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Posėdis vyko 2020-02-25  (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 10.15 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: I. Juodeškienė, M. Stulgis. 

 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama). 

V. Matijošaitis. Posėdyje dalyvauja 34 Tarybos nariai, kvorumas yra, pradedam posėdį.  

 

 

Iš salės išėjo J. E. Norvaišienė.  

 

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

projektų svarstymo. Nusišalinimą yra pareiškusi J. E. Norvaišienė nuo sprendimo projekto                               

Nr. TR-43 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ svarstymo 

(pridedama).  

 

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

TR-43 sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

Iš salės išėjo V. Vaitkevičius. 

 

A. Palionis. Nusišalinimą yra pareiškęs V. Vaitkevičius nuo sprendimo projekto Nr. TR-43 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ svarstymo (pridedama).  

 

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

Nr. TR-43 sprendimo projekto svarstymo. 
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Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

Iš salės išėjo I. Visockienė. 

 

A. Palionis. Nusišalinimą yra pareiškusi I. Visockienė nuo sprendimo projekto Nr. TR-43 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“, Nr. TR-48 „Dėl Kauno vaikų ir 

moksleivių laisvalaikio rūmų direktoriaus“ ir Nr. TR-93 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse neformaliojo švietimo įstaigose nustatymo“  

svarstymo (pridedama). Dėl kiekvieno klausimo balsuosime atskirai.   

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti I. Visockienė nusišalinimui nuo Nr. TR-43 

sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti I. Visockienė nusišalinimui nuo Nr. TR-48 

sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti I. Visockienė nusišalinimui nuo Nr. TR-93 

sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 32 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-43 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ svarstymo (pridedama).  

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti S. Sirtauto nusišalinimui nuo Nr. TR-43 

sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 
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Iš salės išėjo K. Morkūnas. 

 

A. Palionis. Nusišalinimą yra pareiškęs K. Morkūnas nuo sprendimo projekto Nr. TR-42 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos 

patvirtinimo“, Nr. TR-49 „Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos priemonių vykdymo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo“, Nr. TR-58 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 m. 

priemonių finansavimo plano patvirtinimo“ ir Nr. TR-50 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 2020 metų darbo plano patvirtinimo“ svarstymo (pridedama). Dėl 

kiekvieno klausimo balsuosime atskirai. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti K. Morkūno nusišalinimui nuo Nr. TR-42 

sprendimo projekto svarstymo.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

Į salę grįžo S. Sirtautas, V. Vaitkevičius ir I. Visockienė.  

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti K. Morkūno nusišalinimui nuo Nr. TR-49 

sprendimo projekto svarstymo.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

Į salę grįžo J. E. Norvaišienė. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti K. Morkūno nusišalinimui nuo Nr. TR-58 

sprendimo projekto svarstymo.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti K. Morkūno nusišalinimui nuo Nr. TR-50 

sprendimo projekto svarstymo.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

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

darbotvarkės svarstymą. Gal yra pasiūlymų dėl darbotvarkės?  

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę.  

 

1. Dėl Eglės Andriuškienės skyrimo į Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojo pareigas (TR-64).  

2. Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Kauno miesto savivaldybės kontrolierei 

Žanai Gasparavičienei (TR-44).  

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos 

patvirtinimo (TR-73).  

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo (TR-43).  

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės skolinimosi (TR-63).  

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato 2020 metų išlaidų sąmatos 

patvirtinimo (TR-52).  

7. Dėl VšĮ „Kaunas IN“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-77).  

8. Dėl pritarimo įgyvendinti projektus „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas rekonstruojant 

Eigulių, Nuokalnės gatves ir Tvirtovės alėją“,  „Intelektinių transporto sistemų diegimas Kauno 

mieste“, „Viešojo transporto infrastruktūros plėtra Kauno mieste“ ir „Bevariklio transporto 

skatinimas Kauno mieste“ (TR-92).  

9. Dėl Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio patvirtinimo (TR-56). 

10. Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos 

patvirtinimo (TR-42).  

11. Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

priemonių vykdymo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo (TR-49).  

12. Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos          

2020 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo (TR-58).  

13. Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų darbo plano 

patvirtinimo (TR-50).  

14. Dėl kai kurių Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais 

galios (TR-74).  

15. Dėl visuomenės atstovų paskyrimo į Kauno miesto savivaldybės asmens sveikatos 

priežiūros viešųjų įstaigų stebėtojų tarybas (TR-94).  

16. Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

2019 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (TR-62).  

17. Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

2020 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo (TR-60).  

18. Dėl Rykštynės, Žiobrikio akligatvių ir Vėtrų, Speigo gatvių pavadinimų suteikimo (TR-79).  

19. Dėl Kedrų ir Slyvų gatvių pavadinimų panaikinimo (TR-81).  

20. Dėl specialiųjų planų pripažinimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 

sudedamosiomis dalimis (TR-80).  

21. Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamųjų dalių – Kauno 

miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano ir Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos 

specialiojo plano korektūros patvirtinimo (TR-82). 
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22. Dėl Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens 

telkinių ledo taisyklių patvirtinimo (TR-76).  

23. Dėl AB „Kauno energija“ neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų priežiūros 

mokesčio nustatymo (TR-84).  

24. Dėl viešosios įstaigos Aleksoto teniso centro dalininko teisių pardavimo (TR-45).  

25. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. T-418 

„Dėl Kauno sporto mokyklos „Tauras“ reorganizavimo, prijungiant ją prie Kauno sporto mokyklos 

„Gaja“ pakeitimo (TR-86).  

26. Dėl sutikimo perimti Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės 

teise priklausantį trumpalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo Kauno kultūros centrui (TR-85).  

27. Dėl Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų direktoriaus (TR-48).  

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

biudžetinėse ikimokyklinėse įstaigose nustatymo (TR-54).  

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

biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo didžiausiam leistinam pareigybių 

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

savivaldybė (TR-55).  

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

biudžetinėse neformaliojo švietimo įstaigose nustatymo (TR-93).  

31. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinėms švietimo įstaigoms (TR-51).  

32. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno ,,Aušros“ gimnazijai, 

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

(TR-53). 

33. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Jurgio Dobkevičiaus 

progimnazijai ir Kauno Prano Mašioto pradinei  mokyklai, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu 

(negalimu) naudoti ir nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-46).  

34. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Antano Smetonos 

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

likvidavimo (TR-47).  

35. Dėl pavedimo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui Viliui Šiliauskui 

pasirašyti žemės sklypų Raktažolių g. 15 ir Raktažolių g. 17, Kaune, atidalijimo sutartis (TR-66).  

36. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-0295-7331) 

Karaliaus Mindaugo pr., Kaune (TR-67).  

37. Dėl sutikimo tiesti šilumos tiekimo tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-0970-

9580) H. ir O. Minkovskių g. 91, Kaune (TR-75).  

38. Dėl pritarimo nustatyti servitutus žemės sklype Naujakurių g. 78B, Kaune (TR-83).  

39. Dėl susitarimų, sudarytų su Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija, Maltos ordino 

pagalbos tarnyba ir viešąja įstaiga „Ištiesk pagalbos ranką“, pakeitimo (TR-91).  

40. Dėl nekilnojamojo turto Kareivinių g. 13, Neries krantinėje 7B, Neries krantinės parke, 

Kaune, perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais VšĮ „Kauno Žalgirio“ futbolo 

akademijai (TR-96).  

41. Dėl negyvenamosios patalpos Kovo 11-osios g. 26, Kaune, nuomos (TR-95).  

42. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-371 „Dėl 

nekilnojamojo turto A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaune, nuomos ir nuomos sutarties su uždarąja akcine 

bendrove „Osama“ nutraukimo prieš terminą“ pakeitimo (TR-90).  

43. Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą Plytinės g. 21 ir Zanavykų g. 66A, Kaune, 

Savivaldybės nuosavybėn (TR-89).  
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44. Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 22, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklai (TR-88).  

45. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių, sudarytų su Generolo Povilo 

Plechavičiaus kadetų licėjumi, pakeitimo (TR-69).  

46. 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-78).  

47. Dėl butų pirkimo asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į 

paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (TR-57).  

48. Dėl sprendimo perkant socialinius būstus priėmimo tvarkos (TR-68).  

49. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Savanorių pr. 172-43, Kaune, pardavimo (TR-59).  

50. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Drobės g. 33-5, Kaune, pardavimo (TR-61).  

51. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto P. Višinskio g. 9-3, Kaune, pardavimo (TR-65).  

52. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Baltų pr. 165-13, Kaune, pardavimo (TR-70).  

53. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Baltijos g. 88-2, Kaune, pardavimo (TR-71).  

54. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Ašigalio g. 47-43, Kaune, pardavimo (TR-72).  

55. Dėl nekilnojamojo turto R. Kalantos g. 55, Kaune, pirkimo (TR-87).  

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 

 

 

Į salę grįžo K. Morkūnas.  

 

A. Palionis. Pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 122 p. dėl 

Administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo balsuojama slaptai. Slaptai balsuojama slapto 

balsavimo elektronine sistema arba specialiosios formos balsavimo biuleteniais. Ar galime bendru 

sutarimu sutarti dėl slapto balsavimo elektronine sistema dėl klausimo „Dėl Eglės Andriuškienės 

skyrimo į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas“. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo balsuoti slaptai elektronine sistema.  

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Dėl klausimo „Dėl Eglės Andriuškienės skyrimo į Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas“ balsuoti slaptu balsavimu 

elektronine sistema.  

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-64 „Dėl Eglės Andriuškienės skyrimo į 

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas“. 

Pranešėjas– V. Matijošaitis, Savivaldybės meras. Administracijos direktoriaus siūlymu 

teikiu į Kauno miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas Eglę 

Andriuškienę. Gyvenimo aprašymas Tarybos nariams susipažinti buvo išsiųstas elektroniniu paštu. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Egle, šiek tiek pasitikėjimo, šypsenos veide ir sėkmės darbuose. Tai kas 

pavesta bei naujas idėjas tikrai įgyvendinsite.   

A. Palionis. Kviečiu visus Tarybos narius balsuoti slaptai.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 
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Balsavo: už – 38, prieš – 1, susilaikė –0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-42). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-44 „Dėl pareiginės algos koeficiento 

nustatymo Kauno miesto savivaldybės kontrolierei Žanai Gasparavičienei“. 

Pranešėja – J. Kvederavičienė, Personalo valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti ( (sprendimas Nr. T-43). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-73 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo  

Pranešėjas – V. Gudėnas, Kontrolės komiteto pirmininkas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-44). 

 

 

Iš salės išėjo J. E. Norvaišienė, V. Vaitkevičius, I. Visockienė, S. Sirtautas, K. Morkūnas.  

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-43 „Dėl Kauno miesto savivaldybės                   

2020 metų biudžeto patvirtinimo“. 

Pranešėja – R. Vosylienė, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas                       

7 komitetuose, 5 pritarta be pastabų. Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė su pastabomis (pastabos 

užregistruotos 2020-02-21 Nr. K-13-2-1 (pridedama) Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetas 

išklausė. Kauno miesto administracija biudžeto projektą parengė vadovaudamasi biudžeto sandarą 

reglamentuojančiais įstatymais, Kauno miesto savivaldybės strateginiu veiklos planu, atsižvelgiant į 

Finansų ministerijos pateiktas prognozes, praėjusių metų pajamų ir išlaidų faktinį vykdymą ir 

finansines savivaldybės galimybes. Pateiktame 2020 metų biudžeto projekte siūloma tvirtinti                  

317,7 mln. eurų pajamų, t. y., 28, 6 mln. eurų didesnį negu 2019 metais biudžetą. Pateiktame 

sprendimo projekte bendra biudžeto apimtis kartu su metų pradžios likučiu ir skolintomis lėšomis yra 

365,8 mln. eurų. Parengus sprendimo projektą buvo gauta papildoma informacija iš Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos ir kitų institucijų apie Savivaldybės administracijai papildomai skirtų 9,6 

mln. eurų valstybės lėšų, kurios įskaitomos į biudžetą. Ekonomikos ir finansų komitetas pateiktai 

informacijai pritaria. Informacija apie gautas lėšas Tarybos nariams yra pateikta DVS „Kontora“.  

Po Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio buvo gautas pranešimas iš Lietuvos švietimo 

ir mokslo ministerijos apie 32,1 tūkst. eurų skyrimą „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatoriaus pareigybei išlaikyti“ (pridedama). Pasiūlymus dėl biudžeto projekto pateikė TS-LKD 

frakcija. Ekonomikos ir finansų komitetas išnagrinėjo TS-LKD frakcijos pasiūlymus, juos 

apibendrino ir pateikė išvadą: „nepritarti frakcijos pasiūlymams mažinti atitinkamoms priemonėms 

numatytus asignavimus“. Kadangi asignavimų mažinimui komitetas nepritarė, todėl nėra šaltinių jų 
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didinti. Atsižvelgiant į gautas papildomas iš valstybės biudžeto lėšas siūloma patikslinti 2020 metų 

biudžeto projektą, kuris visa apimtimi yra didesnis už pateiktą 9,6 mln. eurų ir sudaro 375,4 mln. eurų 

pajamų ir išlaidų. Prašome pritarti sprendimo projektui. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Noriu pasisakyti dėl biudžeto projekto ir tuo, kuo gali miestas 

pasidžiaugti. Dėl šalies ekonominės situacijos ir valstybės vykdomos fiskalinės politikos biudžeto 

pajamos didėja ir kiekviena sritis turi didėjančius asignavimus, tai reiškia Savivaldybė galės daugiau 

perskirstyti naujoms priemonėms, įgyvendinti tai ko miestiečiams reikia. Noriu atkreipti dėmesį, kad 

tai pirmas kartas mano praktikoje formuojant net 9 biudžetus, kuomet mes negavome nei vieno 

pasiūlymo iš visuomenės. Reiškia Savivaldybė yra užsidariusi, visuomenė neinformuojama apie tai, 

kad ji galėtų teikti pasiūlymus dėl biudžeto projekto.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Šiugždinienė. Noriu paklausti apie Savivaldybės strateginį plėtros planą, kuris yra 

patvirtintas iki 2022 metų, nes biudžetas turėtų įgyvendinti tiek Plėtros plano prioritetus, tiek 

Strateginį veiklos planą. Atidžiai peržiūrėjau Strateginį veiklos planą ir matau, kad daugelis 

priemonių yra neįgyvendinama, nėra progreso ataskaitos, plėtros planas neįgyvendinamas. Ar jį 

planuojama iš naujo rengti, manau, kad jis rengtas ir patvirtintas su miestiečių žinia. 

T. Metelionis. Strateginis veiklos planas galioja iki 2022 metų. Dabar planuojama jį 

atnaujinti. Ruošiama metodologija, specifikacija paslaugoms. Plėtros planas buvo parengtas                      

2015 metais, atsiranda naujos aplinkybės. Biudžetas rengiamas pagal Strateginį veiklos planą, kaip 

nustatyta Vidaus reikalų ministerijos rekomendacijose.   

A. Palionis. Dabar balsuosime dėl pateiktų pasiūlymų. Pirmasis rengėjo pateiktas 

pasiūlymas dėl Savivaldybės administracijai papildomai skirtų 9,6 mln. eurų valstybės lėšų įtraukimo 

į biudžetą.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti Ekonomikos ir finansų komiteto išvadai? 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Ekonomikos ir finansų komiteto siūlymo (pridedama). 

Balsavo: už –26, prieš – 6, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti.  

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti rengėjo siūlymui papildomai įtraukti į 

biudžetą 32,1 tūkst. eurų skirtų iš valstybės biudžeto Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatoriaus pareigybei išlaikyti? 

  

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti visam sprendimo projektui su pastabomis? 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai.  

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 
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Balsavo: už – 26, prieš – 4, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-45 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

Į salę grįžo J. E. Norvaišienė, V. Vaitkevičius, I. Visockienė, S. Sirtautas, K. Morkūnas.  

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-63 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

skolinimosi“. 

Pranešėja – R. Vosylienė, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. Sprendimas parengtas vadovaujantis Savivaldybės tarybos 

patvirtintu Strateginiu 2020–2022 metų planu, kuriame numatyta 13 investicinių projektų dalinai 

įgyvendinti skolintomis lėšomis. Tam Strateginiame plane numatyta 26 mln. eurų. Investicinių 

projektų sąrašas ir planuojami darbai išvardyti aiškinamajame rašte.  

KALBĖJO:  

E. Gudišauskienė. Norėčiau, kad jūs pagarsintumėte mūsų frakcijos siūlymą, kuris pateiktas 

laiku. Mes manome, kad pirmiausia reikėtų pabaigti pradėtus įgyvendinti projektus, kurių buvo 

parengti techniniai ir statybos leidimai o ne tuos kurie atsirado vėliau. 

A. Palionis. Prašau pristatyti jūsų frakcijos siūlymą dėl šio sprendimo projekto.  

E. Gudišauskienė. Mes manome, kad M. K. Čiurlionio koncertų centras ir jo įkūrimas yra 

tikrai reikšmingas projektas Kauno miestui. Labai gaila, kad jo įgyvendinimas atidedamas vėlesniems 

metams. Pristatymo metu girdėjome, kad nėra užtikrintas finansavimas. Bet jeigu mes nenukreipsim 

skolintų lėšų, jeigu neplanuosim ir Savivaldybės biudžeto lėšų tai apie Europos sąjungos paramą 

vargu ar bus galima tikėtis. Pristatau TS-LKD frakcijos siūlymą (pridedama). 

A. Palionis. Kadangi klausimas yra dėl skolintų lėšų, tai prašysiu Administracijos direktorių 

pasisakyti kaip jie planuoja šiuos pinigus. 

V. Šiliauskas. Pradėkime nuo tos paskolos, kurią grąžinsime. Iš šiais metais imamos 

paskolos planuojama padengti jau turimą apie 14 mln. eurų procentinę paskolą, dar leidžiama 

pasiskolinti apie 11 mln. eurų, reiškia iš viso bus imama 26 mln. eurų paskola.                   

Atsakant dėl projektų, jie tikrai nededami į stalčius, yra vykdomi. Kalbant apie                                  

M. K. Čiurlionio koncertų centrą, jau įvyko architektūrinis konkursas, balandžio mėnesį bus 

paskelbtas laimėtojas. Dabar bus deramasi su projektuotojais dėl projekto sąlygų ir ieškosime 

finansavimo tiek iš miesto biudžeto, tiek iš Vyriausybės lėšų. 

A. Palionis. Kolegos balsuosime dėl TS-LKD frakcijos siūlymo.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo. 

Balsavo: už – 8, prieš – 26, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti.  

 

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

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai.  

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 30, prieš – 6, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-46) 
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6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-52 „Dėl Kauno miesto tarybos ir mero 

sekretoriato 2020 metų išlaidų sąmatos patvirtinimo“. 

Pranešėja – R. Vosylienė, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-47). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-77 „Dėl VšĮ „Kaunas IN“ teikiamų paslaugų 

įkainių nustatymo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-48 paskelbtas Teisės aktų registre). 
 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-92 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektus 

„Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas rekonstruojant Eigulių, Nuokalnės gatves ir Tvirtovės alėją“, 

„Intelektinių transporto sistemų diegimas Kauno mieste“, „Viešojo transporto infrastruktūros plėtra 

Kauno mieste“ ir „Bevariklio transporto skatinimas Kauno mieste“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-49). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-56 „Dėl Kauno miesto savižudybių 

prevencijos modelio patvirtinimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-50). 

 

 

Iš salės išėjo K. Morkūnas.  

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-42 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos patvirtinimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

E. Šiugždinienė. Ataskaitoje tarp raudonai pažymėtų rodiklių nurodomas į atmosferą 

išmetamų teršalų kiekis tenkantis 1 kv. km.  Pasižiūrėjus į biudžetą, kuriame oro kokybės gerinimo 

programoje yra nuliai. Suprantu, kad Kaune rimtas monitoringas nevyksta, tik stotelė, kuri yra 

Petrašiūnuose. Ką planuojate daryti tokiu svarbiu klausimu?  

R. Kudukytė-Gasparė. Jeigu jūs žiūrėjote stebėsenos ataskaitą, ne tik lentelę, bet ir grafiką, 

tai 2017 metais dėl statistinių duomenų nesurinkimo buvo staigus rodiklių nukritimas, o 2018 metais 

vėl normalus skaičius. Mes kreipsimės raštu į Higienos institutą dėl išaiškinimo kodėl yra toks 

statistinis nukrypimas.   

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-51). 

 

 

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

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2019 metų ataskaitos 

patvirtinimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-52). 

 

 

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

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių finansavimo plano 

patvirtinimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-53). 
 

 

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

visuomenės sveikatos biuro 2020 metų darbo plano patvirtinimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-54). 
 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-74 „Dėl kai kurių Kauno miesto 

savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“. 



12 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-55). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-94 „Dėl visuomenės atstovų paskyrimo į 

Kauno miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų stebėtojų tarybas“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Lendraitis. Kokiais kriterijais vadovaujantis buvo paskirti atstovai į šias įstaigas? 

R. Kudukytė-Gasparė. Visuomenės stebėtojams nekeliami jokie reikalavimai. Pasiūlytiems 

atstovams pritarėme.  

V. Gudėnas. Kas konkrečiai delegavo visuomenės atstovus? 

R. Kudukytė-Gasparė. Tai yra politikų deleguoti asmenys.  

J. Šiugždinienė. Argi politikai siūlo visuomenės stebėtojus?  Mūsų nebuvo klausta, mes irgi 

Tarybos nariai.  

R. Kudukytė-Gasparė. Toks buvo sprendimas. Mes neprieštaraujame siūlymui. Jie atlieka 

savo funkcijas, patvirtina įstaigų ataskaitas, supažindinami su rodikliais. Yra deleguotų asmenų ir iš 

įstaigų.  

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui? 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai.  

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 27 prieš – 4, susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-56). 

 

 

Į salę grįžo K. Morkūnas.  

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-62 „Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-57) 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-60 „Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-58). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-79 „Dėl Rykštynės, Žiobrikio akligatvių ir 

Vėtrų, Speigo gatvių pavadinimų suteikimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-59 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-81 „Dėl Kedrų ir Slyvų gatvių pavadinimų 

panaikinimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-60 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-80 „Dėl specialiųjų planų pripažinimo 

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamosiomis dalimis“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-61). 

  

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-82 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano sudedamųjų dalių – Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo 

plano ir Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano korektūros patvirtinimo.  

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius.  Kokį efektą duos apjungimas ir ką jis pagerins mieste? 

N. Valatkevičius. Jie vienas kitą papildo, todėl Bendrajame plane mes juos koreguojam kaip 

vieną vienetą. Tame specialiajame plane prie Bendrojo plano yra dvi korektūros, t. y., kad vaizdinę 

reklamą galima dėti ant tiltų ir viadukų ir apdengti apleistus pastatus specialia uždanga. Jeigu pastatai 

bus pripažinti apleistais, tai reklama bus negalima.  
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Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-62). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-76 „Dėl Saugaus elgesio paviršinių vandens 

telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-63 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-84 „Dėl AB „Kauno energija“ 

neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymo“. 

Pranešėjas – R. Endrikis, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus 

vedėjas Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-64 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-45 „Dėl viešosios įstaigos Aleksoto teniso 

centro dalininko teisių pardavimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Kiek žinau čia veikla nevykdoma, bet ataskaitą šis klubas teikia. Man atrodo, 

kad miestui tai būtų reikalinga. Ar jie ten vykdo kokią veiklą? 

M. Šivickas. Veiklos nevykdo, bet nepaisant to ataskaitas turi pateikti. Manome, kad 

Savivaldybei dalyvauti šitame viešajame darinyje, kuris nevykdo veiklos ir jo pirminė misija nebus 

įgyvendinama, nėra tikslo.     

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-65). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-86 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2019 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. T-418 „Dėl Kauno sporto mokyklos „Tauras“ reorganizavimo, 

prijungiant ją prie Kauno sporto mokyklos „Gaja“ pakeitimo“. 

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

pritarta be pastabų. Esame pateikę siūlymą papildyti sprendimo projekte keičiamus 7.3 ir 11 punktus, 
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ir įrašyti vandentiekio tinklus ir nuotekų šalinimo tinklus, kurie bus grąžinti Savivaldybei, o vėliau 

perduoti „Tauro“ sporto mokyklai (pridedama).  

R. Šnapštienė. Ar galime pritarti bendru sutarimu rengėjo siūlomam papildymui. 

  

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui su papildymu. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-66). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-85 „Dėl sutikimo perimti Kauno miesto 

savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį materialųjį turtą ir jo 

perdavimo Kauno kultūros centrui“. 

Pranešėja – N. Prevelienė, Kultūros 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-67). 

 

 

Iš salės išėjo I. Visockienė.  

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-48 „Dėl Kauno vaikų ir moksleivių 

laisvalaikio rūmų direktoriaus“. 

Pranešėjas – 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-68). 

 

 

Į salę grįžo I. Visockienė.  

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-54 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

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

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-69). 
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29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-55 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

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

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

kurių dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-70). 

 

 

Iš salės išėjo I. Visockienė. 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-93 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse neformaliojo švietimo įstaigose 

nustatymo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai.  

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-71). 

 

 

Į salę grįžo I. Visockienė.  

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-51 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio 

materialiojo turto perdavimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinėms švietimo įstaigoms“. 

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-72). 

  

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-53 „Dėl valstybės turto, perduoto valdyti 

panaudos pagrindais Kauno ,,Aušros“ gimnazijai, 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 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-73). 
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33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-46 „Dėl valstybės turto, perduoto valdyti 

panaudos pagrindais Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijai ir Kauno Prano Mašioto pradinei  

mokyklai, 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 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-74). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-47 „Dėl valstybės turto, perduoto valdyti 

panaudos pagrindais Kauno Antano Smetonos gimnazijai, 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-75). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-66 „Dėl pavedimo Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriui Viliui Šiliauskui pasirašyti žemės sklypų Raktažolių g. 15 ir 

Raktažolių g. 17, Kaune, atidalijimo sutartis“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-76). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-67 „Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus 

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

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-77). 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-75 „Dėl sutikimo tiesti šilumos tiekimo 

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

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-78). 

  

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-83 „Dėl pritarimo nustatyti servitutus 

žemės sklype Naujakurių g. 78B, Kaune Dėl pritarimo nustatyti servitutus žemės sklype                            

Naujakurių g. 78B, Kaune“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-79). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-91 „Dėl susitarimų, sudarytų su Lietuvos 

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

ranką“, pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-80). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-96 „Dėl nekilnojamojo turto                        

Kareivinių g. 13, Neries krantinėje 7B, Neries krantinės parke, Kaune, perdavimo neatlygintinai 

naudotis panaudos pagrindais VšĮ „Kauno Žalgirio“ futbolo akademijai“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Sprendime parašyta, kad Savivaldybės nuosavybės teise valdomą turtą 

perduoda 5 metams, bet ne ilgiau iki nuosavybės teisės į turtą perėmimo kitam asmeniui. Ar 

planuojama kam bus perduodama? 

D. Valiukas. Neplanuojama, tokia yra formuluotė.   

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

 NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-81). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-95 „Dėl negyvenamosios patalpos                   

Kovo 11-osios g. 26, Kaune, nuomos“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-82). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-90 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2019 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-371 „Dėl nekilnojamojo turto A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaune, 

nuomos ir nuomos sutarties su uždarąja akcine bendrove „Osama“ nutraukimo prieš terminą“ 

pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-83). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-89 „Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį 

turtą Plytinės g. 21 ir Zanavykų g. 66A, Kaune, Savivaldybės nuosavybėn“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Ar tie pastatai, tai likučiai?  

D. Valiukas. Taip, Kauno tvirtovės likučiai.  

P. Lukševičius. Ką Savivaldybė su jais darys? 

D. Valiukas. Savivaldybė juos planuoja perduoti Kauno tvirtovės parkui, jie bus prižiūrimi 

kaip ir kiti statiniai.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-84). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-88 „Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 

22, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Bernardo Brazdžionio 

mokyklai“. 

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-85). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-69 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto 

panaudos sutarčių, sudarytų su Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjumi, pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-86). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-78 „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 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

 NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-87). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-57 „Dėl butų pirkimo asmenims ir 

šeimoms, įrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-88). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-68 „Dėl sprendimo perkant socialinius 

būstus priėmimo tvarkos“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-89 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

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

Savanorių pr. 172-43, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-90). 
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50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-61 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Drobės g. 33-5, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

 NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-91). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-65 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

P. Višinskio g. 9-3, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-92). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-70 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Baltų pr. 165-13, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-93). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-71 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Baltijos g. 88-2, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-94). 

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-72 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Ašigalio g. 47-43, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

 NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-95). 
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55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-87 „Dėl nekilnojamojo turto                                     

R. Kalantos g. 55, Kaune, pirkimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-96). 

 

 

 

 

Posėdis baigėsi 10.15 val. 
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