progimnazijos direktoriaus skyrimo“. 

Pranešėja – Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas                   

Ona Gucevičienė. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-576). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-598 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Vaikystė“ direktoriaus“.  

Pranešėja – Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas                   

Ona Gucevičienė. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Pritarta bendru sutarimu. 
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-577). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-576 ,,Dėl Kauno Rokų gimnazijos 

direktoriaus“.  

Pranešėja – Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas                   

Ona Gucevičienė. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-578). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-575 ,,Dėl Kauno Juozo Grušo meno 

gimnazijos direktoriaus skyrimo“.  

Pranešėja – Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas                   

Ona Gucevičienė. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Turime gražią tradiciją pasveikinti laimėjusius konkursą vadovus. 

Išdrįskime įvesti ir kitą tradiciją, t.y. padėkoti tiems vadovams, kurie daug metų dirbo, kaip šiuo 

atveju Juozo Grušo meno gimnazijos vadovė, Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos 

„Varpelis“ direktorė. Šios įstaigos yra išskirtinės ne tik Kaune, bet ir Lietuvoje. Nuoširdžiausia 

padėka Nijolei Šimienei, Halinai Abramavičienei už jų indėlį, kad turime vaikus, galinčius ir 

gebančius kurti. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-579). 

 

Iš salės išėjo B. Želvys. 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-569 ,,Dėl Kauno berniukų chorinio 

dainavimo mokyklos „Varpelis“ direktoriaus“.  

Pranešėja – Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas                   

Ona Gucevičienė. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų, Švietimo ir kultūros 

komitete išklausyta. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-580). 

 

Į salę grįžo B. Želvys. 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-570 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Naminukas“ direktoriaus skyrimo“.  

Pranešėja – Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas                   

Ona Gucevičienė. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Pritarta bendru sutarimu. 
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-581). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-571 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Smalsutis“ direktoriaus skyrimo“.  

Pranešėja – Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas                   

Ona Gucevičienė. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-582). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-596 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Svirnelis“ direktoriaus“.  

Pranešėja – Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas                   

Ona Gucevičienė. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-583). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-577 ,,Dėl kai kurių Kauno miesto 

švietimo įstaigų direktorių darbo sutarčių termino pakeitimo“.  

Pranešėja – Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas                   

Ona Gucevičienė. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-584). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-568 ,,Dėl valstybės turto, perduoto 

valdyti panaudos pagrindais Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklai, pripažinimo nereikalingu arba 

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

Pranešėja – Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas                   

Ona Gucevičienė. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-585). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-632 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal 

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

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas                   

Ona Gucevičienė. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Šiugždinienė. Šis sprendimo projektas yra susijęs su Tarybos sprendimu dėl kainos 

pagal gyvenamąją vietą. Žinau, kad buvo gautas Vyriausybės atstovo siūlymas artimiausiame 

Tarybos posėdyje ne vėliau kaip per mėnesį apsvarstyti klausimą dėl diferenciacijos pagal 

gyvenamąją vietą, t.y. šio aprašo 6 ir 8 punktus. Ar mes nesvarstysime šių punktų? 

O. Gucevičienė. Vyriausybės atstovo teikimą dėl sprendimo pakeitimo gavome vėliau 

nei buvo pateiktas šis teisės akto projektas. Šis sprendimo projektas teikiamas dėl to, kad ne visos 

savivaldybės gali teikti tokį pritaikytą ugdymą vaikams, kurie turi neįgalumą, žymius raidos bei 

sveikatos sutrikimus. Jie ugdomi mūsų trijose specialiosiose mokyklose. Ne visos savivaldybės gali 

įgyvendinti tokį ugdymą, nes neturi tokių specialiųjų mokyklų. Vyriausybės atstovui buvo pranešta, 

kad šis sprendimo projektas buvo pateiktas anksčiau nei gautas teikimas ir jau apsvarstytas 

komitetuose. Gavome atsakymą, kad terminas pratęstas iki vasario 15 dienos. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-586 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-638 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-490 „Dėl Mokymo lėšų skyrimo, naudojimo ir 

perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas                   

Ona Gucevičienė. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-587 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-597 ,,Dėl leidimo Kauno menininkų 

namams pirkti automobilį“.  

Pranešėja – Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas        

Nomeda Prevelienė. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų, Švietimo ir kultūros 

komitete išklausyta. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-588). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-612 ,,Dėl Savivaldybės turto 

investavimo ir VšĮ „Kaunas 2022“ dalininko kapitalo padidinimo“.  

Pranešėja – Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas        

Nomeda Prevelienė. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Ar ir ateityje bus daromi įnašai, nes kaip aiškinamajame rašte sakoma, 

kad įstaigos veiklai trūksta lėšų. Dalininkų yra trys. Ar kiti dalininkai taip pat darys įnašus? 
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N. Prevelienė. Šiai dienai siūloma tik Kauno miesto savivaldybei daryti įnašą. Yra 

priimtas sprendimas pasirašyti trijų metų sutartį. Tikėtina, kad kitais metais bus galima naudoti 1/12 

biudžeto ir papildomo įnašo nereikės.  

P. Lukševičius. Kam bus skiriamas investuojamas turtas, t.y. piniginės lėšos? Ar mokos 

fondui? 

N. Prevelienė. Šios lėšos bus skiriamos veiklai vykdyti, t.y. pagrindinių renginių 

organizavimui I ketvirtyje, vykimui į Rijekos, kaip kultūros sostinės, atidarymą, ir daliai darbo 

užmokesčiui. Šios lėšos, gavus finansavimą iš kitų šaltinių, bus atstatytos ir grąžintos kaip pilnas 

dalininko įnašas. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-589). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-601 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. T-420 ,,Dėl Kauno miesto kamerinio teatro teikiamų 

paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas        

Nomeda Prevelienė. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-590 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-608 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. T-162 „Dėl Kauno miesto savivaldybės Vinco 

Kudirkos viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas        

Nomeda Prevelienė. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-591 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-600 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. T-419 „Dėl Kauno miesto muziejaus teikiamų 

paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas        

Nomeda Prevelienė. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-592 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-599 ,,Dėl Kauno  menininkų namų 

teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“.  

Pranešėja – Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas        

Nomeda Prevelienė. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-593 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-613 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

pakeitimo“. 

Pranešėjas – Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas 

Matusevičius. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-594). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-607 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas 

Matusevičius. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-595). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-565 ,,Dėl Kauno apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato tarnybinių automobilių valdytojų (naudotojų) atleidimo nuo vietinės 

rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“.  

Pranešėjas – Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas 

Matusevičius. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-596). 
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44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-564 ,,Dėl Lietuvos kriminalinės 

policijos biuro tarnybinių automobilių valdytojų (naudotojų) atleidimo nuo vietinės rinkliavos už 

naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“.  

Pranešėjas – Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas 

Matusevičius. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-597). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-566 ,,Dėl Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybos tarnybinių automobilių valdytojų (naudotojų) atleidimo nuo vietinės 

rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“. 

Pranešėjas – Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas 

Matusevičius. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-598). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-647 ,,Dėl Lietuvos moksleivių 

sąjungos renginio „Žiemos forumas – XXIX asamblėja“ dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus 

susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo“. 

Pranešėjas – Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas 

Matusevičius. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-599). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-579 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2007 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-630 „Dėl Kauno miesto gatvių sąrašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“.  

Pranešėjas – Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Prašome pritarti rengėjo pateiktoms pataisoms dėl 

korektūros klaidų (pridedama). 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pataisų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pataisoms pritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-600). 
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48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-619 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2010 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-474 „Dėl Kauno miesto kapinių tvarkymo ir žmonių 

palaikų laidojimo taisyklių patvirtinimo“  pakeitimo“.  

Pranešėjas – Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Noriu paklausti dėl įvažiavimo į kapines ne daugiau kaip 3 kartus. Ar 

kiekvieną kartą reikės gauti naują įvažiavimo į kapines leidimą asmenims, kurie vykdo paminklo 

statymo ar rekonstrukcijos darbus? Kapo paminklo išmatavimai galios tik naujiems, ar ir seniems 

paminklams? 

A. Pakalniškis. Kapo paminklo išmatavimai galioja tik naujiems paminklams. Dėl 

leidimo įvažiuoti į kapines 3 kartus paminklo statymui, taip yra skatinama planuoti darbus. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 31, prieš – 0, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-601 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-606 ,,Dėl Vidaus vandenų uostų ir 

komercinių prieplaukų steigimo ir registravimo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje nuostatų 

patvirtinimo“.  

Pranešėjas – Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Vietoj buvusio katerių uosto yra planuojama įrengti pramoginį uostą. Ar 

todėl reikia tvirtinti šias naujas instrukcijas?  

A. Pakalniškis. Iš esmės taip. Kauno miesto savivaldybė buvo nesusireglamentavusi šio 

klausimo. Patvirtinus šiuos nuostatus, bus galima juos taikyti ir šios prieplaukos įrengimui. 

R. Kupčinskas. Ar planuojama ateityje įrengti daugiau prieplaukų? 

A. Pakalniškis. Bendrajame plane visos prieplaukos, galimos Kauno miesto teritorijoje, 

jau yra numatytos. Mano žiniomis, kitų metų biudžete nenumatyta lėšų naujų prieplaukų įrengimui 

bent jau Nemune ir Neryje. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-602 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-633 ,,Dėl Viliaus Šiliausko įgaliojimo 

pasirašyti valstybinės žemės sklypų perdavimo Kauno miesto savivaldybei nuosavybės ar 

patikėjimo teise aktus“. 

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 
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Balsavo: už – 29, prieš – 0, susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-603). 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-631 ,,Dėl sutikimo priimti kaip paramą 

Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn žemės sklypą Kaune (unikalusis Nr. 4400-2768-6984), 

reikalingą Šeštokų gatvei rekonstruoti“. 

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-604). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-635 ,,Dėl valstybinės žemės sklypų 

perdavimo Kauno miesto savivaldybei neatlygintinai naudotis jos funkcijoms atlikti“. 

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-605). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-621 ,,Dėl prašymo perduoti Kauno 

miesto savivaldybės teritorijoje esančius valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus valdyti, 

naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise“. 

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 30, prieš – 3, susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-606). 

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-590 ,,Dėl sutikimo tiesti dujotiekio 

tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-3121-4272) Balčkalnio g., Kaune“. 

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-607). 

 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-589 ,,Dėl sutikimo tiesti dujotiekio 

tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-2865-3976) Kurtinių g., Kaune“.  

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

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

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-608). 

 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-591 ,,Dėl leidimo registruoti Kauno 

miesto visuomenės sveikatos biuro buveinę Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančiame pastate Vaidoto g. 115, Kaune“.  

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-609). 

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-620 ,,Dėl nekilnojamojo turto       

Jovarų g. 4, Kaune, perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais VšĮ „Kauno Žalgirio“ 

futbolo akademijai“.  

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-610). 

 

 

58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-584 ,,Dėl negyvenamųjų patalpų            

Baltų pr. 7B, Kaune, nuomos“.  

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-611). 

 

 

59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-618 ,,Dėl nekilnojamojo ir 

trumpalaikio materialiojo turto A. Stulginskio g. 61, Kaune, perėmimo iš Vaikų gerovės centro 

„Pastogė“ ir jo išnuomojimo ne konkurso būdu viešajai įstaigai „Vaikų linija“. 

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-612). 
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60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-622 ,,Dėl nekilnojamojo turto Šiaurės 

pr. 55, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Martyno 

Mažvydo progimnazijai“. 

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-613). 

 

 

61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-624 ,,Dėl nekilnojamojo turto                        

J. Kumpio g. 1, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno  

lopšeliui-darželiui „Dvarelis“. 

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-614). 

 

 

62. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-634 ,,Dėl nekilnojamojo turto 

Pramonės pr. 35, Kaune, panaudos sutarties su Kauno sporto mokykla „Bangpūtys“ atnaujinimo“. 

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-615). 

 

 

63. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-592 ,,Dėl nekilnojamojo turto 

Armatūrininkų g. 4, Raudonojo Kryžiaus g. 1 ir Kruonio g. 21, Kaune, nuomos“. 

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-616). 

 

 

64. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-637 ,,Dėl nekilnojamojo turto             

Rasytės g. 10A, Kaune, panaudos sutarčių su Kauno klubu „Likimo draugai“  atnaujinimo“.  

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-617). 
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65. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-623 ,,Dėl nekilnojamojo turto            

Vaidoto g. 115, Kaune, nuomos sutarties su Kauno krašto nefrologinių ligonių draugija  „Kauno 

gyvastis“ pakeitimo“.  

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų, Sveikatos ir socialinių reikalų komitete išklausyta. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-618). 

 

 

66. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-625 ,,Dėl nekilnojamojo turto 

Gedimino g. 36, Laisvės al. 17, 19, V. Putvinskio g. 3, Josvainių g. 2, Kaune, nuomos“.  

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-619). 

 

 

67. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-617 ,,Dėl nekilnojamojo ir kito 

ilgalaikio materialiojo turto R. Kalantos g. 133 ir Tilžės g. 33, Kaune, perėmimo iš Kauno miesto 

socialinių paslaugų centro“.  

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-620). 

 

Iš salės išėjo V. Vaitkevičius. 

 

68. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-636 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. T-432 „Dėl nekilnojamojo turto Pašilės g. 39A ir   

Pašilės g. 41, Kaune, pirkimo“ pakeitimo“.  

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-621). 

 

Į salę grįžo V. Vaitkevičius. 

 

69. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-593 ,,Dėl butų pirkimo asmenims ir 

šeimoms, įrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą“. 
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Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Kaip rengėjai prašome sprendimo projekte išbraukti             

1.2 papunktį, nes savininkas tą butą jau yra pardavęs (pridedama). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Kokia yra perkamo buto ploto vidutinė kvadrato kaina? 

D. Valiukas. Apie 1000 Eur ir mažiau. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktos pataisos. 

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

NUSPRĘSTA. Pataisai pritarti. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-622). 

 

 

70. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-643 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto 

savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-623). 

 

 

71. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-628 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto J. Dobkevičiaus g. 8-1, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-624). 

 

 

72. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-627 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Pravieniškių g. 31-4, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-625). 
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73. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-580 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Rausvės g. 6-2, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-626). 

 

 

74. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-581 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Daujėnų g. 7-2, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-627). 

 

 

75. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-582 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto K. Griniaus g. 5-30, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-628). 

 

 

76. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-583 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Panerių g. 9-4, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-629). 

 

 

77. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-585 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Raudondvario pl. 174-107, 108, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-630). 
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78. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-586 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Žaliojoje g. 32-2A, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-631). 

 

 

79. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-587 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Sąjungos a. 7-18, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-632). 

 

 

80. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-639 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Gintariškių g. 21, Kaune, dalies pardavimo“.  

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Ar bus formuojamas žemės sklypas prie ūkio paskirties pastato? Ar 

pirkėjas perka tik pastatą? 

D. Valiukas. Gavome raštą iš Nacionalinės žemės tarnybos, kuriame teigiama, kad prie 

šio ir kitų pastatų, kurie pateikti sekančiuose 3 darbotvarkės klausimuose, žemės sklypai nebus 

formuojami. 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-633). 

 

 

81. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-640 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastatų Siūlų g. 20, Kaune, dalių pardavimo“.  

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-634). 

 

 

82. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-641 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Gintaro g. 8, Kaune, dalies pardavimo“.  

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 
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Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-635). 

 

 

83. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-642 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Lietuvių g. 19, Kaune, dalies pardavimo“.  

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-636). 

 

84. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai.  

A. Palionis. 2019 m. lapkričio 26 d. buvo gautas iš Vyriausybės atstovo Kauno ir 

Marijampolės apskrityje teikimas dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. 

sprendimo Nr. T-454 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama). Terminas dėl atsakymo į šį Vyriausybės atstovo raštą, kaip 

minėjo Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, yra pratęstas.  

 

Posėdis baigėsi 10.30 val. 
  

 

Savivaldybės meras                  Visvaldas Matijošaitis 

  

 

Tarybos sekretorė                          Sandra Gražulytė 

 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 

Ieva Tamošiūnienė 

 


