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Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras.   

Posėdžio sekretorė –Erika Grudzinskaitė, 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 37 Tarybos nariai, kvorumas yra, pradedam posėdį.  

 

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

projektų svarstymo. Nusišalinimą yra pareiškęs V. Lendraitis nuo sprendimo projekto TR-343 „Dėl 

Savivaldybės turto investavimo VšĮ „Prisikėlimo projektai“ dalininko kapitalui padidinti“ 

(pridedama). 

 

V. Lendraitis išėjo iš posėdžių salės.  

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti V. Lendraičio nusišalinimui nuo TR-343 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

V. Lendraitis grįžo  posėdžių salę.  

 

 

A. Palionis. Informuoju, kad sprendimo projektas „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano keitimo“ TR-362 yra įtrauktas į Tarybos posėdžio darbotvarkės projektą, 

kadangi sprendimų priėmimas yra Tarybos kompetencija. Taip pat informuoju apie seniūnų sueigos 

nutarimus. Buvo pasiūlyta papildomai įtraukti du sprendimo projektus dėl kurių seniūnų sueigoje 

nebuvo apsispręsta ir nutarta ar įtraukti į Tarybos darbotvarkę ar ne. Pirmas Tarybos sprendimo 

projektas „Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės 

pavertimą kitomis naudmenomis“ (TR-365). Ar galime bendru sutarimu pritarti TR-365 sprendimo 

projekto įtraukimui į posėdžio darbotvarkę? 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projekto įtraukimui į posėdžio darbotvarkę. Klausimas 

įtraukiamas paskutiniu darbotvarkės klausimu. 

 

A. Palionis. Kitas sprendimo projektas TR-366 „Dėl Kauno miesto savivaldybės turto 

investavimo viešosios įstaigos „Soboro projektai“ dalininko kapitalui padidinti“. Ar galime bendru 

sutarimu pritarti sprendimo projekto įtraukimui į posėdžio darbotvartkę? 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Įtraukti į darbotvarkę TR-366 „Dėl Kauno miesto savivaldybės turto 

investavimo viešosios įstaigos „Soboro projektai“ dalininko kapitalui padidinti“. 

 

A. Palionis. Šis klausimas TR-366 „Dėl Kauno miesto savivaldybės turto investavimo 

viešosios įstaigos „Soboro projektai“ dalininko kapitalui padidinti“ bus įtrauktas dvidešimt penktu 

darbotvarkės klausimu. Ar galime bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę su papildomai įtrauktais 

klausimais? 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę su pakeitimais. 

 

 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl 

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

(TR-340).  

2. Dėl pritarimo teikti projekto „Mokyklų pažangos skatinimas Kauno mieste“ paraišką 

(TR-325).  

3. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo 

paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Kauno mieste“ (TR-326).  

4. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kauno miesto gatvių apšvietimo modernizavimas“ 

(TR-327).  

5. Dėl leidimo naudoti vaizdo klipą (TR-344).  

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo (TR-362). 

7. Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo (TR-363). 

8. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio 

ugdymo programoms (TR-332).  

9. Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2020–2021 mokslo metais patikslinimo ir 

pritarimo patikslintam priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose 

švietimo įstaigose, kuriose Kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 2020–2021 mokslo metais          

(TR-353).  

10. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-69 ,,Dėl 

didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse 

ikimokyklinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo (TR-333).  

11. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-70 „Dėl 

didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo 

ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) skaičiui 

viešosiose bendrojo ugdymo mokyklose, kurių dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė“ pakeitimo 

(TR-334).  
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12. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 „Dėl 

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

išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-345).  

13. Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų 

ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse (TR-331).  

14. Dėl Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos perspektyvos (TR-354).  

15. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-682 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo (TR-341).  

16. Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų 

skyrimo Kauno mieste tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-355). 

17. Dėl Kauno miesto kamerinio teatro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-350). 

18. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn ir 

patikėjimo teise (TR-335).  

19. Dėl pritarimo taikos sutarties administracinėje byloje Nr. eI3-638-644/2020 projektui 

ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. T-607 „Dėl prekybos 

alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“ pakeitimo (TR-361).  

20. Dėl turto perdavimo Kauno kultūros centrui (TR-319).  

21. Dėl turto perdavimo biudžetinėms įstaigoms (TR-320). 

22. Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai „Kauno Žalgirio“ futbolo akademijai panaudos 

pagrindais valdyti, naudoti ir disponuoti juo (TR-321).  

23. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-129 

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

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-342).  

24. Dėl Savivaldybės turto investavimo VšĮ „Prisikėlimo projektai“ dalininko kapitalui 

padidinti (TR-343).  

25. Dėl Kauno miesto savivaldybės turto investavimo viešosios įstaigos „Soboro projektai“ 

dalininko kapitalui padidinti (TR-366). 

26. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-208 

„Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms 

statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 

(TR-348).  

27. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-142 

„Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti 

viešųjų paslaugų teikimo sutartį“ pakeitimo (TR-349).  

28. Dėl Kauno miesto savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtros specialiojo plano keitimo (TR-352).  

29. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. T-595 

„Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo 

naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, 

skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą 

nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-357).  

30. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo patalpų, bendrojo 

naudojimo patalpų ir inžinerinių įrenginių naudojimo taisyklių patvirtinimo (TR-330).  

31. Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 

tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-356).  

32. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-527 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos tvarkos aprašo ir Kauno miesto savivaldybės 

turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TR-347).  

33. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-617 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo (TR-364). 
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34. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-2865-7387) 

Vokiečių g., Kaune (TR-323).  

35. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-2451-7751) 

Talavos g., Kaune (TR-322).  

36. Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės 

pavertimą kitomis naudmenomis (TR-359).  

37. Dėl pritarimo atlikti negyvenamųjų patalpų Pakraščio g. 22, Kaune, remontą ir 

suformuoti atskirus gyvenamosios paskirties objektus – butus (TR-337).  

38. Dėl nekilnojamojo turto R. Kalantos g. 55, Kaune, perdavimo Kauno miesto socialinių 

paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-338).  

39. Dėl panaudos sutarties, sudarytos su viešąja įstaiga „Nacionalinis žiedas“, nutraukimo 

prieš terminą (TR-339). 

40. Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarčių su viešosiomis įstaigomis K. Griniaus 

slaugos ir palaikomojo gydymo ligonine, Kauno miesto poliklinika ir Kauno miesto greitosios 

medicinos pagalbos stotimi nutraukimo ir turto perdavimo šioms įstaigoms valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise ir panaudos pagrindais organizavimo (TR-346).  

41. Dėl panaudos sutarties, sudarytos su Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupe, 

nutraukimo prieš terminą (TR-351).  

42. 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-358).  

43. Dėl Kauno miesto tarybos 1996 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 92 „Dėl nuosavybės 

teisės atkūrimo Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčiai“ pakeitimo (TR-360).  

44. Dėl nekilnojamojo turto Energetikų g. 50, Kaune, nuomos (TR-336).  

45. Dėl nekilnojamojo turto R. Kalantos g. 197, Kaune, pirkimo (TR-328).  

46. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Kumelių g. 12A-1, Kaune, pardavimo (TR-329). 

47. Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės 

pavertimą kitomis naudmenomis (TR-365).  

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-340 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2020 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2020–2022 metų 

strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – Evelina Revuckaitė, Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo 

skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-316). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-325 ,,Dėl pritarimo teikti projekto 

„Mokyklų pažangos skatinimas Kauno mieste“ paraišką “ 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-317). 
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3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-326 ,,Dėl pritarimo įgyvendinti projektą 

„Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos 

negalia plėtra Kauno mieste“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ:  

R. Kupčinskas. Kokiuose rajonuose bus statomi šie namai ir koks numatomas 

aptarnaujančio personalo skaičius kiekvienam ten gyvenančių asmenų? 

A. Lukaševičiūtė. Yra numatyti keturi grupinio apgyvendinimo namai. Planuojama statyti 

atsižvelgiant į teritorijas, tai Aleksotas, Žemieji Šančiai arba Panemunė, Šilainiai, Šilainiai arba 

Vytėnai. Planuojama ne mažiau negu vienas aptarnaujančio personalo asmuo vienam žmogui.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-318). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-327 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą 

„Kauno miesto gatvių apšvietimo modernizavimas“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-319). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-344 ,,Dėl leidimo naudoti vaizdo klipą“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-320). 

 

A. Palionis. Kviečiu Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėją pristatyti du 

Tarybos sprendimus, tai TR-362 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“ 

ir TR-363 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“, kurie yra alternatyvūs 

vienas kitam. 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-362 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano keitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, sprendimui nepritarta. 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-363 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano keitimo“. 
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Pranešėjas – Nerijus Valatkevičius, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Kodėl šie klausimai nebuvo pristatyti Darnios plėtros ir investicijų 

komiteto posėdyje? 

N. Valatkevičius. Numatytam terminui buvo pavėluota priduoti sprendimo projektą, todėl 

svarstymui buvo likę trys kiti komitetai. 

E. Gudišauskienė. Kas atsitiko, kad  nuo balandžio iki liepos mėnesio staiga pasikeitė 

nuomonė ir teikiamas alternatyvinis sprendimo projektas su sprendimu nepritarti bendrojo plano 

keitimui? 

N. Valatkevičius. Pateikėm Aplinkos apsaugos ministerijai užklausimą ir gavome 

išaiškinimą kas tai yra bendrojo plano keitimas ir kas yra bendrojo plano korektūra. SĮ „Kauno 

planas“ atlikus Bendrojo plano monitoringą ir pasiūlius jo keitimą, po Aplinkos ministerijos 

išaiškinimo, prieita nuomonės, kad pakanka atlikti tam tikrus korektūros veiksmus. Manome, 

kad  Bendrasis planas yra pakankamai geras ir nėra reikalo daryti jo keitimus ir be reikalo švaistyti 

pinigų, nes tai žymiai brangiau kainuoja, tad siūlome daryti ne Bendrojo plano keitimą, o atlikti jo 

korektūrą. 

J. Šiugždinienė. Aiškinamąjame rašte matau, kad ne tik dėl klaidų korekcijos gali būti 

vykdomos, bet taip pat ir kitais atvejais, kurie neprieštarauja bendrojo plano tikslui ir uždaviniams, 

tai yra labai platu dėl ko gali būti daromos korekcijos. Ataskaitoje matau rengėjo rekomendacijas, 

kad Bendrojo plano sprendiniai iš esmės nesudaro kliūčių Kauno miesto plėtrai, tačiau svarbu 

atnaujinti tam tikras pozicijas, dėl kurių negalima atlikti Bendrojo plano koregavimą, todėl siūloma 

pradėti Bendrojo plano keitimo procedūras. 

N. Valatkevičius. Jeigu būtų pasiūlyta keisti bendrąjį planą ir tai bus dideli keitimai, tuomet 

mes šiam etapui atsisakysim, o rengsim tik bendrojo plano korektūrą. Jeigu bus keitimas, tai bus 

rengiamas kitas bendrojo plano etapas. 

KALBĖJO: 

J. Koryzna. Būtų visai neblogai, jeigu būtų visiškai aišku, kas yra korektūra, o kas keitimas. 

Su didžiausia pagarba direktoriui, kuriam bus suteikta teisė jeigu mes balsuosim už TR-363, mes 

vienam žmogui paliekam per daug galių. Nes pasakymas dideli pakeitimai, maži pakeitimai, kur ta 

riba tarp jų? Sunku palaikyti tokį sprendimą, nes jame yra daug neaiškumų.  

E. Gudišauskienė. Manęs neįtikino, kad po to, kai buvo atlikta stebėsena būtent bendrojo 

plano ir kada ekspertai pasisakė, kad kai kurių pozicijų negalima keisti koregavimo būdu ir jie pritarė, 

kad reikia koreguoti, tai mes ką, nepasitikime tais ekspertais, kurie dirbo tą darbą? Stebėsena ir 

monitoringas atliekamas kas du metai, tai reiškia, kad tie gyventojų prašymai ar savivaldybės 

projektai kur tikrai reikia keisti, tai ar jie tikrai lauks šitiek laiko? Keitimo procedūra yra visai kitokia 

negu koregavimas. Tai ir viešumo dalykai, aiškūs pristatymai visuomenei ir Tarybos nariams. Kyla 

daug abejonių kodėl šis sprendimo projektas nebuvo pristatytas pagrindiniam Darnios plėtros ir 

investicijų komitetui.   

A. Palionis. Kadangi sprendimo projektai TR-362 ir TR-363 yra vienas kitam alternatyvūs, 

tai pagal reglamentą Taryba gali pritarti vienam iš alternatyvių sprendimo projektų, todėl vyks du 

balsavimai. Prašau apsispręsti ir pritarimą išreikšti vienam iš parengtų klausimų. 

Kviečiu balsuoti už sprendimo projektą TR-362 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano keitimo“.  
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Vėliau balsuosim už sprendimo projektą TR-363 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano keitimo“. 

KALBĖJO:  

E. Gudišauskienė. Frakcija Tėvynės sąjunga-krikščionys demokratai nepritaria balsavimui 

„bendru sutarimu“. Mūsų frakcija remiasi ekspertų nuomone, stebėsenos išvadomis. Mes už tai, kad 

bendrasis planas būtų keičiamas. Mes pasisakom už TR-362 sprendimo projektą. 

  

A. Palionis. Kviečiu balsuotis dėl sprendimo projekto TR-362, kuriam komitetai nepritarė.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA.Sprendimo nepriimti. 

 

A. Palionis. Kviečiu balsuoti dėl sprendimo projekto TR-363. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-321 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Kadangi balandžio mėnesį buvo pritarta bendrojo plano stebėsenos 

ataskaitai ir dauguma tam pritarė, tai nesuprantu kodėl dabar praėjus tiek mėnesių reikia jį koreguoti. 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-332 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms“. 

Pranešėja – Eglė Andriuškienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-322). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-353 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių 

ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 

2020–2021 mokslo metais patikslinimo ir pritarimo patikslintam priešmokyklinio ugdymo grupių ir 

klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Kauno miesto savivaldybė yra 

dalininkė, 2020–2021 mokslo metais“.  

Pranešėja – Eglė Andriuškienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-323 paskelbtas Teisės aktų registre). 
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10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-333 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-69 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse ikimokyklinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Eglė Andriuškienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-324). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-334 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-70 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir 

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

kurių dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Eglė Andriuškienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-325). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-345 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo “. 

Pranešėja – Eglė Andriuškienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-326 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-331 ,,Dėl maitinimo paslaugų teikimo 

Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“.   

Pranešėja – Eglė Andriuškienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-327 paskelbtas Teisės aktų registre). 
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14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-354 ,,Dėl Kauno Šančių mokyklos-

daugiafunkcio centro veiklos perspektyvos“. 

Pranešėja – Eglė Andriuškienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-328). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-341 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-682 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-329). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-355 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių 

paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Kauno mieste tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-330 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-350 ,,Dėl Kauno miesto kamerinio teatro 

teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“. 

Pranešėja – Nomeda Prevelienė, Kultūros skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-331 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-335 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą 

Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn ir patikėjimo teise“. 

Pranešėja – Nomeda Prevelienė, Kultūros skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-332). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-361 „Dėl pritarimo taikos sutarties 

administracinėje byloje Nr. eI3-638-644/2020 projektui ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 

m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. T-607 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“ 

pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-333). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-319 „Dėl turto perdavimo Kauno kultūros 

centrui“. 

Pranešėjas – Mindaugas Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-334). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-320 ,,Dėl turto perdavimo biudžetinėms 

įstaigoms“. 

Pranešėjas – Mindaugas Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-335). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-321 ,,Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai 

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

Pranešėjas – Mindaugas Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-336). 
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23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-342 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl 2020 metų Kauno miesto savivaldybės 

paveldotvarkos programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėjas – Saulius Rimas, Kultūros paveldo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37  Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-337). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-343 ,,Dėl Savivaldybės turto investavimo 

VšĮ „Prisikėlimo projektai“ dalininko kapitalui padidinti“. 

Pranešėjas – Saulius Rimas, Kultūros paveldo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-338). 

 

V. Lendraitis išėjo iš posėdžių salės.  

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-366 „Dėl Kauno miesto savivaldybės turto 

investavimo viešosios įstaigos „Soboro projektai“ dalininko kapitalui padidinti“. 

Pranešėjas – Saulius Rimas, Kultūros paveldo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

viename komitete, pritarta be pastabų. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Tai dėl kokio nors techninio projekto, gal galit įvardinti? 

S. Rimas. Taip, tai dėl VšĮ „Soboro projektai“ vykdomų Soboro restauravimo rangos darbų 

išlaidoms padengti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-339). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-348 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi 

nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, 

kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Jeigu padarytume palyginimą su Kauno Jachtklubu, tai kiek pigiau būtų 

laivus saugoti savivaldybės aikštelėje? 
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M. Matusevičius. Jeigu priekabos ir laivai būtų saugoma Jachtklubo aikštelėje prie marių, 

tai kaina būtų nuo 1,5 iki 3 kartų brangiau, priklauso nuo laivo ilgio, negu miesto valdomose 

aikštelėse, kurių teritorijos riba prasideda nuo R. Kalantos g. 128 ir tęsiasi iki R. Kalantos g. 130.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-340 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-349 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Įkainis mažėja 20 ct bendrovėje „Kauno autobusai“ vidutinis darbuotojo 

atlyginimas yra pats mažiausias lyginant su visomis savivaldybėm priklausančiomis įmonėms, ir 

lyginant su Vilniumi, tai tikrai mažesnis. Buvo planuota pakelti darbuotojams atlyginimus, bet dabar 

tai nenumatyta.  

M. Matusevičius. Bazinis atlyginimas UAB „Kauno autobusai“ nuo 2019 m. nekito 

lyginant su kitomis transporto paslaugas teikiančiomis įmonėmis. Vilniaus viešojo transporto 

darbuotojų atlyginimai krito 6 proc., o „Kauno autobusų“ krito 8 proc., kai kitur krito po 32 ir 42 

proc. Vieno įkainio kaina nebus mažinima 20 ct, pats didžiausias įkainis bus mažinamas 17 ct. 

Vidurkis tikrai nebūtų 20 ct, o būtų apie 10 ct. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 32; prieš – 1; susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-341). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-352 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“.  

Pranešėjas – Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo 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-342 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-357 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. T-595 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti 

kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės 

keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose 

plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-343 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-330 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto fondo ir socialinio būsto fondo patalpų, bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrenginių 

naudojimo taisyklių patvirtinimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Kokios sankcijos numatomos pastoviai taisykles pažeidinėjantiems 

gyventojams? 

D. Valiukas. Didžiausia sankcija yra nuomos sutarties nutraukimas, taip pat išlieka 

finansinė atsakomybė, kurią labai sunku įvykdyti. Efektyviausia pirminė poveikio priemonė, tai 

sutarties nutraukimas.  

  

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-344 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-356 ,, Dėl Savivaldybės turto perdavimo 

valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta su pastaba: „Siūlyti Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo 28 punkte vietoje tekste nurodyto skaičiaus „28“ įrašyti 

skaičių „26“. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl pritarimo pateiktai Ekonomikos ir finansų komiteto pastabai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pateikta pastaba. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-345 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-347 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-527 „Dėl Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo 

turto nuomos tvarkos aprašo ir Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir 

vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Kokie įpareigojimai didinami administracijos direktoriui? 
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D. Valiukas. Administracijos direktoriui didinami įpareigojimai nutraukti nuomos sutartį 

ir aptarti nuomos sutarties nutraukimo sąlygas.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 28; prieš – 3; susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-346 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-364 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-617 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto ir 

socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.   

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-347 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-323 ,,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. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-348). 

 

V. Lendraitis grįžo į posėdžių salę.  

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-322 ,,Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus 

žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-2451-7751) Talavos g., Kaune“.   

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-349). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-359 ,,Dėl miško žemės pavertimo kitomis 

naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

KLAUSIMUS PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Gal galit paaiškinti, kaip iš dviejų sklypų atsiras penki? Du paimsit nuotekų 

trasų tiesimui, o kur bus dar trys? Neišsamiai paaiškinot. 



15 

D. Valiukas. Yra du sklypai miško paskirties, kurie bus sujungti ir padalinti į penkis. Jie 

bus panaudoti nuotekų trasų tiesimui. 

 

KALBĖJO: 

P. Lukševičius. Prašau sprendimo projektą teikti balsavimui, nes paskutiniu metu Kaune 

sklypų tema yra pakankamai skausminga.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 29; prieš – 6; susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-350). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-337 ,,Dėl pritarimo atlikti negyvenamųjų 

patalpų Pakraščio g. 22, Kaune,  remontą ir suformuoti atskirus gyvenamosios paskirties objektus – 

butus“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-351). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-338 ,,Dėl nekilnojamojo turto R. Kalantos 

g. 55, Kaune, perdavimo Kauno miesto socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise“.   

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-352). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-339 ,,Dėl panaudos sutarties, sudarytos su 

viešąja įstaiga „Nacionalinis žiedas“, nutraukimo prieš terminą“.   

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-352). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-346 ,,Dėl Savivaldybės turto panaudos 

sutarčių su viešosiomis įstaigomis K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligonine, Kauno 

miesto poliklinika ir Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotimi nutraukimo ir turto 
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perdavimo šioms įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise ir panaudos pagrindais 

organizavimo“.   

Pranešėjas – Donatas 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-354 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-351 ,,Dėl panaudos sutarties, sudarytos su 

Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupe, nutraukimo prieš terminą“.   

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. O kur vietos veiklos grupė posėdžiaus ir organizuos susitikimus, jeigu 

nutraukiama panaudos sutartis. 

D. Valiukas. Šiuo metu naudojasi seniūnijos patalpomis Aleksote.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-355). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-358 ,,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 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-356). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR- 360 ,,Dėl Kauno miesto tarybos 1996 m. 

spalio 24 d. sprendimo Nr. 92 „Dėl nuosavybės teisės atkūrimo Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) 

bažnyčiai“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-357). 
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44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-336 ,,Dėl nekilnojamojo turto Energetikų 

g. 50, Kaune, nuomos “. 

Pranešėjas – Donatas 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-358) 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-328 „Dėl nekilnojamojo turto R. Kalantos 

g. 197, Kaune, pirkimo “. 

Pranešėjas – Donatas 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-359 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-329 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Kumelių g. 12A-1, Kaune, pardavimo“.   

Pranešėjas – Donatas 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-360). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-365 ,, Dėl miško žemės pavertimo kitomis 

naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis“.  

Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas Miesto ūkio 

komitete, pritarta be pastabų. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ. 

P. Lukševičius. Susimaišė klausimai. Pirma pristatinėjo miško paėmimą ir dabar pristatė 

miško paėmimą. Apie ką šitas klausimas? Vėl tik vienam komitete svarstytas. 

D. Valiukas. Čia skirtingi dalykai, ten buvo vandentiekis, o čia šiluminė trasa.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 30; prieš – 3; susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-361). 

 

 

V. Matijošaitis. Posėdį baigiame. Ačiū visiems už dalyvavimą, gražių visiems vasaros 

dienų. Sekantis Tarybos posėdis vyks rugsėjo 15 dieną. 
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Posėdis baigėsi 10.00 val. 

  

 

Savivaldybės meras   Visvaldas Matijošaitis 

  

 

Tarybos sekretorė   Sandra Gražulytė 

 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 

Erika Grudzinskaitė 

 


