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Posėdis vyko 2020-06-23  (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 10.00 val.). 

 

Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras.   

Posėdžio sekretorė – Laimutė Lapinskienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas. 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: J. Audėjaitis, R. Bičkauskienė, P. Bingelis,                            

I. Kumetienė, R. Širvys. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

 

V. Matijošaitis. Posėdyje užsiregistravę ir dalyvauja 34 Tarybos nariai, kvorumas yra, 

pradedam posėdį.  

 

 A. Palionis. Posėdį pradėsime nuo Tarybos narių nusišalinimų nuo sprendimų projektų 

svarstymo. Posėdis vyksta nuotoliniu būdu per programą ,,Zoom“ ir balsavimo sistemą. Tarybos 

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

Gautas V. Matijošaičio prašymas nusišalinti nuo sprendimo projekto TR-290 ,,Dėl Kauno miesto 

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

metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymo (pridedama). Prašome V. Matijošaitį atsijungti 

nuo balsavimo sistemos. 

  

 V. Matijošaitis atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

  

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

TR-290 sprendimo projekto svarstymo ir priėmimo? 

  

 Dalyvauja 33 Tarybos nariai.  

 Pritarta bendru sutarimu. 

 NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui.  

  

 A. Palionis. Gautas Š. Matijošaičio prašymas dėl nusišalinimo nuo sprendimo projekto        

TR-290 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 sprendimo Nr. T-45 „Dėl Kauno 

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

Š. Matijošaitį atsijungti nuo balsavimo sistemos. 

 

 Š. Matijošaitis nėra prisijungęs prie balsavimo sistemos. 
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A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti Š. Matijošaičio nusišalinimui nuo TR-290 

sprendimo projekto svarstymo? 

  

 Dalyvauja 33 Tarybos nariai.  

 Pritarta bendru sutarimu 

 NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui.  

 

Š. Matijošaitis prisijungė prie balsavimo sistemos.  

 

 A. Palionis. Gautas D. Matijošaičio prašymas dėl nusišalinimo nuo sprendimo projekto 

TR-290 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 sprendimo Nr. T-45 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymo. Kol kas nematau, kad 

D. Matijošaitis būtų prisijungęs prie balsavimo sistemos, bet žinau, kad dalyvaus. Tad siūlau balsuoti 

dėl nusišalinimo. Ar galime bendru sutarimu pritarti D. Matijošaičio nusišalinimui nuo TR-290 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

A. Palionis. Gautas V. Lendraičio prašymas dėl nusišalinimo nuo sprendimo projekto           

TR-293 „Dėl kompensacijos už planuojamą ekologišką ridą įgyvendinant projektą „Intelektinės 

transporto valdymo sistemos, kurios pagalba įkraunamos hibridinės pavaros transporto priemonių 

galios mechanizmas būtų valdomas debesų sistemos pagrindu sukūrimas ir testavimas“ įkainio 

nustatymo“ svarstymo. Prašome V. Lendraitį atsijungti nuo balsavimo sistemos. 

 

V. Lendraitis atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti V. Lendraičio nusišalinimui nuo TR-293 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

A. Palionis. Taip pat E. Gudišauskienė yra pareiškusi nusišalinimą nuo sprendimo 

projekto TR-283 „.Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinėse socialinių paslaugų įstaigose nustatymo“ pakeitimo“ svarstymo ir priėmimo 

(pridedama). Prašome E. Gudišauskienę atsijungti nuo balsavimo sistemos. 

 

E. Gudišauskienė atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

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

TR-283 sprendimo projekto svarstymo? 
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Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

E. Gudišauskienė prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

1. Visockienė. Informuoju, kad nusišalinu nuo TR-316 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

svarstymo.  

A. Palionis. Prašome I. Visockienę atsijungti nuo balsavimo sistemos. 

 

I. Visockienė atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti I. Visockienės nusišalinimui nuo TR-316 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

I. Visockienė prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama). 

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

darbotvarkės svarstymą. Informuoju, kad rengėjas atsiima sprendimo projektą TR-287 „Dėl Kauno 

Palemono gimnazijos pavadinimo pakeitimo ir Kauno „Slėnio“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo“, 

kuris darbotvarkėje yra 23-čiuoju numeriu, todėl jis yra išbraukiamas iš Tarybos posėdžio 

darbotvarkės. Ar turite kitų pasiūlymų dėl darbotvarkės? 

E. Gudišauskienė. Norėjau paklausti dėl kokių motyvų rengėjai atsiima klausimą? 

A. Palionis. Rengėjo rašte nurodyta, kad Kauno Palemono gimnazijai tikslinga atlikti 

išsamesnę analizę pasirenkant gimnazijos pavadinimą ir teikti Tarybai svarstyti vėliau. Ar galime 

bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę su pakeitimais? 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę su pakeitimais. 

1. Dėl Kauno miesto garbės piliečio vardo suteikimo Modestui Juozapui Paulauskui (TR-

313).  

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

„Dėl Kauno miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-290).  

3. Dėl Kauno lopšelio-darželio ,,Girstutis“ direktoriaus (TR-270).  

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo 

patvirtinimo (TR-281).  

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės 

aprašymo patvirtinimo (TR-282).  
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6. Dėl Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo 

(TR-294).  

7. Dėl Savivaldybės turto investavimo VšĮ „Kaunas IN“ dalininko kapitalui padidinti 

(TR-286).  

8. Dėl Kauno miesto savivaldybės vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo 

veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-316).  

9. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-

575 ,,Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo (TR-288).  

10. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-491 

,,Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo (TR-289).  

11. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-58 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. 

priemonių finansavimo  plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-267).  

12. Dėl VšĮ Kauno miesto poliklinikos paskyrimo teikti pirminio lygio ambulatorines 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas Kauno tardymo izoliatoriuje ir Kauno nepilnamečių tardymo 

izoliatoriuje-pataisos namuose laikomiems suimtiesiems ir nuteistiesiems bei įpareigojimo sudaryti 

pirminio lygio ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartį (TR-280).  

13. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-289 

„Dėl Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-

300).  

14. Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos 

aprašo patvirtinimo (TR-297).  

15. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų perkamos (parduodamos) ar 

finansuojamos socialinės globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų kainų ir 

maitinimo dienos atsiskaitomųjų piniginių išlaidų normų nustatymo (TR-304).  

16. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-

612 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse 

socialinių paslaugų įstaigose nustatymo“ pakeitimo (TR-283).  

17. Dėl pritarimo susitarimui dėl 2017 m. liepos 11 d. jungtinės veiklos sutarties                      

Nr. SR-0414 pakeitimo (TR-285). 

18. Dėl leidimo Kauno savivaldybės vaikų globos namams išsinuomoti tarnybinį 

automobilį (TR-265).  

19. Dėl Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-292).  

20. Dėl Kauno „Varpo“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-284).  

21. Dėl Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-303).  

22. Dėl Kauno šv. Kazimiero progimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-306).  

23. Dėl Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro nuostatų patvirtinimo (TR-291).  

24. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Jono Basanavičiaus 

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

likvidavimo (TR-268).  

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

universiteto inžinerijos licėjui, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir 

nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-269).  

26. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Kazio Griniaus 

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

ir likvidavimo (TR-271).  
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27. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Rokų gimnazijai, 

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

(TR-305).  

28. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės, Kauno miesto savivaldybės ugdymo 

įstaigos ir papildomą pedagoginę kvalifikaciją siekiančio įgyti asmens, dirbančio Kauno miesto 

savivaldybės ugdymo įstaigoje, bendradarbiavimo sutarčiai (TR-314).  

29. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-

515 „Dėl garantijos suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios (TR-266).  

30. Dėl kompensacijos už planuojamą ekologišką ridą įgyvendinant projektą 

„Intelektinės transporto valdymo sistemos, kurios pagalba įkraunamos hibridinės pavaros transporto 

priemonių galios mechanizmas būtų valdomas debesų sistemos pagrindu sukūrimas ir testavimas“ 

įkainio nustatymo (TR-293).  

31. Dėl Šeimų šventės dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir 

troleibusais lengvatos dydžio nustatymo (TR-317).  

32. Dėl UAB „Šilumininkas“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijai tiekiamos šilumos 

kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo (TR-272).  

33. Dėl Kauno miesto mikrorajonų šilumos tiekimo specialiojo plano atnaujinimo                

(TR-296).  

34. Dėl leidimo Kauno lopšeliui-darželiui „Spindulys“ statyti naujus statinius žemės 

sklype Sukilėlių pr. 71, Kaune (TR-273).  

35. Dėl leidimo Kauno lopšeliui-darželiui „Šermukšnėlis“ statyti naują statinį žemės 

sklype A. Ramanausko-Vanago g. 6, Kaune (TR-274).  

36. Dėl leidimo Kauno lopšeliui-darželiui „Žiedelis“ statyti naujus statinius žemės 

sklype M. Jankaus g. 40A, Kaune (TR-275).  

37. Dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio 

materialiojo turto perdavimo Kauno miesto socialinių paslaugų centrui (TR-276).  

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

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

(TR-307).  

39. 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-

309).  

40. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo                         

Nr. T-715 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Kauno miesto 

savivaldybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-

308).  

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

9580) H. Ir O. Minkovskių g. 91, Kaune (TR-277).  

42. Dėl sutikimo atlikti šilumos tiekimo tinklų remontą žemės sklypuose (unikalieji               

Nr. 4400-4035-9439 ir Nr. 4400-2131-3811) Kaune (TR-298).  

43. Dėl nekilnojamojo turto Pryšmančių g. 2C, Kaune, perėmimo Kauno miesto 

savivaldybės nuosavybėn (TR-278).  

44. Dėl nekilnojamojo turto Akacijų al. 2, Kulautuvoje, Kauno rajone,  perėmimo Kauno 

miesto savivaldybės nuosavybėn (TR-315).  
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45. Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 85, Kaune, perdavimo valstybės nuosavybėn 

(TR-318).  

46. Dėl nekilnojamojo turto R. Kalantos g. 57, Kaune, perdavimo Kauno miesto 

socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-295).  

47. Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės pr. 58, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise Kauno lopšeliui-darželiui „Pagrandukas“ (TR-301).  

48. Dėl nekilnojamojo turto Drobės g. 29, Kaune, perdavimo neatlygintinai naudotis 

panaudos pagrindais krikščioniškajam labdaros fondui „Tėvo namai“ (TR-311).  

49. Dėl negyvenamosios patalpos  M. K. Čiurlionio g. 16B, Kaune, nuomos (TR-279).  

50. Dėl nekilnojamojo turto Baltų pr. 103, Kaune, nuomos ne konkurso būdu Kauno Jono 

Pauliaus II gimnazijai (TR-299).  

51. Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 5, Kaune, panaudos sutarties su Kauno šeimų, 

kuriuose yra psichikos ligonių, bendrija „Prošvaistė“ atnaujinimo (TR-312).  

52. Dėl pritarimo patalpų Vienybės a. 1, Kaune, servituto sutarčiai ir įgaliojimo ją 

pasirašyti (TR-302).  

53. Dėl leidimo  UAB „Fausteda“ neskaičiuoti nuomos mokesčio už išnuomotą turtą 

pėsčiųjų tunelyje Vilniaus g., Kaune (TR-310).  

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 

 

V. Lendraitis prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR- 313 ,,Dėl Kauno miesto garbės piliečio 

vardo suteikimo Modestui Juozapui Paulauskui“. 

Pranešėjas – B. Želvys, Apdovanojimų tarybos pirmininkas. Klausimas svarstytas visuose 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja .34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-263). 

 

 

Š. Matijošaitis, D. Matijošaitis atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-290 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – R. Vosylienė, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja. Tarybos sprendimo 

projekto tikslas – patikslinti Savivaldybės biudžetą, t. y. 29,7 mln. eurų padidinti biudžeto pajamas ir 

išlaidas. Iš jų 25,8 mln. eurų iš Valstybės biudžeto skirtomis tikslinėmis dotacijomis ir 3,9 ml. eurų 

iš Europos Sąjungos gautomis lėšomis dalinai finansuojamiems Savivaldybės projektams. Taip pat 

atsiradus poreikiui 354,9 tūkst. eurų perskirstomi asignavimai tarp programų ir  priemonių. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. Parengus sprendimo projektą, gauta informacija, kad 

Kauno miesto savivaldybei dar skirta 4,1 mln. eurų. Iš jų Finansų ministerija pervedė 113 tūkst. eurų 

Europos Sąjungos vykdomam projektui – Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“ modernizavimui, 
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Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu skirta 401,7 tūkst. eurų vėdinimo ir kondencionavimo 

sistemoms egzaminų centruose grupėse įrengti, Sveikatos apsaugos ministro įsakymu skirta 1 mln. 

eurų penkiems rentgeno aparatams įsigyti Kauno miesto poliklinikai, Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija skyrė 2,6 mln. eurų socialinei pašalpai nepasiturintiems Kauno miesto gyventojams. 

Pateiktai informacijai pritarė Ekonomikos ir finansų komitetas. Biudžeto apimtis iš viso, kartu su 

papildomai gautais 4,1 mln. eurų, didėja 33, 8 mln. eurų (pridedama). 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Aš norėjau pasakyti, kad 33 mln. eurų reikšminga injekcija į 

ekonomiką, žvelgiant į koronos pandemiją ir neigiamas pasekmes. Manau, kad bus labai daug 

projektų, kuriuos Kauno miestui reikės įgyvendinti, tad neabejotinai bus didelis iššūkis Savivaldybės 

administracijai, kad galėtų laiku ir sėkmingai susitvarkyti su projektų įgyvendinimu, tad reikėtų visų 

skyrių pastangų ir bendro darbo. Be jokios abejonės reikia įsivertinti visas rizikas dėl projektų 

vykdymo ir neabejotinai didelį dėmesį skirti atliekamų darbų kokybei. Šitie pinigai didelė nauda 

mūsų miestui, mūsų miestiečiams, miesto svečiams, tiek gaunant įvairias švietimo ir sporto paslaugas, 

tiek turint gražesnę infrastruktūrą, bet tai yra ir miesto įvaizdžio dalis. 

 

A. Palionis. Kadangi yra pateikta rengėjo pataisa, turime balsuoti dėl rengėjo pataisos. 

 

 Dalyvauja 32 Tarybos nariai.  

Balsuojama dėl rengėjo pateiktos pataisos. 

 Pritarta bendru sutarimu. 

 NUSPRĘSTA. Rengėjo pateiktai pataisai pritarti. 

 

   A. Palionis. Teikiu balsavimui dėl sprendimo priėmimo su pakeitimais.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimais. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-264 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

V. Matijošaitis, Š. Matijošaitis, D. Matijošaitis prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-270 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

,,Girstutis“ direktoriaus“. 

Pranešėja – J. Kvedaravičienė, Personalo valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, 

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

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-265). 
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4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-281 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“. 

Pranešėja – J. Kvedaravičienė, Personalo valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, 

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

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-266). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-282 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo“. 

Pranešėja – J. Kvedaravičienė, Personalo valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, 

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

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-267). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-294 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“. 

Pranešėja – J. Kvedaravičienė, Personalo valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, 

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų, 3-

čiame pritarta rengėjo pateiktoms priedo pataisoms. Kadangi išvakarėse, prieš svarstant trečiajame 

komitete, Valstybės tarnybos departamentas pakeitė savivaldybės kontrolieriaus pareigybės 

aprašymo ruošinį, todėl turėjome prašyti keisti ir sprendimo projekto priedą (pridedama). 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pataisų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Rengėjo pateiktoms pataisoms pritarti. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-268). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-286 ,,Dėl Savivaldybės turto investavimo 

VšĮ „Kaunas IN“ dalininko kapitalui padidinti“. 

Pranešėja – Aistė Lukaševičiūtė, Investicijų ir projektų skyriaus vedėja. Klausimas 

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

Balsuojama dėl sprendimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-269). 

 

 

I. Visockienė atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-316 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.   

Pranešėja – E. Revuckaitė, Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus 

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

komitetas pritarė sprendimo projektui su rengėjo pateiktomis pataisomis (pridedama). 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pataisų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Rengėjo pateiktoms pataisoms pritarti. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimais. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-270 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

I. Visockienė prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-288 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-575 ,,Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių 

tvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – S. Šėlienė, Licencijų, leidimų ir paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja, 

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

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-271 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-289 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-491 ,,Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio 

administravimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“. 
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Pranešėja – S. Šėlienė, Licencijų, leidimų ir paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja, 

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

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-272 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-267 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių finansavimo  plano patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J.  Šiugždinienė. Aš norėjau paklausti, kodėl yra per pusę mažinama suma želdinių 

inventorizavimui? 

R. Savickienė. 15 tūkst. eurų yra mažinama todėl, kad po viešojo pirkimo yra sumažėjusi 

kaina, tad paskaičiavome pagal esamą faktą, kad mums tų pinigų nereikės, o kadangi bešeimininkėms 

atliekoms rinkti trūksta pinigų, tai prašome tuos pinigus pervesti iš želdinių. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-273). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-280 ,,Dėl VšĮ Kauno miesto poliklinikos 

paskyrimo teikti pirminio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas Kauno tardymo 

izoliatoriuje ir Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose laikomiems suimtiesiems 

ir nuteistiesiems bei įpareigojimo sudaryti pirminio lygio ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo sutartį“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-274). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-300 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir 

teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.   

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-275 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-297 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Pranešėja – J. Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyrius vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-276 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-304 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinių įstaigų perkamos (parduodamos) ar finansuojamos socialinės globos, socialinės 

priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų kainų ir maitinimo dienos atsiskaitomųjų piniginių išlaidų 

normų nustatymo“. 

Pranešėja – J. Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyrius vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-277 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

E. Gudišauskienė atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-283 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-612 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse socialinių paslaugų įstaigose nustatymo“ 

pakeitimo“.   

Pranešėja – J. Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyrius vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-278). 
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17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-285 ,,Dėl pritarimo susitarimui dėl 2017 

m. liepos 11 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. SR-0414 pakeitimo“. 

Pranešėja – J. Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyrius vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-279). 

 

 

E. Gudišauskienė prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-265 „Dėl leidimo Kauno savivaldybės 

vaikų globos namams išsinuomoti tarnybinį automobilį“. 

Pranešėja – J. Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyrius vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-280). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-292 „Dėl Kauno Aleksandro Puškino 

gimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-281). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-284 „Dėl Kauno „Varpo“ gimnazijos 

nuostatų patvirtinimo“.   

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-282). 
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21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-303 ,,Dėl Kauno Viktoro Kuprevičiaus 

progimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-283). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-306 ,,Dėl Kauno šv. Kazimiero 

progimnazijos nuostatų patvirtinimo“.  

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-284). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-291 ,,Dėl Kauno suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centro nuostatų patvirtinimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-285 ). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-268 ,,Dėl valstybės turto, perduoto 

valdyti panaudos pagrindais Kauno Jono Basanavičiaus 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 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-286). 
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25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-269 ,,Dėl valstybės turto, perduoto 

valdyti panaudos pagrindais Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjui, 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 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-287). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-271 ,,Dėl valstybės turto, perduoto 

valdyti panaudos pagrindais Kauno Kazio Griniaus 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 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-288). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-305 ,,Dėl valstybės turto, perduoto 

valdyti panaudos pagrindais Kauno Rokų 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 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-289). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-314 ,,Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės, Kauno miesto savivaldybės ugdymo įstaigos ir papildomą pedagoginę kvalifikaciją 

siekiančio įgyti asmens, dirbančio Kauno miesto savivaldybės ugdymo įstaigoje, bendradarbiavimo 

sutarčiai (TR-314).   

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 
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Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-290). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-266 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-515 „Dėl garantijos suteikimo“ pripažinimo 

netekusiu galios“.   

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-291). 

 

 

V. Lendraitis atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-293 ,,Dėl kompensacijos už planuojamą 

ekologišką ridą įgyvendinant projektą „Intelektinės transporto valdymo sistemos, kurios pagalba 

įkraunamos hibridinės pavaros transporto priemonių galios mechanizmas būtų valdomas debesų 

sistemos pagrindu sukūrimas ir testavimas“ įkainio nustatymo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-292). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-317 ,,Dėl Šeimų šventės dalyvių 

važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo“.   

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-293). 

 

 

V. Lendraitis prisijungė prie balsavimo sistemos. 
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32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-272 ,,Dėl UAB „Šilumininkas“ 

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijai tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų 

nustatymo“.   

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

vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už –25, prieš – 0, susilaikė – 3. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-294). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-296 ,,Dėl Kauno miesto mikrorajonų 

šilumos tiekimo specialiojo plano atnaujinimo“.   

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

vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-295 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-195 ,, Dėl leidimo Kauno lopšeliui-

darželiui „Spindulys“ statyti naujus statinius žemės sklype Sukilėlių pr. 71, Kaune (TR-273).   

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-296). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-274 ,,Dėl leidimo Kauno lopšeliui-

darželiui „Šermukšnėlis“ statyti naują statinį žemės sklype A. Ramanausko-Vanago g. 6, Kaune“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-297). 

 

 



17 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-275 ,,Dėl leidimo Kauno lopšeliui-

darželiui „Žiedelis“ statyti naujus statinius žemės sklype M. Jankaus g. 40A, Kaune“.   

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-298). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-276 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Kauno miesto socialinių 

paslaugų centrui“.   

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-299). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-307 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

palaikų laidojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.   

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už –23, prieš – 0, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-300 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-309 ,,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“.   

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-301 paskelbtas Teisės aktų registre). 
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40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-308 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-715 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu 

(negalimu) naudoti Kauno miesto savivaldybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-302 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR- 277 ,,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. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-303). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-298 ,,Dėl sutikimo atlikti šilumos 

tiekimo tinklų remontą žemės sklypuose (unikalieji Nr. 4400-4035-9439 ir Nr. 4400-2131-3811) 

Kaune“.   

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

komitetuose, pritarta be pastabų. Pavadinime nėra nurodyta kur tie sklypai yra. Tai yra tarp Pramonės 

pr. ir Draugystės parko atkarpa. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-304). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-278 „Dėl nekilnojamojo turto 

Pryšmančių g. 2C, Kaune, perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 
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Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-305). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-315 ,,Dėl nekilnojamojo turto Akacijų 

al. 2, Kulautuvoje, Kauno rajone,  perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn“.   

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-306). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-318 ,,Dėl nekilnojamojo turto Partizanų 

g. 85, Kaune, perdavimo valstybės nuosavybėn“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-307). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-295 ,,Dėl nekilnojamojo turto                             

R. Kalantos g. 57, Kaune, perdavimo Kauno miesto socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise“.   

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-308). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-301 ,,Dėl nekilnojamojo turto                            

V. Krėvės pr. 58, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno 

lopšeliui-darželiui „Pagrandukas“ .   

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 
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Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-309). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-311 ,,Dėl nekilnojamojo turto Drobės g. 

29, Kaune, perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais krikščioniškajam labdaros fondui 

„Tėvo namai“.   

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

komitetuose, pritarta be pastabų. Patikslinus administracinio pastato su gyvenamosiomis patalpomis 

Drobės g. 29. Kaune kadastrinius matavimus, 2020-06-12 pasikeitimai įregistruoti Nekilnojamojo 

turto registre. Atsižvelgiant į tai tiksliname sprendimo projekto 1 punktą. Prašome pritarti rengėjo 

pateiktoms pataisoms (pridedama). 

A. Palionis. Pirmiausia balsuosime dėl rengėjo pateiktų pataisų (pridedama). 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pataisų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Rengėjo pateiktoms pataisoms pritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-310). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-279 ,,Dėl negyvenamosios patalpos               

M. K. Čiurlionio g. 16B, Kaune, nuomos“.   

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-311). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-131 ,,Dėl nekilnojamojo turto Baltų pr. 

103, Kaune, nuomos ne konkurso būdu Kauno Jono Pauliaus II gimnazijai“.   

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-312). 
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51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-312 ,,Dėl nekilnojamojo turto                

Partizanų g. 5, Kaune, panaudos sutarties su Kauno šeimų, kuriuose yra psichikos ligonių, bendrija 

„Prošvaistė“ atnaujinimo“.   

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-313). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-302 ,,Dėl pritarimo patalpų Vienybės a. 

1, Kaune, servituto sutarčiai ir įgaliojimo ją pasirašyti“.   

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-314). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-310 ,,Dėl leidimo  UAB „Fausteda“ 

neskaičiuoti nuomos mokesčio už išnuomotą turtą pėsčiųjų tunelyje Vilniaus g., Kaune“.   

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-315). 

 

 

54. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai.  

J. Koryzna perskaitė pareiškimą dėl atitvarų Nemuno krantinėje, adresuotą Savivaldybės 

merui ir Savivaldybės administracijos direktoriui (pridedama). 

V. Matijošaitis. Aš pakomentuosiu. Visi puikiai viską žinom, matom ir iki rugsėjo 1 d. 

bus sutvarkyta. Yra užsakyta nauja moderni tvorelė ir ji yra daroma. Galite užeiti pas A. Pakalniškį 

ir pasižiūrėti kaip ji atrodys. 

A. Palionis. Papildysiu merą. Jūs teigiate, kad tai lengvai ir paprastai padaroma, tai 

siūlyčiau susipažinti su krantinės konstrukcija ir tada paaiškės, kad ten taip lengvai ir paprastai 

nepadarysi, kaip iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti. Ačiū už pastabą. Mūsų administracija tai žino ir 

dirba ta kryptimi. Matau, E. Gudišauskienė turi pareiškimą. 
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E. Gudišauskienė. Kolegos, aš turiu sveikinimą. Aš norėjau pasveikinti tiek J. Koryzną, 

tiek ir J. Audėjaitį, tegul šv. Jono Krikštytojo palaima visada telydi visuose darbuose, visuose 

siekiuose, o jums visiems linkiu gražios vasaros, Saulėgrįžos šventės. Ačiū. 

V. Matijošaitis. Ačiū, gerb. Tarybos nariai, už greitą, konstruktyvų, aiškų, be bereikalingų 

diskusijų Tarybos posėdį ir noriu prisijungti prie Editos ir pasveikinti visus mūsų Jonus, Rasas ir 

linkiu gerų, atsakingų švenčių. 

A. Palionis. Kitas Tarybos posėdis vyks liepos 21 dieną. 

 

 

Posėdis baigėsi 10.00 val. 

  

 

 

Savivaldybės meras    Visvaldas Matijošaitis 

  

 

Tarybos sekretorė    Sandra Gražulytė 

 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 

Laimutė Lapinskienė 


