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POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020 m. balandžio 28 d.  Nr. TP-4 

Kaunas 

 

 

 

Posėdis vyko 2020-04-28  (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 11.30 val.). 

 

Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras.   

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

sekretoriato vyriausioji specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas. 

 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama). 

V. Matijošaitis. Posėdyje dalyvauja 39 Tarybos nariai, kvorumas yra, pradedam posėdį.  

 

R. Šnapštienė. Posėdis vyksta nuotoliniu būdu per programą „Zoom“ ir balsavimo 

sistemą. Posėdį pradėsime nuo Tarybos narių nusišalinimų nuo sprendimų projektų svarstymo. 

Tarybos nariai, nusišalinę nuo sprendimo projekto svarstymo, turi atsijungti nuo balsavimo sistemos. 

Nusišalinimą yra pareiškęs A. Palionis nuo sprendimo projekto TR-191 „Dėl valstybės turto, 

perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Aleksoto lopšeliui-darželiui ir Kauno Varpelio pradinei 

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

likvidavimo“, nuo sprendimo projekto TR-192 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. 

kovo 20 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl Kauno miesto savivaldybės sporto mokyklų teikiamų paslaugų 

įkainių nustatymo“ pakeitimo“ ir nuo sprendimo projekto TR-197 „Dėl turto perdavimo patikėjimo 

teise valdyti biudžetinei įstaigai Kauno sporto mokyklai „Gaja“.  

 

A. Palionis atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti A. Palionio nusišalinimui nuo TR-191 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti A. Palionio nusišalinimui nuo TR-192 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti A. Palionio nusišalinimui nuo TR-197 

sprendimo projekto svarstymo? 
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

A. Palionis prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

R. Šnapštienė. Taip pat nusišalinimą yra pareiškusi I. Kumetienė nuo sprendimo projekto 

TR-157 „Dėl Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų 

valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios 

institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir 

kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“. 

 

I. Kumetienė atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti I. Kumetienės nusišalinimui nuo             

TR-157 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

I. Kumetienė prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

R. Šnapštienė. Taip pat nusišalinimą yra pareiškęs R. Marcinkevičius nuo sprendimo 

projekto TR-157 „Dėl Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų 

bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios 

institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir 

kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“. 

 

R. Marcinkevičius atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

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

TR-157 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

R. Marcinkevičius prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

R. Šnapštienė. Nusišalinimą yra pareiškęs J. Audėjaitis nuo sprendimo projekto TR-208 

„Dėl 2020 metų Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos lėšomis finansuojamų objektų 

sąrašo patvirtinimo“. 

 

J. Audėjaitis atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti J. Audėjaičio nusišalinimui nuo              

TR-208 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 
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R. Šnapštienė. Nusišalinimą yra pareiškusi I. Visockienė nuo sprendimo projekto               

TR-101 „Dėl nekilnojamojo turto Mūšos g. 6, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise Kauno Veršvų gimnazijai“ ir nuo sprendimo projekto TR-166 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

I. Visockienė atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti I. Visockienės nusišalinimui nuo           

TR-101 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti I. Visockienės nusišalinimui nuo            

TR-166 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

R. Šnapštienė. Nusišalinimą yra pareiškęs V. Matijošaitis nuo sprendimo projekto              

TR-162 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-169 ,,Dėl 

Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 

nuo sprendimo projekto TR-205 „Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti 

paslaugas) Kauno viešosiose vietose išdavimą“ ir nuo sprendimo projekto TR-206 „Dėl vietinės 

rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą mokėjimo termino atidėjimo“. 

 

V. Matijošaitis, Š. Matijošaitis, D. Matijošaitis ir R. Bičkauskienė atsijungė nuo 

balsavimo sistemos. 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti V. Matijošaičio nusišalinimui nuo TR-

162 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti V. Matijošaičio nusišalinimui nuo TR-

205 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti V. Matijošaičio nusišalinimui nuo TR-

206 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 
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V. Matijošaitis ir I. Visockienė prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

R. Šnapštienė. Taip pat nusišalinimą yra pareiškęs Š. Matijošaitis nuo sprendimo projekto 

TR-162 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo               Nr. T-

169 ,,Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“, nuo sprendimo projekto TR-205 „Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo 

prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose išdavimą“ ir nuo sprendimo projekto TR-206 

„Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą mokėjimo termino atidėjimo“. 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti Š. Matijošaičio nusišalinimui nuo      

TR-162 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti Š. Matijošaičio nusišalinimui nuo   TR-

205 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti Š. Matijošaičio nusišalinimui nuo  TR-

206 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

R. Šnapštienė. Taip pat nusišalinimą yra pareiškęs D. Matijošaitis nuo sprendimo projekto 

TR-162 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo      Nr. T-169 

,,Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“, nuo sprendimo projekto TR-205 „Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo 

prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose išdavimą“ ir nuo sprendimo projekto TR-206 

„Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą mokėjimo termino atidėjimo“. 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti D. Matijošaičio nusišalinimui nuo TR-

162 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti D. Matijošaičio nusišalinimui nuo TR-

205 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

J. Audėjaitis prisijungė prie balsavimo sistemos. 
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R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti D. Matijošaičio nusišalinimui nuo TR-

206 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

D. Matijošaitis ir Š. Matijošaitis prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

R. Šnapštienė. Taip pat nusišalinimą yra pareiškusi R. Bičkauskienė nuo sprendimo 

projekto TR-205 „Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Kauno 

viešosiose vietose išdavimą“ ir nuo sprendimo projekto TR-206 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo 

įrengti išorinę reklamą išdavimą mokėjimo termino atidėjimo“. 

 

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

TR-205 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

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

TR-206 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

R. Bičkauskienė prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

R. Šnapštienė. Norinčiųjų nusišalinti nuo sprendimų projektų svarstymo nebėra, 

pradėkime darbotvarkės svarstymą. Vakar buvo gautas frakcijos „Vieningas Kaunas“ siūlymas į 

darbotvarkę įtraukti sprendimo projektą TR-208 „Dėl 2020 metų Kauno miesto savivaldybės 

paveldotvarkos programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ (pridedama). 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti frakcijos „Vieningas Kaunas“ siūlymui 

įtraukti į darbotvarkę sprendimo projektą TR-208? 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Įtraukti į darbotvarkę TR-208 „Dėl 2020 metų Kauno miesto savivaldybės 

paveldotvarkos programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“. 

 

R. Šnapštienė. Šis klausimas bus įtrauktas aštuonioliktu darbotvarkės klausimu. Ar 

galime bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę su pakeitimais? 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę su pakeitimais. 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo               

Nr. T-176 „Dėl Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-106).  
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2. Dėl Jaunimo atstovų rinkimų į Kauno miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybą 

organizavimo  tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-159).  

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo                Nr. 

T-206 „Dėl Kauno miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-160).  

4. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų 

veiklos ataskaitai (TR-129).  

5. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano 

įgyvendinimo 2019 metų ataskaitai (TR-134).  

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo                  

Nr. T-616 „Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Mokslo ir inovacijų sklaidos centro Kaune 

sukūrimas“ pakeitimo (TR-207). 

7. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-45 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-166).  

8. Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto           

(TR-167). 

9. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo                Nr. 

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

(TR-104).  

10. Dėl VšĮ „Mano teatras“ dalininko teisių pardavimo (TR-187).  

11. Dėl Asmens duomenų tvarkymo Kauno miesto savivaldybėje taisyklių patvirtinimo 

(TR-151).  

12. Dėl Paramos priėmimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo            

(TR-161).  

13. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo              Nr. 

T-169 ,,Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo (TR-162).  

14. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Kauno 

viešosiose vietose išdavimą (TR-205).  

15. Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą mokėjimo 

termino atidėjimo (TR-206).  

16. Dėl Kauno miesto įvaizdžiui svarbių statinių tvarkymo programos patvirtinimo  (TR-

145).  

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

T-336 „Dėl Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos patvirtinimo“ pakeitimo (TR-

132). 

18. Dėl 2020 metų Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos lėšomis 

finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo (TR-208). 

19. Dėl Spyglainių gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo ir Žirgininkų akligatvio 

pavadinimo suteikimo (TR-127).  

20. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2018–2019 m. 

sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai (TR-199).  

21. Dėl Kauno lopšelio-darželio ,,Žuvintas“ direktoriaus (TR-118).  

22. Dėl Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ direktoriaus (TR-121).  

23. Dėl Kauno Senamiesčio progimnazijos direktoriaus (TR-158).  

24. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Aleksoto lopšeliui-

darželiui ir Kauno Varpelio pradinei mokyklai,  pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) 

naudoti ir nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-191).  

25. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Palemono 

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

likvidavimo (TR-98).  
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26. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Kauno Vinco Kudirkos 

progimnazijai (TR-99).  

27. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Pilėnų 

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

ir likvidavimo (TR-117).  

28. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno technologijos 

universiteto Vaižganto progimnazijai, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti 

ir nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-119).  

29. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Šančių mokyklai-

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

išardymo ir likvidavimo (TR-189).  

30. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Žaliakalnio 

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

ir likvidavimo (TR-184).  

31. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Kovo 11-osios 

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

likvidavimo (TR-185).  

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

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

likvidavimo (TR-186).  

33. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Jono Jablonskio 

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

likvidavimo (TR-190).  

34. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Motiejaus 

Valančiaus mokyklai-darželiui, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir 

nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-194).  

35. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno šv. Kazimiero 

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

ir likvidavimo (TR-195).  

36. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Tado Ivanausko 

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

ir likvidavimo (TR-196).  

37. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno ,,Saulės“ 

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

likvidavimo (TR-198).  

38. Dėl Kauno miesto kultūros premijų skyrimo (TR-116).  

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

Nr. T-820 „Dėl VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainų 

nustatymo“ pakeitimo (TR-150). 

40. Dėl leidimo vaikų gerovės centrui „Pastogė“ išsinuomoti tarnybinį automobilį           

(TR-135).  

41. Dėl automobilio perėmimo ir perdavimo valdyti ir naudoti patikėjimo teise 

savivaldybės biudžetinei įstaigai Negalią turinčių asmenų centrui „Korys“ (TR-178).  

42. Dėl viešosios įstaigos „Nacionalinis žiedas“ dalininko teisių pardavimo (TR-168).  

43. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais valdyti, naudoti ir disponuoti juo viešajai 

įstaigai „Kauno Žalgirio“ futbolo akademijai (TR-188).  

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

„Dėl Kauno miesto savivaldybės sporto mokyklų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo 

(TR-192). 

45. Dėl turto perėmimo iš likviduojamos viešosios įstaigos S. Dariaus ir S. Girėno sporto 

centro (TR-193).  
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46. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti biudžetinei įstaigai Kauno sporto 

mokyklai „Gaja“ (TR-197).  

47. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo                 

Nr. T-739 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į 

valstybės saugomas teritorijas išdavimą nustatymo“ pakeitimo (TR-142).  

48. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimo                Nr. 

T-739 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 

(TR-139).  

49. Dėl Kauno miesto susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų projektavimo, 

tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) ar priežiūros darbų organizavimo, kai prie šių darbų 

finansavimo 50 procentų ir daugiau prisideda fiziniai ar pelno nesiekiantys ribotos civilinės 

atsakomybės juridiniai asmenys, tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-164).  

50. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-450 

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

atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo           

(TR-204).  

51. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-502 

„Dėl naudojimosi Kauno miesto viešaisiais tualetais mokesčio nustatymo“ pakeitimo (TR-131).  

52. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo                 

Nr. T-635 „Dėl Kauno  savivaldybės įmonės „Kapinių priežiūra“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų 

nustatymo“ pakeitimo (TR-140).  

53. Dėl biudžetinės įstaigos S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo teikiamų atlygintinų 

paslaugų įkainių nustatymo (TR-143).  

54. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugų ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotų bazinių kainų 

nustatymo (TR-163).  

55. Dėl sutikimo priimti Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn dovanojamą 

nekilnojamąjį turtą (TR-165).  

56. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 26 d. sprendimo                 Nr. 

T-326 „Dėl įgaliojimų suteikimo Nijolei Ivaškevičienei, Aušrai Kazlauskienei ir Rasai Pakėnienei“ 

pripažinimo netekusiu galios (TR-102).  

57. Dėl Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų 

bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios 

institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir 

kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo               

(TR-157).  

58. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise (TR-105).  

59. Dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto 

nurašymo ir leidimo Kauno lopšeliui-darželiui „Aušrinė“ statyti naujus statinius žemės sklype Baltų 

pr.  49, Kaune (TR-108).  

60. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T-421 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-177).  

61. Dėl Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos mokesčio (TR-202).  

62. Dėl įpareigojimo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui Viliui 

Šiliauskui sudaryti susitarimą ir įgaliojimo jį pasirašyti (TR-201).  

63. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-2865-7387) 

Vokiečių g., Kaune (TR-172).  

64. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-3875-9468) 

ir žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-3857-0575) L. Strolio g., Kaune (TR-174).  

65. Dėl sutikimo tiesti inžinerinius tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-5125-

1812) ir žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-5225-8432) Kaune (TR-173).  
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66. Dėl sutikimo rekonstruoti šilumos tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-5093-

8580) Sporto g. 1, Kaune, ir žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-0216-0061) Perkūno al. 5, Kaune 

(TR-171).  

67. Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Kauno rajono savivaldybėje, Rokų 

seniūnijoje, Vainatrakio kaime, perdavimo valdyti patikėjimo teise Kauno miesto savivaldybei            

(TR-175).  

68. Dėl Savivaldybės ilgalaikio turto patikėjimo sutarties su Kauno lopšeliu-darželiu 

„Rokutis“ nutraukimo ir nekilnojamojo turto Baltaragio g. 1, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise (TR-100).  

69. Dėl nuomos sutarties su UAB „Fausteda“ nutraukimo ir nekilnojamojo turto Vilniaus 

g. pėsčiųjų tunelyje, Kaune, nuomos (TR-115).  

70. Dėl 1997 m. gruodžio 18 d. panaudos sutarties su viešąja įstaiga Kauno miesto 

poliklinika pakeitimo ir nekilnojamojo turto Pakraščio g. 22, Kaune, perėmimo (TR-130).  

71. Dėl nekilnojamojo turto M. K. Čiurlionio g. 16B, Kaune, nuomos sutarties su              

UAB „Komlėja“ nutraukimo (TR-120).  

72. Dėl 2017 m. gruodžio 22 d. savivaldybės nekilnojamojo turto patikėjimo sutarties 

Nr. SR-0801 su viešąja įstaiga Kauno tvirtovės parku pakeitimo, nekilnojamojo turto                                

K. Baršausko g. 91, Kaune, perėmimo ir perdavimo pagal panaudos sutartį Vytauto Didžiojo karo 

muziejui (TR-170).  

73. Dėl nekilnojamojo turto T. Masiulio g. 10, Kaune, perėmimo iš biudžetinės įstaigos 

„Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ (TR-122).  

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

T-855 „Dėl pripažintų nereikalingais, netinkamais (negalimais) naudoti ūkinių pastatų (jų dalių) 

nurašymo, išardymo ir likvidavimo“ pakeitimo (TR-114).  

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

H. ir O. Minkovskių g. 65, Kaune, nurašymo (TR-176).  

76. Dėl nuosavybės teisės į gyvenamojo namo A. Juozapavičiaus pr. 117, Kaune, 1, 2, 3 

butus atkūrimo Lietuvos jungtinei metodistų bažnyčiai (TR-124).  

77. Dėl nekilnojamojo turto Tirkiliškių g. 47, Kaune, perdavimo Kauno Tirkiliškių 

lopšeliui-darželiui  valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-125).  

78. Dėl nekilnojamojo turto Mūšos g. 6, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti 

juo patikėjimo teise Kauno Veršvų gimnazijai (TR-101).  

79. Dėl nekilnojamojo turto Tunelio g. 41, Kaune, perdavimo Kauno Jono Laužiko 

mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-123).  

80. Dėl valstybės turto perdavimo valstybės įmonei Turto bankui (TR-155).  

81. Dėl Kauno miesto savivaldybės parduodamų pagalbinio ūkio paskirties pastatų 

sąrašo patvirtinimo (TR-169).  

82. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo                Nr. 

T-714 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip 

Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-200).  

83. 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-203).  

84. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Prancūzų g. 59-21, Kaune, pardavimo          

(TR-107).  

85. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Kovo 11-osios g. 32-92, Kaune, pardavimo 

(TR-109).  

86. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto A. Stulginskio g. 40-2, Kaune, pardavimo (TR-

110).  

87. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Sukilėlių pr. 63-89, Kaune, pardavimo             

(TR-111).  
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88. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 66-82, Kaune, pardavimo             

(TR-112).  

89. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Pušyno g. 51-3, Kaune, pardavimo (TR-113).  

90. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Panerių g. 69-1, Kaune, pardavimo                

(TR-133).  

91. Dėl negyvenamosios patalpos – palėpės M. Daukšos g. 8-15, Kaune, dalies 

pardavimo (TR-156).  

92. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Sodų g. 98-27, Kaune, pardavimo (TR-179).  

93. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto M. Riomerio g. 13-1, Kaune, pardavimo            

(TR-180).  

94. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Varnių g. 36-13, Kaune, pardavimo                  

(TR-181).  

95. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto I. Kanto g. 17-6A, Kaune, pardavimo           

(TR-182).  

96. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Šarkuvos g. 14-82, Kaune, pardavimo               

(TR-183).  

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-106 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-176 „Dėl Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų 

tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Audronė Petkienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato 

vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Valdymo ir bendruomenių plėtojimo 

komitetas pritarė su rengėjo pateiktomis pataisomis vietoj Emilijos Šakalienės įrašyti Liną Duobaitę 

(pridedama). 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pataisų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Rengėjo pateiktoms pataisoms pritarti. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-112). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-159 ,,Dėl Jaunimo atstovų rinkimų į 

Kauno miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

Pranešėjas – Simas Sirtautas, Kauno miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 

pirmininkas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Šiugždinienė. Jaunimo reikalų taryba paskutinį kartą rinkosi tik praeitų metų spalio 

mėnesį. Ši taryba yra labai svarbi jaunimo politikos formavime. Ar planuojate konkretesnę veiklą? 

S. Sirtautas. Pritariu, kad ši taryba yra ganėtinai neaktyvi. Pasigendame jaunimo 

iniciatyvų, siūlymų. Todėl teikiame Tarybai šiuos sprendimo projektus, keisdami nuostatus, 

trumpindami Jaunimo reikalų tarybos kadencijos laiką, siekdami įtraukti daugiau iniciatyvaus, 

aktyvaus jaunimo iš Kauno miesto. 

P. Lukševičius. Ar kiekviena studentų atstovybė turės atstovą Jaunimo reikalų taryboje? 
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S. Sirtautas. Ne, į Jaunimo reikalų tarybą yra deleguojami 6 jaunimo organizacijų 

atstovai, kuriuos išrenka pačios jaunimo organizacijos. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-113 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-160 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-206 „Dėl Kauno miesto savivaldybės jaunimo reikalų 

tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – Simas Sirtautas, Kauno miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 

pirmininkas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-114). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-129 ,,Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai“. 

Pranešėjas – Vilius Šiliauskas, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Ar prisiimate atsakomybę dėl S. Dariaus ir S. Girėno stadiono statybos 

sutrikdymo, kad nesukontroliavote situacijos?  

V. Šiliauskas. Ataskaitą pristatau už 2019 metus. Sutartis dėl S. Dariaus ir S. Girėno 

stadiono statybos yra nutraukta šiais metais. Pamatę įmonės finansinius sunkumus, atsižvelgę į 

piketuojančius įmonės darbuotojus, supratome, kad rangovai negalės įvykdyti savo įsipareigojimų iki 

nustatyto termino. Todėl skubiai priėmėme sprendimą nutraukti su jais sutartį ir greičiau ieškoti naujų 

rangovų, kurie sugebėtų padaryti darbus iki galo. 

E. Gudišauskienė. Kokie yra nuveikti reikšmingi jūsų asmeniniai darbai ir iniciatyvos? 

V. Šiliauskas. Iniciavavau Savivaldybės paskolų sudengimą. Pavyko pasirašyti sutartį su 

Centriniu Europos Banku dėl 26 mln. Eur paskolos 2019 m. ir jau su tuo pačiu banku šiais metais yra 

pasirašyta nauja paskolos sutartis. Beje, tai yra paskola su nulinėmis palūkanomis, ko Savivaldybė 

dar iki šiol neturėjo. Savivaldybė sėkmingai toliau tęsia ir įgyvendina projektus, tokius kaip 

Paveldotvarkos programa, „Kauno akcentų“ programa, Integruotų teritorijų vystymo programa, 

„Iniciatyvos Kaunui“ programa. Sėkmingai baigiami įgyvendinti Laisvės alėjos atnaujinimo etapai, 

pabaigti tvarkyti Dainavos, Draugystės, Santarvės ir Kalniečių parkai, Aleksoto apžvalgos aikštelė, 

Marvelės upelio slėnio kraštovaizdžio draustinis ir Ažuolyno parko projektas. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už –31, prieš – 0, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-115). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-134 ,,Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metų ataskaitai“. 
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Pranešėjas – Tadas Metelionis, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Ar ši ataskaita bus naudojama kaip žaliava ateityje plano korekcijai arba 

rengimui? 

T. Metelionis. Tikrai taip. Tikslinant Strateginį veiklos planą ar pagal jį Savivaldybės 

biudžetą, stebimas rodiklių pokytis. Prioritetas teikiamas toms veikloms ir priemonėms, kuriose 

rodiklių pasiekimas yra nepakankamas. 

KALBĖJO: 

J. Šiugždinienė. Noriu pasiūlyti, kad tos ataskaitos būtų rengiamos taip, kad suprastų ne 

tik valstybės tarnautojai, bet ir paprasti gyventojai. Ataskaita nėra tai, kad tik pateikiame rodiklius. 

Ataskaitoje trūksta normalios išvados. 

V. Matijošatis. Nereikėtų žmonių skirstyti į paprastus ir ne. Miestiečiai yra miestiečiai.  

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už –32, prieš – 0, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-116). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-207 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-616 „Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektą 

„Mokslo ir inovacijų sklaidos centro Kaune sukūrimas“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – Tadas Metelionis, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-117). 

 

 

I. Visockienė atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-166 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2020 metų 

biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – Roma Vosylienė, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja. Parengus 

sprendimo projektą, buvo gauta papildoma informacija, kad iš valstybės biudžeto Savivaldybei 

papildomai skirta 1,9 mln. Eur dotacija, todėl prašome patikslinti svarstomą sprendimo projektą 

(pridedama). Klausimas svarstytas 5 komitetuose, pritarta be pastabų. Ekonomikos ir finansų bei 

Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetai pritarė sprendimo projektui su pateiktomis pataisomis.  

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Noriu padėkoti, kad buvo atsižvelgta į TS-LKD frakcijos pasiūlymus 

ir buvo teikti 2 sprendimo projektai: tiek dėl biudžeto korekcijų, tiek dėl trumpalaikės paskolos. 

Reikia pasidžiaugti, kad pajamų surinkimas per pirmąjį ketvirtį taip ženkliai nesumažėjo, nes antrasis 

ketvirtis bus jau kitoks. Dar reikia pasidžiaugti, kad apie 2,8 mln. Eur yra palikta ekstremaliems 

dalykams, tokiems kaip pašalpų mokėjimui ir panašiai.  

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pataisų. 

Pritarta bendru sutarimu. 
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NUSPRĘSTA. Rengėjo pateiktoms pataisoms pritarti. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-118 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-167 ,,Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo 

iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto“.  

Pranešėja – Roma Vosylienė, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-119). 

 

 

I. Visockienė prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-104 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Vijolė Karpienė, Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo 

skyriaus vyresnioji patarėja. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-120). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-187 ,,Dėl VšĮ „Mano teatras“ dalininko 

teisių pardavimo“.  

Pranešėja – Vijolė Karpienė, Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo 

skyriaus vyresnioji patarėja. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-121). 

 

 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-151 ,,Dėl Asmens duomenų tvarkymo 

Kauno miesto savivaldybėje taisyklių patvirtinimo“. 

Pranešėja – Rūta Dubosaitė, Kauno miesto savivaldybės administracijos vyriausioji 

specialistė (duomenų apsaugos pareigūnė). Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-122 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-161 ,,Dėl Paramos priėmimo, apskaitos 

ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Pranešėja – Jolanta Brazaitienė, Centrinio apskaitos skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-123 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

V. Matijošaitis, Š. Matijošaitis, D. Matijošaitis ir R. Bičkauskienė atsijungė nuo 

balsavimo sistemos.  

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-162 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-169 ,,Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo 

turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – Sonata Šėlienė, Licencijų, leidimų ir paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose. Darnios plėtros ir investicijų komitetas išklausė, kiti pritarė be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Ar pakanka teisės aktų, kad būtų galima aiškiai reglamentuoti Apleisto ar 

neprižiūrimo nekilnojamojo turto taisykles ar bandote improvizuoti? 

S. Šėlienė. Tas kriterijus, kuris yra nustatytas įstatyme, yra pakankamas ir aiškus. Mūsų 

tvarkos apraše skliausteliuose yra nurodyti pagrindiniai požymiai, apibūdinantys, kas yra apleistas 

pastatas. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 25, prieš – 0, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-124 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-205 ,,Dėl atleidimo nuo vietinės 

rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose išdavimą“. 

Pranešėja – Sonata Šėlienė, Licencijų, leidimų ir paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-125 paskelbtas Teisės aktų registre). 
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15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-206 ,,Dėl vietinės rinkliavos už leidimo 

įrengti išorinę reklamą išdavimą mokėjimo termino atidėjimo“.  

Pranešėja – Sonata Šėlienė, Licencijų, leidimų ir paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. TS-LKD frakcija pateikė pasiūlymą ne atidėti, bet atleisti trumpalaikės 

reklamos skleidėjus nuo vietinės rinkliavos. Toks sprendimas būtų efektyvesnis ir veiksmingesnis, 

nes šis verslo sektorius taip pat yra nukentėjęs nuo koronaviruso pandemijos ir neteko ženklių pajamų. 

Mokesčio atidėjimas šiam verslui situacijos tikrai nepalengvins. Mūsų visų tikslas turėtų būti suteikti 

tikslingą pagalbą ir padėti išsaugoti tiek darbo vietas verslui, tiek darbo pajamas miestiečiams. 

A. Palionis. Paskaitysiu TS-LKD frakcijos siūlymą (pridedama). Noriu papildyti, kodėl 

toks sprendimo projektas buvo parengtas. Į mus kreipėsi išorinės reklamos skleidėjų asociacija, kurios 

pagrindinis prašymas buvo atidėti vietinės rinkliavos mokėjimą. Pirmiausia taip bandysime padėti 

verslui, vėliau matysime dėl kitų sprendimų priėmimo. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo. 

Balsavo: už – 6, prieš – 20, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-126 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

V. Matijošaitis, Š. Matijošaitis, D. Matijošaitis ir R. Bičkauskienė prisijungė prie 

balsavimo sistemos.  

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-145 ,,Dėl Kauno miesto įvaizdžiui 

svarbių statinių tvarkymo programos patvirtinimo“.  

Pranešėja – Dovilė Miliukštė, Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-127 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-132 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

programos patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – Dovilė Miliukštė, Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-128 paskelbtas Teisės aktų registre). 
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J. Audėjaitis atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-208 „Dėl 2020 metų Kauno miesto 

savivaldybės paveldotvarkos programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“. 

Pranešėja – Dovilė Miliukštė, Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Šiugždinienė. Kauno Švč. Sakramento rektoratui yra du kartus skirtos lėšos tai pačiai 

priemonei įgyvendinti, bet skirtingomis sumomis. Kodėl? 

A. Palionis. Jie yra nebaigę dalies darbų Domininkonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno 

bažnyčioje pagal praeitais metais patvirtintą paveldotvarkos programą ir yra pratęsta sutartis darbams 

užbaigti. Šiemet yra skiriamos lėšos sekantiems darbams atlikti, todėl yra sudarytos dvi sutartys. Taip 

šiame sąraše atsiranda dvi pozicijos vienam objektui. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-129). 

 

 

J. Audėjaitis prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-127 „Dėl Spyglainių gatvės geografinių 

charakteristikų pakeitimo ir Žirgininkų akligatvio pavadinimo suteikimo“.  

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-130 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-199 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2018–2019 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 

ataskaitai“.  

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 32, prieš – 0, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-131). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-118 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

,,Žuvintas“ direktoriaus“.  

Pranešėja – Jurgita Kvedaravičienė, Personalo valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, 

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-132). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-121 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

,,Lakštutė“ direktoriaus“.  

Pranešėja – Jurgita Kvedaravičienė, Personalo valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, 

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

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-133). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-158 ,,Dėl Kauno Senamiesčio 

progimnazijos direktoriaus“.  

Pranešėja – Jurgita Kvedaravičienė, Personalo valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, 

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

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-134). 

 

 

A. Palionis atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-191 ,,Dėl valstybės turto, perduoto 

valdyti panaudos pagrindais Kauno Aleksoto lopšeliui-darželiui ir Kauno Varpelio pradinei 

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

likvidavimo“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-135). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-98 ,,Dėl valstybės turto, perduoto valdyti 

panaudos pagrindais Kauno Palemono gimnazijai, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu 

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

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 
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Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-136). 

 

 

A. Palionis prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-99 ,,Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio 

materialiojo turto perdavimo Kauno Vinco Kudirkos progimnazijai“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-137). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-117 ,,Dėl valstybės turto, perduoto 

valdyti panaudos pagrindais Kauno Pilėnų progimnazijai, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu 

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

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-138). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-119 ,,Dėl valstybės turto, perduoto 

valdyti panaudos pagrindais Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijai, pripažinimo 

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

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-139). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-189 ,,Dėl valstybės turto, perduoto 

valdyti panaudos pagrindais Kauno Šančių mokyklai-daugiafunkciam centrui, pripažinimo 

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

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-140). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-184 ,,Dėl valstybės turto, perduoto 

valdyti panaudos pagrindais Kauno Žaliakalnio progimnazijai, pripažinimo nereikalingu arba 

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

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Koks turtas yra nurašomas? 

O. Gucevičienė. Programinė įranga ir interaktyvi lenta.  

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-141). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-185 ,,Dėl valstybės turto, perduoto 

valdyti panaudos pagrindais Kauno Kovo 11-osios gimnazijai, pripažinimo nereikalingu arba 

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

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-142). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-186 ,,Dėl valstybės turto, perduoto 

valdyti panaudos pagrindais Kauno ,,Santaros“ gimnazijai, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu 

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

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-143). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-190 ,,Dėl valstybės turto, perduoto 

valdyti panaudos pagrindais Kauno Jono Jablonskio gimnazijai, pripažinimo nereikalingu arba 

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

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-144). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-194 ,,Dėl valstybės turto, perduoto 

valdyti panaudos pagrindais Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklai-darželiui, pripažinimo 

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

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-145). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-195 ,,Dėl valstybės turto, perduoto 

valdyti panaudos pagrindais Kauno šv. Kazimiero progimnazijai, pripažinimo nereikalingu arba 

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

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-146). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-196 ,,Dėl valstybės turto, perduoto 

valdyti panaudos pagrindais Kauno Tado Ivanausko progimnazijai, pripažinimo nereikalingu arba 

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

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-147). 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-198 ,,Dėl valstybės turto, perduoto 

valdyti panaudos pagrindais Kauno ,,Saulės“ gimnazijai, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu 

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

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-148). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-116 ,,Dėl Kauno miesto kultūros premijų 

skyrimo“.  
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Pranešėja – Nomeda Prevelienė, Kultūros skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-149). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-150 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-820 „Dėl VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos 

namų teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – Jolanta Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas 

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

projekto 2 punkte (pridedama). 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pataisų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Rengėjo pateiktoms pataisoms pritarti. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-150 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-135 ,,Dėl leidimo vaikų gerovės centrui 

„Pastogė“ išsinuomoti tarnybinį automobilį“.  

Pranešėja – Jolanta Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-151). 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-178 ,,Dėl automobilio perėmimo ir 

perdavimo valdyti ir naudoti patikėjimo teise savivaldybės biudžetinei įstaigai Negalią turinčių 

asmenų centrui „Korys“.  

Pranešėja – Jolanta Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-152). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-168 ,,Dėl viešosios įstaigos 

„Nacionalinis žiedas“ dalininko teisių pardavimo“.  
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Pranešėjas – Mindaugas Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-153). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-188 ,,Dėl turto perdavimo panaudos 

pagrindais valdyti, naudoti ir disponuoti juo viešajai įstaigai „Kauno Žalgirio“ futbolo akademijai“.  

Pranešėjas – Mindaugas Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-154). 

 

 

A. Palionis atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-192 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo“.  

Pranešėjas – Mindaugas Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-155 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-193 ,,Dėl turto perėmimo iš 

likviduojamos viešosios įstaigos S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro“.  

Pranešėjas – Mindaugas Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-156). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-197 ,,Dėl turto perdavimo patikėjimo 

teise valdyti biudžetinei įstaigai Kauno sporto mokyklai „Gaja“.  

Pranešėjas – Mindaugas Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-157). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-142 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-739 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti 

mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą nustatymo“ 

pakeitimo“.  

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 33, prieš – 0, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-158 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

A. Palionis prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-139 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. T-739 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų 

tvarkymo programos patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėjas – Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-159 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-164 ,,Dėl Kauno miesto susisiekimo 

komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų projektavimo, tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) ar 

priežiūros darbų organizavimo, kai prie šių darbų finansavimo 50 procentų ir daugiau prisideda 

fiziniai ar pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, tvarkos aprašo 

patvirtinimo“.  

Pranešėjas – Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-160 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-204 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-450 „Dėl Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kauno 

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

išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  
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Pranešėjas – Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-161 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-131 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-502 „Dėl naudojimosi Kauno miesto viešaisiais 

tualetais mokesčio nustatymo“ pakeitimo“.  

Pranešėjas – Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

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

naudojimosi Kauno miesto viešaisiais tualetais mokestį nustatyti ne nuo šių metų balandžio 1 d., bet 

nuo šių metų gegužės 1 d. (pridedama). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Kas išaugino kainą, kad reikia kelti mokestį? 

A. Pakalniškis. Mokestis buvo tvirtintas 2007 metais. Savo laiku buvo 1 litas. Ten dirba 

ne aukščiausios kvalifikacijos asmenys, kurie gauna minimalų atlyginimą. Šiuo metu kyla minimalus 

darbo užmokestis bei kiti resursai. Manome, kad tai atitinka šių dienų rinkos sąlygas.  

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pataisų. 

Balsavo: už – 32, prieš – 2, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Rengėjo pateiktoms pataisoms pritarti. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Balsavo: už – 32, prieš – 5, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-162 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-140 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-635 „Dėl Kauno  savivaldybės įmonės „Kapinių 

priežiūra“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“.  

Pranešėjas – Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 33, prieš – 8, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-163 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-143 ,,Dėl biudžetinės įstaigos               S. 

Dariaus ir S. Girėno aerodromo teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“.  

Pranešėjas – Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

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

biudžetinės įstaigos S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo teikiamų atlygintinų paslaugų įkainius 

nustatyti ne nuo šių metų balandžio 1 d., bet nuo šių metų gegužės 1 dienos. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 
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R. Kupčinskas. Kokiu pagrindu buvo sudarytas įkainavimas įvairių paslaugų, nes yra 

daug paslaugų, nesusijusių su aviacine veikla? 

A. Pakalniškis. Yra dvi pagrindinės įkainių dalys, t.y. aviakempingo įkainiai bei 

naudojimosi aerodromu įkainiai. Jie yra paremti ekonominiais skaičiavimais. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pataisų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Rengėjo pateiktoms pataisoms pritarti. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Balsavo: už – 32, prieš – 0, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-164 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-163 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės 

„Kauno vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų ir paviršinių nuotekų 

tvarkymo paslaugų perskaičiuotų bazinių kainų nustatymo“.  

Pranešėjas – Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 31, prieš – 1, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-165 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-165 ,,Dėl sutikimo priimti  Kauno miesto 

savivaldybės nuosavybėn dovanojamą nekilnojamąjį turtą“.  

Pranešėjas – Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-166). 

 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-102 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-326 „Dėl įgaliojimų suteikimo Nijolei Ivaškevičienei, 

Aušrai Kazlauskienei ir Rasai Pakėnienei“ pripažinimo netekusiu galios“.  

Pranešėjas – Raimundas Endrikis, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos 

skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-167). 
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I. Kumetienė ir R. Marcinkevičius atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-157 ,,Dėl Kauno miesto daugiabučių 

gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos 

sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo 

objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų 

vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“.  

Pranešėjas – Raimundas Endrikis, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos 

skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Šiugždinienė. Priežiūrą ir kontrolę galės vykdyti Savivaldybės administracijos 

padalinys arba ne mažiau kaip trys valstybės tarnautojai. Tai naujas darinys su neaiškia atsakomybe. 

Prašau plačiau paaiškinti.  

R. Endrikis. Tas punktas įtrauktas, remiantis LR Aplinkos ministerijos pavyzdinėmis 

taisyklėmis. Priežiūros ir kontrolės funkcijos išlieka Būsto modernizavimo, administravimo ir 

energetikos skyriaus prerogatyvoje. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-168 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

I. Kumetienė ir R. Marcinkevičius prsijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

 

58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-105 ,,Dėl sutikimo perimti valstybės 

turtą patikėjimo teise“.  

Pranešėjas – Artūras Andriuška, Bendrųjų reikalų skyrius vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-169). 

 

 

59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-108 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir leidimo Kauno lopšeliui-darželiui 

„Aušrinė“ statyti naujus statinius žemės sklype Baltų pr.  49, Kaune“.  

Pranešėjas – Artūras Andriuška, Bendrųjų reikalų skyrius vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-170). 
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60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-177 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T-421 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto ir 

pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-171 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-202 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

nekilnojamojo turto nuomos mokesčio“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

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

projekto preambulėje ir 1 punkte (pridedama). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Kokią sumą galėtumėte kompensuoti verslui? 

D. Valiukas. Suma, kurią nuomininkai Savivaldybei sumoka už nuomojamą turtą per 

mėnesį, yra apie 70 tūkst. Eur. Šiuo Tarybos sprendimo projektu įgaliojamas Administracijos 

direktorius spręsti dėl nuomos mokesčio mažinimo dydžio. 

J. Šiugždinienė. Paaiškinkite sprendimo projekto 3 punktą. Ar teisingai supratau, kad 

nuomos mokestis gali būti mažinamas iki 100 proc. tik, kai patalpos išnuomotos švietimo įstaigų, 

kurių veikla sustabdyta, organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu, mokinių maitinimui 

organizuoti. 

D. Valiukas. Manote teisingai. Tokių kitų veiklų aš nežinau, kurios patektų į šias 

kategorijas. 

KALBĖJO:  

J. Šiugždinienė. Siūlau pasekti Vilniaus pavyzdžiu ir nekelti tiek sąlygų dėl nuomos 

mokesčio kompensavimo. Siūlau visiems, kurie nukentėjo nuo karantino, kompensuoti iki 70 

procentų. 

E. Gudišauskienė. Noriu padėkoti, kad buvo atsižvelgta į TS-LKD frakcijos siūlymą. 

Rengėjo pataisos, kad nuomos mokesčio dydžio kompensavimas bus taikomas ir patikėjimo teise 

valdomam turtui, tikrai yra priimtinos. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pataisų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Rengėjo pateiktoms pataisoms pritarti. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-172). 

 

 

62. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-201 ,,Dėl įpareigojimo Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriui Viliui Šiliauskui sudaryti susitarimą ir įgaliojimo jį 

pasirašyti“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

E. Gudišauskienė. Dėl kokių esminių priežasčių 50 parkavimo vietų yra perduodamos 

vystytojui? 

D. Valiukas. Pagrindinės priežastys − lengvesnė apskaita ir paprasčiau miestiečiams 

naudotis. 

R. Kupčinskas. Kaip supratau, visuomenei nebus skirta parkavimo vietų ir požeminis 

parkavimas bus skirtas tik ten esančių bendrovių darbuotojams. Ar bus kažkokie įkainiai, kur 

parkavimo vietomis galės naudotis ir visuomenė? 

D. Valiukas. Sprendimo projekte yra kalbama apie 50 parkavimo vietų, kurios yra skirtos 

miestiečiams, o ne verslo centro darbuotojams.  

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 32, prieš – 1, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-173). 

 

 

63. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-172 ,,Dėl sutikimo tiesti dujotiekio 

tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-2865-7387) Vokiečių g., Kaune“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

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

projekto priede (pridedama). 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pataisų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Rengėjo pateiktoms pataisoms pritarti. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Balsavo: už – 34, prieš – 0, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-174). 

 

 

64. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-174 ,,Dėl sutikimo tiesti dujotiekio 

tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-3875-9468) ir žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-3857-

0575) L. Strolio g., Kaune“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-175). 

 

 

65. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-173 ,,Dėl sutikimo tiesti inžinerinius 

tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-5125-1812) ir žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-5225-

8432) Kaune“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

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

projekto preambulėje ir 1 punkte (pridedama). 



29 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pataisų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Rengėjo pateiktoms pataisoms pritarti. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-176). 

 

 

66. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-171 ,,Dėl sutikimo rekonstruoti šilumos 

tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-5093-8580) Sporto g. 1, Kaune, ir žemės sklype (unikalusis 

Nr. 4400-0216-0061) Perkūno al. 5, Kaune“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-177). 

 

 

67. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-175 ,,Dėl valstybinės žemės sklypo, 

esančio Kauno rajono savivaldybėje, Rokų seniūnijoje, Vainatrakio kaime, perdavimo valdyti 

patikėjimo teise Kauno miesto savivaldybei“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-178). 

 

 

68. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-100 ,,Dėl Savivaldybės ilgalaikio turto 

patikėjimo sutarties su Kauno lopšeliu-darželiu „Rokutis“ nutraukimo ir nekilnojamojo turto 

Baltaragio g. 1, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-179). 

 

 

69. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-115 ,,Dėl nuomos sutarties su UAB 

„Fausteda“ nutraukimo ir nekilnojamojo turto Vilniaus g. pėsčiųjų tunelyje, Kaune, nuomos“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-180). 

 

 

70. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-130 ,,Dėl 1997 m. gruodžio 18 d. 

panaudos sutarties su viešąja įstaiga Kauno miesto poliklinika pakeitimo ir nekilnojamojo turto 

Pakraščio g. 22, Kaune, perėmimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-181). 

 

 

71. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-120 ,,Dėl nekilnojamojo turto                 M. 

K. Čiurlionio g. 16B, Kaune, nuomos sutarties su UAB „Komlėja“ nutraukimo (TR-120)“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

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

sprendimo projekte nurodytos nuomos sutarties nutraukimo datos ir vietoj 2020 m. kovo 31 d. rašyti 

2020 m. balandžio 30 d. (pridedama). 

 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pataisų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Rengėjo pateiktoms pataisoms pritarti. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-182). 

 

 

72. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-170 ,,Dėl 2017 m. gruodžio 22 d. 

savivaldybės nekilnojamojo turto patikėjimo sutarties Nr. SR-0801 su viešąja įstaiga Kauno tvirtovės 

parku pakeitimo, nekilnojamojo turto K. Baršausko g. 91, Kaune, perėmimo ir perdavimo pagal 

panaudos sutartį Vytauto Didžiojo karo muziejui“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-183). 
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73. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-122 ,,Dėl nekilnojamojo turto                     

T. Masiulio g. 10, Kaune, perėmimo iš biudžetinės įstaigos „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė 

apskaita“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-184). 

 

 

74. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-114 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-855 „Dėl pripažintų nereikalingais, netinkamais 

(negalimais) naudoti ūkinių pastatų (jų dalių) nurašymo, išardymo ir likvidavimo“ pakeitimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-185). 

 

 

75. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-176 ,,Dėl pripažinto nereikalingu, 

netinkamu (negalimu) naudoti nekilnojamojo daikto H. ir O. Minkovskių g. 65, Kaune, nurašymo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-186). 

 

 

76. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-124 ,,Dėl nuosavybės teisės į 

gyvenamojo namo A. Juozapavičiaus pr. 117, Kaune, 1, 2, 3 butus atkūrimo Lietuvos jungtinei 

metodistų bažnyčiai“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-187). 

 

 

77. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-125 ,,Dėl nekilnojamojo turto Tirkiliškių 

g. 47, Kaune, perdavimo Kauno Tirkiliškių lopšeliui-darželiui valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-188). 

 

 

I. Visockienė atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

 

78. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-101 ,,Dėl nekilnojamojo turto                 

Mūšos g. 6, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Veršvų 

gimnazijai“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-189). 

 

 

I. Visockienė prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

79. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-123 ,,Dėl nekilnojamojo turto                  

Tunelio g. 41, Kaune, perdavimo Kauno Jono Laužiko mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-190). 

 

 

80. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-155 ,,Dėl valstybės turto perdavimo 

valstybės įmonei Turto bankui“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-191). 

 

 

81. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-169 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

parduodamų pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-192). 

 

 

82. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-200 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

ir Savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ 

pakeitimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-193). 

 

 

83. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-203 ,,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 – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-194). 

 

 

84. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-107 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Prancūzų g. 59-21, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-195). 

 

 

85. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-109 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Kovo 11-osios g. 32-92, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-196). 

 

 

86. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-110 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto A. Stulginskio g. 40-2, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-197). 

 

 

87. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-111 ,, Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Sukilėlių pr. 63-89, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-198). 

 

 

 

88. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-112 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto V. Krėvės pr. 66-82, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-199). 

 

 

89. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-113 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Pušyno g. 51-3, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-200). 

 

 

90. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-133 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Panerių g. 69-1, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-201). 

 

 

91. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-156 ,,Dėl negyvenamosios patalpos – 

palėpės M. Daukšos g. 8-15, Kaune, dalies pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-202). 

 

 

92. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-179 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Sodų g. 98-27, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 

 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-203). 

 

 

93. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-180 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto M. Riomerio g. 13-1, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-204). 

 

 

94. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-181 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Varnių g. 36-13, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-205). 
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95. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-182 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto I. Kanto g. 17-6A, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-206). 

 

 

96. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-183 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Šarkuvos g. 14-82, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-207). 

 

 

 

97. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio 

pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 

E. Gudišauskienė. Vakar minėjome Medicinos darbuotojų dieną ir sveikinome medikus, 

mūsų žemiškuosius angelus, kurie kovoja su koronavirusu priešakinėse linijose. Taip pat noriu 

nuoširdžiai padėkoti Administracijos direktoriaus pavaduotojai Eglei Andriuškienei, kuri padėjo 

verslo įmonių paaukotas lėšas nukreipti ir sukoordinuoti, kad sveikatos apsaugos priemonės pasiektų 

visas sveikatos įstaigas, tame tarpe ir Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotį, ir Kauno 

polikliniką. Dėkoju visiems, kurie tyliai daro gerus darbus, savanoriauja. Būkite visi sveiki ir stiprūs. 

A. Palionis. 2020 m. balandžio 3 d. buvo gauti iš Vyriausybės atstovo Kauno ir 

Marijampolės apskrityje teikimai dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus     2020 

m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A-1073 ir dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. A-1113 (pridedama). Informuoju, kad abu įsakymai yra pakeisti 

pagal Vyriausybės atstovo teiktas rekomendacijas ir jos yra įgyvendintos. Ačiū už posėdį. 

V. Matijošaitis. Ačiū visiems už aktyvų dalyvavimą. Ypatingai norėčiau padėkoti 

frakcijai „Vieningas Kaunas“ už vieningą, miestiečių interesus atitinkantį balsavimą.                              J. 

Šiugždinienei linkiu nenumenkinti kauniečių. Būkime visi paprasti žmonės. Stiprybės jums ir 

miestiečiams šiuo sunkiu laikotarpiu. Kitas Tarybos posėdis vyks gegužės 26 dieną. 

 

 

 

Posėdis baigėsi 11.30 val. 
  

 
 

Savivaldybės meras    Visvaldas Matijošaitis 
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Tarybos sekretorė    Sandra Gražulytė 

 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 

Ieva Tamošiūnienė 


