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POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020 m. vasario 4 d.    Nr. TP-1 

Kaunas 

 

 

 

Posėdis vyko 2020-02-04  (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. Kumetienė, V. Mačiūnė. 

 

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 pareiškusi E. Gudišauskienė nuo sprendimo projekto                               

Nr. TR-38 „Dėl Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityse 

2019 m. lapkričio 26 d. teikimo Nr. 7-7 „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“ svarstymo (pridedama).  

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti E. Gudišauskienės nusišalinimui nuo                  

TR-38 sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

Iš salės išėjo S. Sirtautas. 

 

A. Palionis. Nusišalinimą yra pareiškęs S. Sirtautas nuo sprendimo projekto Nr. TR-16 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ svarstymo 

(pridedama). 
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A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti S. Sirtauto nusišalinimui nuo Nr. TR-16 

sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

Į salę grįžo S. Sirtautas.  

 

Iš salės išėjo V. Vaitkevičius. 

 

 

A. Palionis. Nusišalinimą yra pareiškęs V. Vaitkevičius nuo sprendimo projekto Nr. TR-16 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ svarstymo 

(pridedama). 

 

 

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

Nr. TR-16 sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

Į salę grįžo V. Vaitkevičius. 

 

Iš salės išėjo I. Juodeškienė. 

 

A. Palionis. Nusišalinimą yra pareiškusi I. Juodeškienė nuo sprendimo projekto Nr. TR-16 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ svarstymo 

(pridedama). 

 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti I. Juodeškienės nusišalinimui nuo Nr. TR-16 

sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

Iš salės išėjo K. Morkūnas. 

 

A. Palionis. Nusišalinimą yra pareiškęs K. Morkūnas nuo sprendimo projekto Nr. TR-16 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ svarstymo 

(pridedama). 
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A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti K. Morkūno nusišalinimui nuo Nr. TR-16 

sprendimo projekto svarstymo.  

 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

Į salę grįžo K. Morkūnas.  

 

Iš salės išėjo I. Visockienė. 

 

A. Palionis. Nusišalinimą yra pareiškusi I. Visockienė nuo sprendimo projekto Nr. TR-16 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ svarstymo 

(pridedama). 

 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti I. Visockienės nusišalinimui nuo Nr. TR-16 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

A. Palionis. Nusišalinimą yra pareiškusi J. E. Norvaišienė nuo sprendimo projekto                              

Nr. TR-36 „Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2018 m. spalio 4 d. memorandumo „Dėl 

bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo 

apmokėjimą“ ir pavedimo Kauno miesto savivaldybės merui jį pasirašyti“ ir Nr. TR-16 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ svarstymo (pridedama). 

 

 

Iš salės išėjo J. E. Norvaišienė. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti J. E. Norvaišienės nusišalinimui nuo                        

Nr. TR-36 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti J. E. Norvaišienės nusišalinimui nuo                          

Nr. TR-16 sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 
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Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

Į salę grįžo J. E. Norvaišienė ir I. Visockienė. 

 

 

V. Varžinskas. Nusišalinu nuo sprendimo projekto Nr. TR-17 „Dėl pritarimo įgyvendinti 

projektą „Ateities urbanistinių centrų įveiklinimas pasitelkiant kultūra ir kūrybiškumu grįstas pokyčių 

strategijas“ svarstymo.  

 

Iš salės išėjo V. Varžinskas.  

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti V. Varžinsko nusišalinimui nuo Nr. TR-17 

sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

A. Palionis. Norinčių nusišalinti nuo sprendimų projektų svarstymo nebėra, pradėkime 

darbotvarkės svarstymą. Informuoju, kad frakcijų seniūnų sueiga neįvyko, jokių pasiūlymų nebuvo. 

Gal dabar kas turi pasiūlymų dėl darbotvarkės?  

 

J. Šiugždinienė. Nusišalinu nuo sprendimo projekto Nr. TR-17 „Dėl pritarimo įgyvendinti 

projektą „Ateities urbanistinių centrų įveiklinimas pasitelkiant kultūra ir kūrybiškumu grįstas 

pokyčių strategijas“ svarstymo.  

 

Iš salės išėjo J. Šiugždinienė.  

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti J. Šiugždinienės nusišalinimui nuo Nr. TR-17  

sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę.  

 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Jolantos 

Baltaduonytės atleidimo iš pareigų (TR-37).  

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo 

(TR-16).  



5 

3. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Buvusios aviacijos gamyklos angaro konversija“ 

(TR-22).  

4. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Ateities urbanistinių centrų įveiklinimas 

pasitelkiant kultūra ir kūrybiškumu grįstas pokyčių strategijas“ (TR-17). 

5. Dėl pritarimo Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 

ataskaitai (TR-35).  

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-566 „Dėl 

mišrių komunalinių atliekų tvarkymo pastoviosios ir kintamosios įmokos dedamosios dalies dydžių ir 

mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios (TR-29).  

7. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-509 „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“ pripažinimo netekusiu galios (TR-25).  

8. Dėl Kauno miesto savivaldybės trumpalaikio materialiojo turto patikėjimo uždarajai 

akcinei bendrovei „Kauno švara“ (TR-27).  

9. Dėl UAB „Kauno vandenys“ 2020–2022 metų veiklos ir plėtros plano patvirtinimo (TR-15).  

10. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 10 d. sprendimo Nr. T-626 

,,Dėl didžiausio leistino biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ 

pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (TR-13).  

11. Dėl įgaliojimų suteikimo Onai Gucevičienei (TR-1).  

12. Dėl Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriaus skyrimo (TR-2).  

13. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ direktoriaus skyrimo (TR-3).  

14. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Aušrinė“ direktoriaus skyrimo (TR-4).  

15. Dėl Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos direktoriaus skyrimo (TR-5). 

16. Dėl Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos direktoriaus skyrimo (TR-40).  

17. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Vytauto Didžiojo universiteto 

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

išardymo ir likvidavimo (TR-6). 

18. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Milikonių 

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

ir likvidavimo (TR-7).  

19. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno suaugusiųjų ir jaunimo 

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

ir likvidavimo (TR-8).  

20. Dėl Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės 

apskrityse 2019 m. lapkričio 26 d. teikimo Nr. 7-7 „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-38).  

21. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-731 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų teikimo ir premijų skyrimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-19). 

22. Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2018 m. spalio 4 d. memorandumo „Dėl 

bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo 

apmokėjimą“ ir pavedimo Kauno miesto savivaldybės merui jį pasirašyti (TR-36). 

23. Dėl atstovo delegavimo į regioninę kultūros tarybą (TR-10). 

24. Dėl nematerialiojo turto perdavimo Kauno menininkų namams (TR-11).  
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25. Dėl leidimo Kauno lopšeliui-darželiui „Vėrinėlis“ statyti naujus statinius žemės sklype 

Žiemgalių g. 1, Kaune (TR-9).  

26. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-2538-7084), 

Kaune (TR-14).  

27. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Sandraugos g. 33, Kaune, perdavimo 

neatlygintinai Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn (TR-18).  

28. Dėl nekilnojamojo turto Vaišvydo g. 28, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Vaišvydavos pagrindinei mokyklai (TR-20).  

29. Dėl nekilnojamojo turto Rasytės g. 1, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti 

juo patikėjimo teise Kauno Prano Mašioto pradinei mokyklai (TR-24). 

30. Dėl nekilnojamojo turto Medekšinės g. 17A, Kaune, panaudos sutarties su bendruomene 

„Naujieji Romainiai“ atnaujinimo (TR-39).  

31. Dėl nekilnojamojo turto M. Daukšos g. 34, Kaune, panaudos sutarties su Muzikos 

festivalių paramos fondu atnaujinimo (TR-41). 

32. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-298 

„Dėl nekilnojamojo turto Europos pr. 109, Kaune“ pakeitimo (TR-32). 

33. Dėl pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti nekilnojamojo daikto 

Kareivinių g. 20A, Kaune, nurašymo (TR-21).  

34. Dėl pripažintų netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų                                      

Kovo 11-osios g. 53B, 53C, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-33).  

35. Dėl nekilnojamojo turto Gedimino g. 36, Kaune, nuomos (TR-23).  

36. Dėl negyvenamųjų patalpų Rasytės g. 10A, Kaune, nuomos (TR-26).  

37. Dėl nekilnojamojo turto S. Dariaus ir S. Girėno g. 29A, Kaune, nuomos (TR-31). 

38. 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-34). 

39. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-326 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Veliuonos g. 23-4, Kaune, pardavimo“ pripažinimo netekusiu 

galios (TR-28). 

40. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-600 „Dėl 

Savivaldybės būsto Jėgainės g. 25-10, Kaune, dalies pardavimo“ pripažinimo netekusiu galios (TR-12).   

41. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto K. Veverskio g. 6-37, Kaune, pardavimo (TR-30).  

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 

 

 

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

administracijos direktoriaus pavaduotojos Jolantos Baltaduonytės atleidimo iš pareigų“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-1). 

 

 

Į salę grįžo J. Šiugždinienė ir V. Varžinskas. 
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Iš salės išėjo S. Sirtautas, V. Vaitkevičius, K. Morkūnas, I. Visockienė, J. E. Norvaišienė 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-16 „Dėl Kauno miesto savivaldybės                    

2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. 

Pranešėjas – T. Metelionis, Administracijos direktoriaus pavaduotojas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Šiugždinienė. Ar galima parengti kokybiškai Strateginį veiklos planą jeigu nėra praėjusių 

metų ataskaitos. Netikslūs įgyvendinimo rezultatai, nežinome kokie rodikliai. Taip pat matome, kad 

programose daug kur naudojami tokie rodikliai kaip pasitenkinimo įvairiomis savivaldybės  

paslaugomis ir t. t.  

T. Metelionis. Nesutikčiau, kad yra daromas planas nežinant rodiklių. Planas rengiamas tada 

kai surenkami duomenys apie trijų ketvirčių rodiklius. Pagal įprastą Strateginio planavimo tvarką per  

rugsėjo mėnesį pradedame rengti naują Strateginės veiklos planą. Skyriai turi  suvesti visų priemonių 

rodiklius, o turint naujus rodiklius yra planuojamos naujos veiklos. Tos veiklos, kurios nepasiteisina 

yra peržiūrimos. Natūralu kad, metinį planą nepasibaigus metams pabaigti neįmanoma, nes daugelį 

rodiklių naudojame iš Statistikos departamento.       

Atsakysiu į antrą jūsų klausimą dėl gyventojų pasitenkinimo rodiklio. Jie buvo įvesti prieš 

porą metų. Manome, kad tai svarbus ir tinkamas pokytis, nes yra daug rodiklių, kurie matuoja 

kiekybę, bet visų mūsų tikslas, kad gyventojai būtų kuo labiau pasitenkinę ir tai geriausiai atspindi 

mūsų darbo kokybę. Tam, kad objektyviai, kiekybiškai atlikti apklausą tyrimai daromi kas du metus.   

E. Gudišauskienė. Susipažinusi su Strateginiu planu, noriu atkreipti dėmesį, kad pirmiausiai 

būtų pabaigiami prasidėję projektai ir tiktai po to, planuojami nauji. Nes, ką matom su Šilainių 

baseino rekonstrukcija, kuomet 2015 metais buvo paliktas statybos leidimas ir kiti dalykai, o projektas 

neįgyvendintas. Neteisingai naudojame lėšas, iš naujo rengiame techninį projektą. Taip pat noriu 

atkreipti dėmesį į Sporto mokyklos „Gaja“ visos bazės išvystymą, kad čia neatsitiktų tokia pati 

situacija.   

 

A. Palionis. Turime TS-LKD frakcijos siūlymą, kurį paprašyčiau pakomentuoti frakcijos 

seniūnę.   

E. Gudišauskienė. Mūsų frakcija pateikė pasiūlymus Strateginiam planui. Visą tai mes 

išdėstėme remdamiesi programomis ir priemonėmis (pridedama). Už pateiktus pasiūlymus siūlome 

balsuoti atskirai.  

 

A. Palionis. Dabar balsuosime dėl kiekvieno pateikto TS-LKD frakcijos siūlymo atskirai.  

  

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo „Į „Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programą”, po 

priemone 01.02.02. ,,Skatinti miesto bendruomenės kultūrines iniciatyvas ir plėtoti viešąją kultūros 

infrastruktūrą“ įtraukti daugiafunkcinio menų centro (rezidencijos ir kūrybinių veiklų patalpos), 

scenos meno aikštelės „black box“, kūrybinių – kultūrinių industrijų klasterio, menų inkubatoriaus 

įkūrimą ir numatyti reikalingą finansavimą trejų metų laikotarpyje“.   

Balsavo: už – 8, prieš – 16, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 
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Balsuojama dėl siūlymo „Pakeisti priemonės 01.02.02.032 „M. K. Čiurlionio koncertų centro 

įkūrimas Kaune“ finansavimą, jį išdėstant sekančiai: 2020 m. – skirti 200 000 eurų techniniam 

projektui parengti“.  

Balsavo: už – 8, prieš – 14, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo „Užtikrinti Nevyriausybinių ir miesto bendruomenės iniciatyvų 

finansavimą Kauno mieste, padidinant finansavimą priemonei 02.05.02.001 ,,Nevyriausybinių 

organizacijų (NVO) ir miesto bendruomenės įgalinimo srities gyventojų iniciatyvoms“, jį išdėstant 

sekančiai: 2020 m. – 200 000 eurų, 2021 m. – 200 000 eurų, 2022 m.  – 200 000 eurų“.   

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

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo „Numatyti finansavimą seniūnijoms 2019 metų lygyje, koreguojant 

priemonėms 02.05.02.002 - 02.05.02.015 skirtą finansavimą ir numatant po 10 000 eurų“.  

Balsavo: už – 9, prieš – 13, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo „Perkelti projektą ,,Bendradarbiavimas gamybos srityje, siekiant 

vystyti žiedinę ekonomiką. Bendruomeninis aspektas“ (priemonė 02.05.02.018.) po trečiu prioritetu 

„Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa“.   

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

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo „Numatyti finansavimą 2020 m., 2021 m., 2022 m. priemonei 

02.01.01.181 ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“.   

Balsavo: už – 8, prieš – 11, susilaikė – 13. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo „Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programoje, tiksle 

02.01. ,,Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas“ įtraukti atskirą 

priemonę ,,Švietimo pagalbos specialistų užtikrinimas Kauno miesto ugdymo įstaigose“ ir numatyti 

jai reikalingą finansavimą. Įpareigoti ugdymo įstaigas laikytis rekomendacijų užtikrinant būtiną 

pagalbą ugdymo proceseׅ“.  

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

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 
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Balsuojama dėl siūlymo „Pakeisti priemonės 02.02.02.013. ,,Kauno plaukimo mokyklos 

baseino „Šilainiai“ pastato Baltų pr. 8, Kaune, rekonstrukcija“ finansavimą, jį išdėstant sekančiai: 

2020 m. – 80 000 eurų, 2021 m. – 1 000 000 eurų, 2022 m. – 2 200 000 eurų“. 

Balsavo: už – 8, prieš – 14, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo „Į Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programą įtraukti  

naują priemonę 02.02.02.031 ,,Beisbolo komplekso statybos Partizanų g. 192“, numatyti 500 000 

eurų finansavimą ir jį išdėstyti per du metus: 2020 m. – 300 000 eurų,  2021 m. – 200 000 eurų“.   

Balsavo: už – 9, prieš – 13, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo „Pakeisti priemonės 02.02.02.016. ,,Kauno sporto mokyklos „Gaja“ 

pastato Partizanų g. 180, Kaune, rekonstravimas“ finansavimą, jį išdėstant sekančiai: 2020 m. – 

500 000 eurų, 2021 m. – 2 000 000 eurų, 2022 m. – 1 000 000 eurų“.   

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

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo „Į Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programą įtraukti 

naują priemonę 03.02.01.065 ,,Raudondvario pl. gatvės (įkalnė nuo Raudondvario pl. iki Šilainių pl.) 

rekonstravimas“, numatant 2020 m. – 150 000 eurų, 2021 m. – 900 000 eurų finansavimą“.   

Balsavo: už – 8, prieš – 11, susilaikė – 13. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo „Į Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programą įtraukti 

naują priemonę 03.02.01.066. ,,Marių gatvės rekonstravimas“ numatant finansavimą: 2020 m. – 

500 000 eurų, 2021 m. – 2 500 000 eurų“.   

Balsavo: už – 8, prieš – 13, susilaikė – 11. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 

Replika po balsavimo. 

 

V. Varžinskas. Labai keista girdėti tokį didelį kiekį pasiūlymų, nors Strateginio planavimo 

komisijoje, kurioje turite opozicijos atstovą, nebuvo nei vieno pasiūlymo. Komitetuose negirdėjome 

nei vieno siūlymo ir staiga prieš balsavimą atsiranda daugybė eilučių ir skaičių. Kaip jūs 

įsivaizduojate, kad Tarybos nariai nesusipažinę su siūlymais ims ir pritars. Susidaro įspūdis, kad 

nebuvo noro, kad tiems pasiūlymams būtų pritarta. Rekomenduoju, kad siūlymus, gal jie buvo ir geri, 

pateiktumėte anksčiau komitetuose arba Strateginio planavimo komisijoje kur turite savo atstovą.   

P. Lukševičius. Gaila girdėti taip kalbant komiteto pirmininką. Komitete, ne protokolui, 

diskutavome apie miesto vystymąsi. Čia yra objektų atmetimas. Gaila, nėra supratimo.   
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J. Šiugždinienė. Nebuvo diskusijos ir klausimų nebuvo. Tikrai turėjau daug klausimų, rašiau 

laiškus, atsakymus gavau ne visus. Į susitikimus taip pat daugeliu atveju nesutikta ateiti. Gerb. 

Varžinskai, jeigu neturite pilnos informacijos tai nepasisakykite.  

E. Gudišauskienė. Mes turime teisę teikti pasiūlymus ir posėdžio metu. Šitie visi projektai 

mums yra žinomi, jie yra tęstiniai. Aš džiaugiuosi vienu mūsų frakcijos teiktu praeitų metų sausio 

mėnesio pasiūlymu, t. y.,  vaikams, gimusiems Kauno mieste, įsteigti kraitelį ir numatyti finansavimą. 

Jūs jį atmetėte, vėliau priėmėte kaip savo pasiūlymą. Dabar šita priemonė Kaune yra įgyvendinama. 

Aš tikiuosi, kad iš visų šitų pasiūlymų jūs atkreipsite dėmesį į tai, kas yra protinga ir racionalu ir tikrai 

metų eigoje rasis ir kiti sprendimai. Dar bus svarstomas biudžeto projektas, mes teiksime tuos pačius 

pasiūlymus. Linkiu, kad mes visi čia susitartume ir rastume miestiečiams geriausius sprendimus.   

A. Palionis. Ačiū Edita už patvirtinimą, kad į jūsų pasiūlymus yra atsižvelgiama.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama už sprendimo priėmimą.  

Balsavo: už – 24, prieš – 7, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-2). 

 

 

Į salę grįžo I. Juodeškienė, S. Sirtautas, V. Vaitkevičius, K. Morkūnas, I. Visockienė,                                 

J. E. Norvaišienė. 

 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-22 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą 

„Buvusios aviacijos gamyklos angaro konversija“. 

Pranešėja – A. Lukaševičiūtė, Investicijų ir projektų skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Ten dideli plotai, kažkada buvo milžiniškas angaras. Kokiam konkrečiai 

tikslui bus panaudota ši konversija?  

A. Lukaševičiūtė. Čia kalbama ne apie teritoriją, o konkrečiai apie angaro konvenciją. 

Projekto metu pastatą bandoma pritaikyti inovacijų pramonės parko veiklai.  

P. Lukševičius. Mūsų didieji nekilnojamojo turto ekspertai jau grįžo iš Airijos. Ką jie siūlo. 

Į ką mes investuosim pinigus? 

A. Lukaševičiūtė. Direktoriaus pavaduotojas grįžo iš vizito Airijoje, kur jie turi labai gerą 

praktiką panašių centrų vystymo. Jo galima bus paklausti.   

KALBĖJO: 

P. Lukševičius. Siūlau taikyti verslo praktiką, jeigu objektui yra prašoma pinigų. Jeigu ateina 

į komitetą ar į Tarybą medžiaga, tai būkit suformulavę aiškų to objekto išvystymą kas ten bus.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-3). 

 

 

Iš salės išėjo V. Varžinskas.  
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4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-17 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą 

„Ateities urbanistinių centrų įveiklinimas pasitelkiant kultūra ir kūrybiškumu grįstas pokyčių 

strategijas“. 

Pranešėja – A. Lukaševičiūtė, Investicijų ir projektų skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KALBĖJO: 

P. Lukševičius. Kaip jūs galvojate kiek procentaliai bus įveiklinimo. Ką tas centras gali 

daryti? 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 30, prieš – 0, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-4). 

 

 

Į salę grįžo V. Varžinskas. 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-35 „Dėl pritarimo Kauno miesto integruotos 

teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaitai“. 

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-5). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-29 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2019 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-566 „Dėl mišrių komunalinių atliekų tvarkymo pastoviosios 

ir kintamosios įmokos dedamosios dalies dydžių ir mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normų 

nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-6 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

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

2019 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-509 „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“ pripažinimo netekusiu galios“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 
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KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Gudėnas. Vis dėlto surenkamos mišrios atliekos yra miesto nuosavybė. Vyriausybė 

nustato kainą ir visi privalome tvirtinti. Gal galima pasiderėti dėl kainos ir nuolaidų miestui?  

R. Savickienė. Yra sprendimas, kad komunalinės atliekos surinktos miesto konteineriais yra 

nuosavybė, kad nedalyvautų mūsų sistemoje kiti nelegalūs vežėjai. Tai du atskiri klausimai. Vežimo 

ir tvarkymo kaina, t. y., įmonės UAB „Švara“ – užvežimo, o šitie 2 klausimai buvo svarstyti grynai 

su atliekų tvarkymo politika, su taršos mokesčiais sąvartyno ir deginimo kaina. Diskusijos visada 

galimos, bet rezultatai ne visada mus tenkina.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-7). 
 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-27 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-8). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-15 „Dėl UAB „Kauno vandenys“                             

2020–2022 metų veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Vyriausybės atstovas pastebėjo, kad parengus Tarybos 

sprendimo projektą pasikeitė teisės aktas „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų kainų nustatymo metodikos“. Preambulėje įrašytas 62.1.5 papunktis naujoje redakcijoje 

tapo 29.1.4 papunkčiu. Prašau pritarti sprendimo projekto preambulės korektūrai ir vietoj „62.1.5 

papunkčiu“ rašyti „29.1.4 papunkčiu“.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Ar numatoma padidinti vandens gavybos pajėgumus ir kiek? Praeitą vasarą mes 

matėme, kad Kaune pradeda trūkti vandens.  

R. P. Šulskus, UAB „Kauno vandenys“ generalinis direktorius. Šiemet kovo mėnesį 

numatyta 5 gręžiniai – 2 Kleboniškyje, 3 Vičiūnuose. Ir 2020–2022 metų veiklos ir plėtros plano 

laikotarpiu taip pat numatomas naujų gręžinių įrengimas. Dabar turime 53 gręžinius, tai per                       

3 metus atsirastų dar apie 10 gręžinių.   

P. Lukševičius. Jūs komitete kalbėjote apie įrengimą 15 naujų paviršinio vandens surinkimo 

taškų. Kiek procentų vandens išvalytumėte?  

R. P. Šulskus. 25 procentus, tiek, kiek reikalauja direktyva.  

R. Kupčinskas. Paviršinio vandens nuotekų šalinimas viena iš aktualiausių problemų mieste. 

Kalvarijų gatvėje tai daroma, nes Aleksote aukštas vandens lygis. Ar gyventojai turės mokėti už 

paviršinių nuotekų šalinimą ir prijungimą prie centralizuoto tinklo? 

R. P. Šulskus. Kaip numatyta metodikoje. Už paviršinių nuotekų šalinimą moka juridiniai 

asmenys, fiziniai asmenys už nuotekų šalinimą neapmokęstinti.  

KALBĖJO: 
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J. Šiugždinienė. Noriu pasakyti apie Kauno vandenų Plėtros plano pateikimo kokybę. Jis 

pateiktas rašinėlio formos ir sunkiai suprantamas paprastam gyventojui. Yra Strateginio planavimo 

gairės, kurios parengtos valstybės valdomoms įmonėms, puikiai pritaikomos savivaldybių 

valdomoms įmonėms. Siūlau laikytis tų gairių. Šiame rašinėlyje visiškai neaišku kokie yra prioritetai, 

kokie tikslai. Neatsakoma į esminius klausimus apie geriamojo vandens kokybę ir apie geresnę 

gyventojų aptarnavimo kokybę. Kokia ji dabar yra, kaip mes ją matuosim? Siūlau keisti Plėtros planų 

pateikimą, nes šiai dienai tai nėra Plėtros planas, tai rašinėlis.   

 

A. Palionis. Rengėjas siūlo sprendimo projekte pataisyti preambulę. Ar galime pritarti 

korektūrai bendru sutarimu? 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-9). 

 

 

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

2015 m. lapkričio 10 d. sprendimo Nr. T-626 ,,Dėl didžiausio leistino biudžetinės įstaigos ,,Kauno 

biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – J. Brazaitienė, Centrinio apskaitos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-10). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-1 „Dėl įgaliojimų suteikimo Onai 

Gucevičienei“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-11). 
 

 

Iš salės išėjo E.Gudišauskienė.  
 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-2 „Dėl Kauno suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centro direktoriaus skyrimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-12). 
 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-3 „Dėl Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ 

direktoriaus skyrimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.     

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-13). 
 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-4 „Dėl Kauno lopšelio-darželio „Aušrinė“ 

direktoriaus skyrimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, visuose pritarta su pastaba. Siūloma Audronę 

Trumpickienę į Kauno lopšelio-darželio „Aušrinė“ direktoriaus pareigas skirti ne nuo 2020 m. vasario 

5 dienos, o nuo 2020 m. vasario 20 dienos (pridedama).  

 

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

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

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

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-14). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-5 „Dėl Kauno Vaišvydavos pagrindinės 

mokyklos direktoriaus skyrimo“.  

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-15). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-40 „Dėl Kauno Prano Mašioto pradinės 

mokyklos direktoriaus skyrimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-16) 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-6 „Dėl valstybės turto, perduoto valdyti 

panaudos pagrindais Vytauto Didžiojo universiteto ,,Atžalyno” 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 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-17). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-7 „Dėl valstybės turto, perduoto valdyti 

panaudos pagrindais Kauno Milikonių 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 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-18). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-8 „Dėl valstybės turto, perduoto valdyti 

panaudos pagrindais Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrui, 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 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-19). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-38 „Dėl Vyriausybės atstovų įstaigos 

Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityse 2019 m. lapkričio 26 d. teikimo Nr. 7-7 „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 – O. Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Gudėnas. Noriu paklausti valdančiųjų. Ar pats geriausias būdas miesto biudžetą pildyti 

vaikų sąskaita? Kitas klausimas. Ar tėvai laisvai pasirenka gyvenamąją vietą. Jeigu geresnis variantas 
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yra gyventi Kaune, tai registruojasi Kaune. Jeigu bus geriau gyventi rajone, tai deklaruosis rajone? 

Kokia jūsų nuomonė dėl šios migracijos? 

O. Gucevičienė. Gyvenamąją vietą gyventojai pasirenka laisvanoriškai. Pasirinkę 

laisvanoriškai jie prisideda mokėdami mokesčius prie savo savivaldybės kaip juridinio ir teritorinio  

asmens išlaikymo. Noriu akcentuoti, kad ikimokyklinis ugdymas nėra privalomas ugdymas. Vaikas 

gali būti ugdomas ne tik ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, kuri vykdo ikimokyklinio ugdymo 

programą, bet jis gali būti ugdomas savarankiškai. 

J. Šiugždinienė. Kaip spręsite vienišų mamų klausimą, kurių vyro gyvenamoji vieta 

nedeklaruota, nežinoma arba kuris gyvena užsienyje? 

O. Gucevičienė. Yra priimtas Tarybos sprendimas, kuriuo numatyta skirti pašalpą, jeigu 

vienas iš tėvų išvykęs į užsienį. Tarybos sprendime yra apibrėžtas statusas vienintelio tėvo jei vaiką 

augina vieniša mama. Tokiu atveju taikomos lengvatos kaip nurodyta sprendime.  

R. Kupčinskas. Vyriausybės atstovas teigia, kad šis sprendimo projektas prieštarauja Vaikų 

teisių apsaugos įstatymo 4 straipsnio atitinkamiems punktams ir Vietos Savivaldos įstatymo                                  

4 straipsnio 6 punktui. Jūsų kita interpretacija, jeigu siūloma Vyriausybės atstovo teikimui nepritarti? 

O. Gucevičienė. Motyvai gali būti ir kiti. Viena, kad visiems nustatomas vienodas mokestis 

– 9,20 eurocentų. Antra – ikimokyklinis ugdymas nėra privalomas. Trečia – kiekviena savivaldybė 

turi išimtinę kompetenciją nustatyti savo gyventojams mokesčius ir lengvatas, tai apibrėžia Vietos 

savivaldos įstatymo 16 punktas.  

KALBĖJO: 

V. Gudėnas. Aš manau, kad mes tėvus priverčiame daryti sprendimus dėl gyvenamosios 

vietos deklaravimo. Padidinam judėjimą iš vienos vietos į kitą. Ir nemanau, kad tėvai neranda būdo 

kaip prisideklaruoti pas močiutę ar senelį.  

J. Šiugždinienė. Tai rimtas ekonominis argumentas. Leisti lankyti priešmokyklinio ugdymo 

įstaigas vaikams, kurių tėvai gyvena kituose miestuose, esant laisvų vietų Kauno darželiuose ir taikyti 

jiems lengvatas. Taip pritraukiant žmones dirbti Kaune.    

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-20). 

  

 

Į salę grįžo E. Gudišauskienė.  

 

 

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

2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-731 „Dėl Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų teikimo 

ir premijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.  

Pranešėja – N. Prevelienė, Kultūros skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

E. Gudišauskienė. TS-LKD frakcija pateikė pasiūlymą, kad meno premiją skirtų ne 

Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Kultūros premijos skyrimo komisija, o Kauno miesto kultūros 

ir meno taryba (pridedama). Taip, jos įgaliojimai yra pasibaigę, bet tokios tarybos miestui reikia. Tai 

būtų puiki komanda, kuri patarinėtų miesto Tarybai bei merui kaip vystyti bei plėtoti kultūrą Kauno 

mieste.    
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos pateikto siūlymo. 

Balsavo: už – 27, prieš – 12, susilaikė – 11. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarta. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 27, prieš – 6, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-21 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

Iš salės išėjo J. E. Norvaišienė.  

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-36 „Dėl pritarimo papildomam susitarimui 

prie 2018 m. spalio 4 d. memorandumo „Dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros 

įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą“ ir pavedimo Kauno miesto savivaldybės 

merui jį pasirašyti“. 

Pranešėja – N. Prevelienė, Kultūros skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-22). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-10 „Dėl atstovo delegavimo į Regioninę 

kultūros tarybą“. 

Pranešėja – N. Prevelienė, Kultūros skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. Prašome pakeisti deleguojamo į Regioninę kultūros tarybą asmens pareigybę. 

Parengtame sprendimo projekte deleguojama vedėjo pavaduotoja, prašome deleguoti vedėją 

(pridedama).  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų siūlymų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-23). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-11 „Dėl nematerialiojo turto perdavimo 

Kauno menininkų namams“. 

Pranešėja – N. Prevelienė, Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo 

funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 



18 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-24). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-9 „Dėl leidimo Kauno lopšeliui-darželiui 

„Vėrinėlis“ statyti naujus statinius žemės sklype Žiemgalių g. 1, Kaune“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Kokius statinius statysite? 

A. Andriuška. Multifunkcinę aikštelę. Bus krepšinio, tinklinio, futbolo ir dviračių takų 

sportinė aikštelė.  

  

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-25). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-14 „Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus 

žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-2538-7084), Kaune“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-26). 

 

 

Į salę grįžo J. E. Noršaišienė. 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-18 „Dėl kitos paskirties valstybinės žemės 

sklypo Sandraugos g. 33, Kaune, perdavimo neatlygintinai Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Noriu patikslinti kokiam tikslui paimama žemė?  

D. Valiukas. Sąvartynui ir atliekų tvarkymui.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 25, prieš – 0, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-27). 
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28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-20 „Dėl nekilnojamojo turto                         

Vaišvydo g. 28, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno 

Vaišvydavos pagrindinei mokyklai“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-28). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-24„Dėl nekilnojamojo turto Rasytės g. 1, 

Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Prano Mašioto pradinei 

mokyklai“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-29). 

 

 

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

Medekšinės g. 17A, Kaune, panaudos sutarties su bendruomene „Naujieji Romainiai“ atnaujinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-30). 

 

 

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

M. Daukšos g. 34, Kaune, panaudos sutarties su Muzikos festivalių paramos fondu atnaujinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-31). 

  

 

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

2016 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-298 „Dėl nekilnojamojo turto Europos pr. 109, Kaune“ 

pakeitimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 
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R. Kupčinskas. Pastatas gražiai renovuotas, kam jis bus pritaikytas? 

D. Valiukas. Sprendimo projektas parengtas dėl direktoriaus pasikeitimo. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-32). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-21 „Dėl pripažinto nereikalingu, netinkamu 

(negalimu) naudoti nekilnojamojo daikto Kareivinių g. 20A, Kaune, nurašymo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-33). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-33 „Dėl pripažintų netinkamais 

(negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų Kovo 11-osios g. 53B, 53C, Kaune, nurašymo, išardymo 

ir likvidavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-34). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-23 „Dėl nekilnojamojo turto                        

Gedimino g. 36, Kaune, nuomos“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-35). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-26 „Dėl negyvenamųjų patalpų                         

Rasytės g. 10A, Kaune, nuomos“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-36). 
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37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-31 „Dėl nekilnojamojo turto S. Dariaus ir 

S. Girėno g. 29A, Kaune, nuomos“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-37). 

  

 

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

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

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

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-38). 

 

 

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

tarybos 2019 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-326 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto        

Veliuonos g. 23-4, Kaune, pardavimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-39). 

 

 

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

2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-600 „Dėl Savivaldybės būsto Jėgainės g. 25-10, Kaune, dalies 

pardavimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

 NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-40). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-30 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

K. Veverskio g. 6-37, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 



22 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-41). 

 

 

42. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

E. Gudišauskienė. Gerb. kolegos, norėčiau pateikti siūlymą dėl Kauno miesto Savivaldybės 

tarybos reglamento 101 ir 102 punkto nuostatų pakeitimo (pridedama).   

J. Koryzna. Gerb. kolegos, noriu pateikti kelis pasiūlymus. Vienas pasiūlymas Savivaldybės 

merui ir Administracijos direktoriui dėl varnų apdergtų suoliukų ir grindinio, esančių Laisvės alėjoje 

(pridedama). Antras pasiūlymas Savivaldybės merui ir Transporto ir eismo organizavimo skyriaus 

vedėjui dėl transporto eismo pagerinimo įteisinant dešinįjį posūkį degant raudonam šviesoforo 

signalui (pridedama).   

 

 

 

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 


