
 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020 m. spalio 20 d.  Nr. TP-10 

Kaunas 

 

 

 

Posėdis vyko 2020-10-20 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 10.30 val.). 

Posėdis vyko nuotoliniu būdu per programą ,,Zoom“ ir balsavimo sistemą. 

 

Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras. 

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

sekretoriato vyriausioji specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas. 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos narė E. Gudišauskienė. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

 

V. Matijošaitis. Prieš pradedant Tarybos posėdį, norėčiau suteikti žodį Pauliui Kerui, 

kuris papasakotų apie situaciją dėl koronaviruso (COVID-19) tiek mieste, tiek Lietuvoje. 

P. Keras. Šiuo metu per 14 dienų Kauno mieste yra nustatyti 254 koronaviruso atvejai. 

Kauno apskrityje didžioji dalis visų koronaviruso atvejų yra Raseiniuose. Kauno mieste 100 tūkst. 

gyventojų per 14 dienų vidutinis koronaviruso atvejų skaičius yra 77,8. Šios savaitės duomenimis 

Kauno miestas tarp kitų savivaldybių pagal sergamumą 100 tūkst. gyventojų užima 14 vietą, 

Vilnius – 11 vietą, Klaipėda – 19 vietą. Koronaviruso židiniai aptikti trijose srityse. Viena iš jų – 

sveikatos priežiūros įstaigos (pvz. Kauno klinikinė ligoninė, LSMU Kauno klinikos). Per 14 dienų 

šiose įstaigose užfiksuota 60 atvejų. Kita sritis – kultūros ir laisvalaikio įstaigos (pvz. Kauno 

valstybinis muzikinis teatras). Čia užfiksuoti 66 atvejai. Trečia sritis – švietimo įstaigos. Jose 

užfiksuoti 33 atvejai. Veikla yra sustabdyta Kauno Aleksoto darželyje-mokykloje, kurioje yra 

nustatyti 4 atvejai, ir KTU Vaižganto progimnazijoje, kurioje šiuo metu jau neatsiranda naujų 

koronaviruso atvejų. Padėtis švietimo įstaigose turėtų stabilizuotis, nes kitą savaitę yra planinės 

moksleivių rudens atostogos, todėl mokyklos natūraliai karantinuosis. Sveikatos priežiūros ir 

kultūros įstaigose židiniai taip pat sėkmingai valdomi. 

A. Palionis. Ačiū už pristatymą. 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama). 

V. Matijošaitis. Siūlau pradėti posėdį. Jei kils klausimų dėl koronaviruso situacijos, 

diskusiją galėsime pratęsti vėliau, Tarybos posėdžio pabaigoje.  

A. Palionis. Posėdyje dalyvauja 38 Tarybos nariai. Posėdį pradėsime nuo Tarybos narių 

nusišalinimų nuo sprendimų projektų svarstymo. Tarybos nariai, nusišalinę nuo sprendimo projekto 

svarstymo, turi atsijungti nuo balsavimo sistemos. Gautas V. Vaitkevičiaus prašymas dėl 

nusišalinimo nuo sprendimo projekto TR-451 „Dėl nekilnojamojo turto Pašilės g. 39A ir                        

Pašilės g. 41, Kaune, perdavimo Kauno krepšinio mokyklai „Žalgiris“ valdyti, naudoti ir disponuoti 

juo patikėjimo teise“ (pridedama). Prašome V. Vaitkevičių atsijungti nuo balsavimo sistemos. 

 

V. Vaitkevičius atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

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

TR-451 sprendimo projekto svarstymo? 
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

V. Vaitkevičius prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Ar bus daugiau norinčių nusišalinti? Informuoju, kad posėdyje nedalyvauja 

E. Gudišauskienė, tad ją, kaip TS-LKD frakcijos seniūnę, pavaduos V. Gudėnas. 

V. Gudėnas. Noriu nusišalinti nuo sprendimų projektų TR-493 „Dėl Kauno regiono 

plėtros tarybos steigimo“ ir TR-477 „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“ svarstymo. 

 

V. Gudėnas atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti V. Gudėno nusišalinimui nuo TR-493 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti V. Gudėno nusišalinimui nuo TR-477 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

V. Gudėnas prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Rengėjas atsiima sprendimo projektą TR-473 „Dėl sirenų ir jų valdymui 

skirtos techninės ir programinės įrangos perėmimo“, todėl 39 darbotvarkės klausimas yra 

išbraukiamas. Taip pat yra gautas TS-LKD siūlymas (pridedama), kuris dubliuojasi su P. Kero 

pristatymu. Diskusiją dėl koronaviruso situacijos perkelsime į Tarybos posėdžio pabaigą. Ar galime 

patvirtinti darbotvarkę su pakeitimais? 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę su pakeitimais. 

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

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

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-458).  

2. Dėl 2021 m. Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo 

programos „Iniciatyvos Kaunui“ sričių ir prioritetų patvirtinimo (TR-494).  

3. 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-450).  

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

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

pakeitimo (TR-425).  
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5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo                  

Nr. T-7 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-445).  

6. Dėl Kauno regiono plėtros tarybos steigimo (TR-493).  

7. Dėl pritarimo teikti projekto „Kauno miesto moksleivių emocinės sveikatos 

labirintas“ paraišką (TR-436).  

8. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. T-267 

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

priemonių finansavimo  plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-482).  

9. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-53 

„Dėl sutikimų įrengti naujus išorinės reklamos įrenginius išdavimo“ pakeitimo (TR-491).  

10. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-45 

„Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą 

nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-490).  

11. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų 

mokesčio dydžių gyventojams 2021 metams nustatymo (TR-484).  

12. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. T-14 

„Dėl Piniginės socialinės paramos Kauno miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams 

teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-485).  

13. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 18 d. sprendimo                 

Nr. T-294 „Dėl Kauno miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-427).  

14. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 18 d. sprendimo                  

Nr. T-295 „Dėl Kauno miesto savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo (TR-428).  

15. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-490 

„Dėl Mokymo lėšų skyrimo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo               

(TR-488).  

16. Dėl pritarimo vykdyti programą „Jaunimo planeta“ 2020–2021 mokslo metais 

Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (TR-439).  

17. Dėl Kauno miesto savivaldybės ir valstybės turto, perduoto Prezidento Valdo 

Adamkaus gimnazijai, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-424).  

18. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno ,,Varpo“ 

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

likvidavimo (TR-437).  

19. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Panemunės 

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

išardymo ir likvidavimo (TR-438).  

20. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos  2010 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-597 

„Dėl įgaliojimų organizuoti mokinių maitinimą suteikimo mokyklų vadovams“ pripažinimo 

netekusiu galios (TR-426).  

21. Dėl Kauno Dainavos progimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-440).  

22. Dėl Kauno Žaliakalnio progimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-442).  

23. Dėl Kauno „Santaros“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-443).  

24. Dėl Kauno „Varpo“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-444).  

25. Dėl Kauno Veršvų gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-433).  

26. Dėl Kauno Rokų gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-441).  

27. Dėl viešosios įstaigos Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus dalininko 

teisių ir pareigų perdavimo valstybės nuosavybėn (TR-497). 

28. Dėl Savivaldybės turto investavimo viešosios įstaigos „Girstučio“ kultūros ir sporto 

centro dalininkų kapitalui padidinti (TR-476).  
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29. Dėl žemės sklypo Medekšinės g. 6, Kaune, ir jame esančių statinių poreikio 

bibliotekos ir kitoms kultūrinėms ir bendruomeninėms veikloms skirtoms patalpoms įrengti             

(TR-492).  

30. Dėl leidimo Kauno sporto mokyklai „Bangpūtys“ tapti Lietuvos irklavimo ir 

Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijų bei Lietuvos buriuotojų sąjungos nare (TR-466).  

31. Dėl baseino statybos ir žemės sklypo prie Vaidoto g. 11, Kaune, suformavimo ir 

paėmimo visuomenės poreikiams (TR-475).  

32. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-106 

„Dėl Kauno miesto gatvių priežiūros 2020–2022 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo                

(TR-446).  

33. Dėl žemės sklypo  Karaliaus Mindaugo pr. 52, Kaune, poreikio infrastruktūros 

objektui (objektams) (TR-462).  

34. Dėl teritorijos prie  Partizanų g., V. Krėvės pr., Kaune, poreikio viešajam 

transportui (TR-463).  

35. 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-477).  

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

Nr. T-642 „Dėl saugaus eismo valdymo ir saugaus eismo įrenginių priežiūros ir įrengimo paslaugų 

įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti sutartį“ pakeitimo (TR-489).  

37. 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-495). 

38. Dėl įgaliojimų pasirašyti paraiškas gauti leidimą parodomajam renginiui ir aviacijos 

sporto varžyboms rengti suteikimo Rimantui Vilimui ir Ramintai Jančauskaitei (TR-435).  

39. Dėl Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų 

maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-460).  

40. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 12 d. sprendimo                                         

Nr. T-516 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose 

namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo (TR-486).  

41. Dėl UAB „Gilius ir ko“ švietimo ir ugdymo įstaigų vartotojams pagal šilumos 

pirkimo atviro konkurso II pirkimo dalį tiekiamos bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo             

(TR-483).  

42. Dėl UAB „Gilius ir ko“ švietimo ir ugdymo įstaigų vartotojams pagal šilumos 

pirkimo atviro konkurso I pirkimo dalį tiekiamos bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo            

(TR-434).  

43. Dėl UAB „Šilumininkas“ centralizuotai tiekiamos bazinės šilumos kainos 

dedamųjų nustatymo (TR-448).  

44. Dėl UAB „Šilumininkas“ Kauno Palemono gimnazijai tiekiamos bazinės šilumos 

kainos dedamųjų nustatymo (TR-449).  

45. Dėl UAB „Šilumininkas“ švietimo ir ugdymo įstaigoms tiekiamos bazinės šilumos 

kainos dedamųjų nustatymo (TR-452)  

46. Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo                         

AB „Kauno energija“ (TR-459).  

47. Dėl inžinerinių statinių (kolektorių) – tunelių priežiūros tarifų tvirtinimo (TR-487).  

48. Dėl sutikimo rekonstruoti vandentiekio tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-

2510-0165) Raudonojo Kryžiaus g., Kaune, ir žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-3975-9054) 

Kaune (TR-431).  

49. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype Vokiečių g., Kaune (TR-468).  

50. Dėl sutikimo tiesti inžinerinius tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-3125-

5633) Kaune (TR-457).  
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51. Dėl nekilnojamojo turto Pašilės g. 39A ir Pašilės g. 41, Kaune, perdavimo Kauno 

krepšinio mokyklai „Žalgiris“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-451).  

52. Dėl pripažintų nereikalingais, netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų 

daiktų Kaunakiemio g. 34, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-454).  

53. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai 

Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo 

teise (TR-472).  

54. Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 5, Kaune, panaudos sutarties su Lietuvos 

samariečių bendrijos Kauno skyriumi atnaujinimo (TR-479).  

55. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai             

K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo 

teise (TR-480).  

56. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio materialiojo turto perdavimo VšĮ Kauno miesto 

poliklinikai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-481).  

57. Dėl negyvenamųjų patalpų M. Daukšos g. 34, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti jomis patikėjimo teise Kauno kino centrui „Romuva“ (TR-496). 

58. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T-404 

„Dėl nekilnojamojo turto Savanorių pr. 91, Kaune, nuomos ne konkurso būdu viešajai įstaigai „Mes 

žydim“ pakeitimo (TR-470).  

59. Dėl negyvenamųjų patalpų Pramonės pr. 33, Kaune, nuomos (TR-471).  

60. Dėl nekilnojamojo turto Gedimino g. 36, Kaune, nuomos (TR-478).  

61. Dėl nekilnojamojo turto  Brastos g. 8, Kaune, nuomos (TR-474).  

62. 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-432).  

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

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

kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-461).  

64. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Linkuvos g. 48A, Kaune, pardavimo                      

(TR-447).  

65. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Zanavykų g. 14, Kaune, pardavimo                         

(TR-453).  

66. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Lelijų g. 9, Kaune, dalių pardavimo                         

(TR-455).  

67. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato K. Būgos g. 43, Kaune, pardavimo (TR-456).  

68. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Kranto 16-ojoje g. 13-2, Kaune, pardavimo 

(TR-429).  

69. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Skirsnemunės g. 14-4, Kaune, pardavimo               

(TR-430).  

70. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto M. Jankaus g. 28-4, Kaune, pardavimo                     

(TR-469).  

71. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto A. Juozapavičiaus pr. 44D-14, Kaune, 

pardavimo (TR-465).  

72. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Aušros g. 4-6, Kaune, pardavimo (TR-467).  

73. Dėl negyvenamosios patalpos – neįrengtos palėpės V. Putvinskio g. 60, Kaune, 

dalies pardavimo (TR-464).  

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 
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1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-458 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

reikalų  tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – Simas Sirtautas, Kauno miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 

pirmininkas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-419). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-494 ,,Dėl 2021 m. Kauno miesto 

savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ sričių ir prioritetų 

patvirtinimo“.  

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

skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-420 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-450 ,,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 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-421). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-425 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo“. 

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

skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, visuose pritarta su rengėjo pateiktomis 

pataisomis (pridedama). 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pataisų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Rengėjo pateiktoms pataisoms pritarti. 
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Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-422). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-445 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-7 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės lankytinų vietų 

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-423 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

V. Gudėnas atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-493 ,,Dėl Kauno regiono plėtros tarybos 

steigimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KALBĖJO: 

J. Šiugždinienė. TS-LKD frakcijos vardu siūlome į Kauno regiono plėtros tarybą 

įtraukti ir Vygantą Gudėną. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD siūlymo. 

Balsavo: už – 6, prieš – 23, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 28, prieš – 4, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-424). 

 

J. Šiugždinienė. Tokioje svarbioje Kauno regiono plėtros taryboje turi būti atstovaujami 

visi rinkėjai, todėl vienas iš TS-LKD frakcijos narių turėtų dalyvauti taip, kaip yra atstovaujama 

Taryboje. 

 

 

V. Gudėnas prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-436 ,,Dėl pritarimo teikti projekto 

„Kauno miesto moksleivių emocinės sveikatos labirintas“ paraišką“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-425). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-482 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2020 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. T-267 „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. Prašome patikslinti sprendimo projekto antraštę ir vietoj 

skaičių ir žodžių „2020 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. T-267“ rašyti skaičius ir žodžius „2020 m. 

vasario 25 d. sprendimo Nr. T-58“ (pridedama). 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pataisų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Rengėjo pateiktoms pataisoms pritarti. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-426). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-491 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl sutikimų įrengti naujus išorinės reklamos 

įrenginius išdavimo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-427 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-490 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę 

reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-428 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 
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11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-484 ,,Dėl veiklos, kuria gali būti 

verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių gyventojams 2021 

metams nustatymo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Kiek didėtų fiksuotų pajamų mokesčio dydžiai? 

S. Šėlienė. Fiksuotų pajamų mokesčio dydžiai nekis, jie liks tokie patys, kaip ir šiais 

metais. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-429 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-485 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl Piniginės socialinės paramos Kauno miesto 

savivaldybės nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Erika Kačiulienė, Socialinės paramos skyriaus  vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-430 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-427 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-294 „Dėl Kauno miesto savivaldybės neįgaliųjų 

reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – Jolanta Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-431). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-428 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-295 „Dėl Kauno miesto savivaldybės šeimos 

tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Jolanta Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-432). 
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15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-488 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-490 „Dėl Mokymo lėšų skyrimo, naudojimo ir 

perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-433 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-439 ,,Dėl pritarimo vykdyti programą 

„Jaunimo planeta“ 2020–2021 mokslo metais Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklose“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-434). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-424 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės ir 

valstybės turto, perduoto Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijai, nurašymo, išardymo ir 

likvidavimo“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-435). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-437 „Dėl valstybės turto, perduoto 

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

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

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-436). 
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19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-438 „Dėl valstybės turto, perduoto 

valdyti panaudos pagrindais Kauno Panemunės pradinei mokyklai, pripažinimo nereikalingu arba 

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

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-437). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-426 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2010 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-597 „Dėl įgaliojimų organizuoti mokinių maitinimą 

suteikimo mokyklų vadovams“ pripažinimo netekusiu galios“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-438). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-440 ,,Dėl Kauno Dainavos 

progimnazijos nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-439). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-442 ,,Dėl Kauno Žaliakalnio 

progimnazijos nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-440). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-443 ,,Dėl Kauno „Santaros“ 

gimnazijos nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 



12 
 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-441). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-444 ,,Dėl Kauno „Varpo“ gimnazijos 

nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-442). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-433 ,,Dėl Kauno Veršvų gimnazijos 

nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-443). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-441 ,,Dėl Kauno Rokų gimnazijos 

nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-444). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-497 ,,Dėl viešosios įstaigos Generolo 

Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus dalininko teisių ir pareigų perdavimo valstybės nuosavybėn“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-445). 
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28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-476 ,,Dėl Savivaldybės turto 

investavimo viešosios įstaigos „Girstučio“ kultūros ir sporto centro dalininkų kapitalui padidinti“.  

Pranešėja – Agnė Augonė, Kultūros skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-446). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-492 ,,Dėl žemės sklypo                       

Medekšinės g. 6, Kaune, ir jame esančių statinių poreikio bibliotekos ir kitoms kultūrinėms ir 

bendruomeninėms veikloms skirtoms patalpoms įrengti“.  

Pranešėja – Agnė Augonė, Kultūros skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-447). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-466 ,,Dėl leidimo Kauno sporto 

mokyklai „Bangpūtys“ tapti Lietuvos irklavimo ir Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijų 

bei Lietuvos buriuotojų sąjungos nare“.  

Pranešėjas – Mindaugas Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-448). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-475 ,,Dėl baseino statybos ir žemės 

sklypo prie Vaidoto g. 11, Kaune, suformavimo ir paėmimo visuomenės poreikiams“.  

Pranešėjas – Mindaugas Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-449). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-446 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2020 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-106 „Dėl Kauno miesto gatvių priežiūros 2020–2022 

metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėjas – Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyrius vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-450). 

 

 

V. Gudėnas atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-462 ,,Dėl žemės sklypo Karaliaus 

Mindaugo pr. 52, Kaune, poreikio infrastruktūros objektui (objektams)“.  

Pranešėjas – Martynas Matusevičius, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus 

vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 28, prieš – 0, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-451). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-463 ,,Dėl teritorijos prie Partizanų g.,  

V. Krėvės pr., Kaune, poreikio viešajam transportui“.  

Pranešėjas – Martynas Matusevičius, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus 

vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-452). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-477 ,,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, Ekonomikos ir finansų bei Miesto ūkio ir paslaugų 

komitetuose pritarta su pastaba sprendimo projekte išbraukti 1.3 punktą, toliau atitinkamai eilės 

tvarka pernumeruoti kitus punktus. Darnios plėtros ir investicijų komitetas išklausė.  

KALBĖJO: 

J. Koryzna. TS-LKD frakcijos vardu siūlome sprendimo projekte išbraukti 1.3 punktą 

(pridedama). 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Ekonomikos ir finansų bei Miesto ūkio ir paslaugų komitetų pateiktos 

pataisos ir TS-LKD frakcijos siūlymo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Komitetų pateiktoms pataisoms ir TS-LKD frakcijos siūlymui pritarti. 
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Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-453 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-489 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-642 „Dėl saugaus eismo valdymo ir saugaus eismo 

įrenginių priežiūros ir įrengimo paslaugų įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti sutartį“ 

pakeitimo“.  

Pranešėjas – Martynas Matusevičius, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus 

vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-454). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-495 ,,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. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-455). 

 

 

V. Gudėnas prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-435 ,,Dėl įgaliojimų pasirašyti 

paraiškas gauti leidimą parodomajam renginiui ir aviacijos sporto varžyboms rengti suteikimo 

Rimantui Vilimui ir Ramintai Jančauskaitei“.  

Pranešėjas – Rimantas Vilimas, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Buvo gautas Vyriausybės atstovo Kauno ir 

Marijampolės apskrityse siūlymas sprendimo projekte vietoj žodžio „pasirašyti“ rašyti žodį 

„derinti“, siūlome pritarti pataisai (pridedama). 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pataisų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Rengėjo pateiktoms pataisoms pritarti. 
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Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-456). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-460 ,,Dėl Kauno miesto daugiabučių 

gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų 

apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

Pranešėjas – Raimundas Endrikis, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos 

skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Buvo gautas Vyriausybės 

atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityse siūlymas sprendimo projekto 4 punkte vietoj žodžio 

„įsigalioja“ rašyti žodžius „taikomas nuo“, siūlome pritarti pataisai (pridedama). 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pataisų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Rengėjo pateiktoms pataisoms pritarti. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-457 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-486 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2013 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-516 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės energinio 

efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėjas – Raimundas Endrikis, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos 

skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-458 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-483 ,,Dėl UAB „Gilius ir ko“ švietimo 

ir ugdymo įstaigų vartotojams pagal šilumos pirkimo atviro konkurso II pirkimo dalį tiekiamos 

bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo“.  

Pranešėjas – Raimundas Endrikis, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos 

skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-459). 
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42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-434 ,,Dėl UAB „Gilius ir ko“ švietimo 

ir ugdymo įstaigų vartotojams pagal šilumos pirkimo atviro konkurso I pirkimo dalį tiekiamos 

bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo“.  

Pranešėjas – Raimundas Endrikis, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos 

skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-460). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-448 ,,Dėl UAB „Šilumininkas“ 

centralizuotai tiekiamos bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo“.  

Pranešėjas – Raimundas Endrikis, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos 

skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-461). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-449 ,,Dėl UAB „Šilumininkas“ Kauno 

Palemono gimnazijai tiekiamos bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo“.  

Pranešėjas – Raimundas Endrikis, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos 

skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-462). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-452 ,,Dėl UAB „Šilumininkas“ 

švietimo ir ugdymo įstaigoms tiekiamos bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo“.  

Pranešėjas – Raimundas Endrikis, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos 

skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-463). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-459 ,,Dėl teisės atlikti centrinės 

perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo AB „Kauno energija“.  

Pranešėjas – Raimundas Endrikis, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos 

skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-464). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-487 ,,Dėl inžinerinių statinių 

(kolektorių) – tunelių priežiūros tarifų tvirtinimo“.  

Pranešėjas – Raimundas Endrikis, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos 

skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-465 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-431 ,,Dėl sutikimo rekonstruoti 

vandentiekio tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-2510-0165) Raudonojo Kryžiaus g., Kaune, 

ir žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-3975-9054) Kaune“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-466). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-468 ,,Dėl sutikimo tiesti dujotiekio 

tinklus žemės sklype Vokiečių g., Kaune“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-467). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-457 ,,Dėl sutikimo tiesti inžinerinius 

tinklus žemės sklype (unikalusis  Nr. 4400-3125-5633) Kaune“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-468). 
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V. Vaitkevičius atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-451 ,,Dėl nekilnojamojo turto Pašilės 

g. 39A ir Pašilės g. 41, Kaune, perdavimo Kauno krepšinio mokyklai „Žalgiris“ valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-469). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-454 ,,Dėl pripažintų nereikalingais, 

netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų Kaunakiemio g. 34, Kaune, nurašymo, 

išardymo ir likvidavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-470). 

 

 

V. Vaitkevičius prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-472 ,,Dėl nekilnojamojo ir kito 

ilgalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos 

stočiai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-471). 

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-479 ,,Dėl nekilnojamojo turto               

Partizanų g. 5, Kaune, panaudos sutarties su Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriumi 

atnaujinimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-472). 
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55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-480 ,,Dėl nekilnojamojo ir kito 

ilgalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo 

ligoninei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-473). 

 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-481 ,,Dėl nekilnojamojo ir kito 

ilgalaikio materialiojo turto perdavimo VšĮ Kauno miesto poliklinikai valdyti, naudoti ir disponuoti 

juo patikėjimo teise“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-474). 

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-496 ,,Dėl negyvenamųjų patalpų                     

M. Daukšos g. 34, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise Kauno 

kino centrui „Romuva“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-475). 

 

 

58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-470 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2020 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T-404 „Dėl nekilnojamojo turto Savanorių pr. 91, 

Kaune, nuomos ne konkurso būdu viešajai įstaigai „Mes žydim“ pakeitimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Kodėl patalpos Savanorių pr. 91 yra nuomojamos ne konkurso būdu? 

D. Valiukas. Praeitame Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas dėl šių patalpų 

išnuomavimo. Šiuo sprendimo projektu yra taisomos techninės klaidos. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-476). 
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59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-471 ,,Dėl negyvenamųjų patalpų 

Pramonės pr. 33, Kaune, nuomos“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-477). 

 

 

60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-478 ,,Dėl nekilnojamojo turto             

Gedimino g. 36, Kaune, nuomos“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-478). 

 

 

61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-474 ,,Dėl nekilnojamojo turto                  

Brastos g. 8, Kaune, nuomos“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-479). 

 

 

62. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-432 ,,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 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-480). 

 

 

63. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-461 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

pakeitimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-481). 

 

 

64. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-447 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Linkuvos g. 48A, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-482). 

 

 

65. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-453 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastatų Zanavykų g. 14, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-483). 

 

 

66. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-455 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastatų Lelijų g. 9, Kaune, dalių pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-484). 

 

 

67. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-456 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato K. Būgos g. 43, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-485). 
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68. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-429 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Kranto 16-ojoje g. 13-2, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-486). 

 

 

69. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-430 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Skirsnemunės g. 14-4, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-487). 

 

 

70. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-469 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto M. Jankaus g. 28-4, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-488). 

 

 

71. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-465 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto A. Juozapavičiaus pr. 44D-14, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-489). 

 

 

72. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-467 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Aušros g. 4-6, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-490). 

 

 

73. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-464 ,,Dėl negyvenamosios patalpos – 

neįrengtos palėpės V. Putvinskio g. 60, Kaune, dalies pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-491). 

 

 

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

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

V. Gudėnas. Kiek mieste yra paruošta lovų su dirbtine plaučių ventiliacija? Kiek jų yra 

užimtų? Ar planuojama įsigyti daugiau? 

P. Keras. Gydymo įstaigose yra 152 lovos su dirbtine plaučių ventiliacija. Šiuo metu yra 

užimtos 45 lovos. Lyginant pagal gyventojų skaičių Lietuvos miestuose, Kaunas turi daugiausiai 

tokių lovų. Taip pat dar turime 1300 lovų su deguonimi. Tokių lovų yra užimta apie 500. 

J. Šiugždinienė. Keliose mokyklose ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu? Ar mokyklos 

technologiškai pasirengusios vykdyti nuotolinį ugdymą? 

P. Keras. Mokyklos technologiškai yra pasirengusios. Pavasarį jau vyko nuotolinis 

mokymas. Mokiniai, neturėję galimybės įsigyti kompiuterių, buvo jais aprūpinti. Šiuo metu 

nuotolinis ugdymas vykdomas KTU Vaižganto progimnazijoje ir Kauno Aleksoto darželyje-

mokykloje. Kitose mokyklose nėra aktyvių koronaviruso židinių. Kitą savaitę bus moksleivių 

rudens atostogos, todėl mokyklų bendruomenės natūraliai saviizoliuosis. Tikimės, kad lapkričio 

pradžioje veiks visos švietimo įstaigos.  

J. Koryzna. Prašau detalizuokite situaciją dėl koronaviruso Kauno klinikose. 

P. Keras. Koronavirusu užsikrėtė 5 LSMU odontologijos studentai, Kauno klinikų Akių 

ligų stacionaro skyriuje nustatyti 5 koronaviruso atvejai, Chirurgijos skyriuje – 3, 

Gastroenterologijos skyriuje – 2, Nefrologijos skyriuje - 2, Neurochirurgijos skyriuje – 4. Kauno 

klinikinėje ligoninėje buvo virš 30 koronaviruso atvejų. Šios dvi sveikatos priežiūros įstaigos 

aptarnauja ir Kauno regiono pacientus, įskaitant ir Raseinių gyventojus, todėl tas virusas taip plinta. 

J. Koryzna. Ar Kauno klinikose yra testuojami visi darbuotojai? 

P. Keras. Kauno klinikos turi labai stiprią savo testavimo sistemą. Testuojami ne visi 

darbuotojai, tik kontaktiniai asmenys. Kauno klinikinė ligoninė turi tam tikrą testavimo sistemą, 

tačiau jos nepakanka, todėl prisidėjo ir savivaldybės mobilusis punktas. 

J. Koryzna. Ar Kauno poliklinikoje nėra židinių? 

P. Keras. Dabartiniais duomenimis nei Kauno poliklinikoje, nei kitose privačiose 

sveikatos priežiūros įstaigose koronaviruso židinių nėra. 

P. Lukševičius. Kokiam esant susirgimo skaičiui reikėtų Kaune skelbti lokalų 

karantiną? 

P. Keras. Tokio užfiksuoto skaičiaus nėra. Čia reikėtų labiau vertinti tokius parametrus, 

kaip sunkių koronaviruso atvejų skaičius, koronaviruso plitimo greitis. Tokį sprendimą priimsime 

ne mes, bet medikai. Kol kas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras Kaunui nerekomenduoja 

skelbti karantino. Šiuo metu Kaunas yra 14 vietoje pagal sergamumą 100 tūkst. gyventojų, todėl 

mieste karantinas būtų įvestas, jei jis būtų paskelbtas visoje Lietuvoje.  
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V. Gudėnas. Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas A. Pakalniškis sakė, kad lėšos, skirtos 

kovai su koronavirusu, yra perteklinės, todėl jos naudojamos gatvių tvarkymui. Paneikite šią frazę. 

P. Keras. Čia kalba eina apie ekonomikos skatinimo programas dėl COVID situacijos. 

Viena programų dalis yra finansuojama Susisiekimo ministerijos. Ji buvo skirta kelių 

infrastruktūrai. Buvo konkursinis finansavimas pagal pateiktas paraiškas. Su papildomu 

finansavimu jau užsitikrinome iki 12 mln. eurų šiais metais kelių projektams. Sėkmingai buvome 

pasiruošę pirkimams didžiųjų projektų, kuriuos iš karto buvo galima pateikti finansavimui. Sudėjus 

visus šaltinius, keliams šiais metais skiriama 40 mln. eurų. Mes sėkmingai pasinaudojome dėl 

COVID situacijos ekonomikos skatinimo programomis, skirtomis keliams.  

V. Lendraitis. Pakomentuokite situaciją dėl bilietų pardavinėjimo viešajame transporte. 

Ar nevertėtų vėl sugrįžti prie draudimo tai daryti? 

P. Keras. Turime vertinti šiuos dalykus: patogumą gyventojams, grėsmę užsikrėsti 

viešajame transporte ir pajamas, gaunamas viešajame transporte. Vien sprendimas atsisakyti bilietų 

pardavimo pas vairuotoją lemia 10 procentų pajamų kritimą. Kol kas stebėdami židinius matome, 

kad užsikrėtimo šaltiniai didžiąja dalimi yra židiniai, susiformuojantys vienoje ar kitoje 

darbovietėje, gydymo įstaigoje ar kultūros įstaigoje. Vėl gi, dažniausiai darbovietė yra ne viešasis 

objektas. Tai iš vienos pusės mes nenorime stigmatizuoti viešojo transporto, kadangi vis tiek 

siekiame, kad kuo daugiau žmonių važiuotų viešuoju transportu. Šiuo metu viešuoju transportu 

naudojasi 20 procentų gyventojų mažiau, o gatvėse padaugėjo nuosavų automobilių. Viešąjį 

transportą bandome išlaikyti maksimaliai patogų. Jeigu matysime, kad kyla grėsmė, iš tikrųjų vėl 

grįšime prie įlipimo pro kitas duris ir uždrausime įlipimą pro priekines duris, ribosime bilietų 

pardavimą. Šiuo metu Kauno autobusų įmonėje neturime jokio koronaviruso židinio, sergančių 

asmenų praktiškai neturime, todėl nėra pagrindo riboti patekimą į viešąjį transportą. Toks ribojimas 

savivaldybei kainuoja pinigus kiekvieną dieną. 

A. Palionis. Ačiū Pauliui Kerui. Ar yra norinčių pasisakyti kitais klausimais? Matau 

nėra. Perduodu žodį merui.  

V. Matijošaitis. Ačiū Pauliui Kerui už išsamų pranešimą. Kitas Tarybos posėdis vyks 

lapkričio 17 dieną. Ačiū už kantrybę ir greitą Tarybos posėdžio pravedimą.  

 

 

Posėdis baigėsi 10.30 val. 
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