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2020 m. gruodžio 22 d.  Nr. TP-12 

Kaunas 

 

 

 

Posėdis vyko 2020-12-22  (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 10.45 val.). 

 

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. 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: J. Audėjaitis, E. Gudišauskienė, P. Lukševičius, J. 

Ramoška. 

Posėdžio kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

V. Matijošaitis. Sveikinu Tarybos narius su paskutiniu šių metų Tarybos posėdžiu ir 

reiškiu gilią užuojautą dirigento, Nacionalinės premijos laureato, Kauno miesto garbės piliečio, 

Savivaldybės tarybos nario profesoriaus Petro Bingelio artimiesiems. Netekome ne tik puikaus 

kolegos, bet ir žmogaus, be kurio neįsivaizduojama mūsų šalies kultūra. Kviečiu visus tylos minute 

pagerbti Petro Bingelio atminimą. 

Tylos minutė.  

 

V. Matijošaitis. Posėdyje dalyvauja 33 Tarybos nariai, kvorumas yra, pradedam posėdį. 

  

A. Palionis. Posėdis vyksta nuotoliniu būdu per programą „Zoom“ ir balsavimo sistemą. 

Posėdį pradėsime nuo Tarybos narių nusišalinimų nuo sprendimų projektų svarstymo. Tarybos nariai, 

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

Nusišalinimą yra pareiškęs R. Kupčinskas nuo sprendimo projektų (TR-571) „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl dalyvavimo Lietuvos 
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savivaldybių asociacijos suvažiavimuose“ pakeitimo“ ir (TR-633) „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-172 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

komitetų sudarymo“ pakeitimo“. 

 

R. Kupčinskas atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti R. Kupčinsko nusišalinimui nuo TR-571 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti R. Kupčinsko nusišalinimui nuo TR-633 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

A. Palionis. Taip pat nusišalinimą yra pareiškęs V. Lendraitis nuo sprendimo projektų 

(TR-558) „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-174 

,,Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, (TR-584) „Dėl 

Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, perduoto valdyti panaudos 

pagrindais Lietuvos sporto universitetui, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) 

naudoti ir nurašymo, išardymo ir likvidavimo“ ir (TR-590) „Dėl kultūros paveldo objekto – Vytauto 

parko komplekso (u.k. Kultūros vertybių registre-33823) teritorijos poreikio visuomenei“. 

 

V. Lendraitis atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti V. Lendraičio nusišalinimui nuo TR-558 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 
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Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti V. Lendraičio nusišalinimui nuo TR-584 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti V. Lendraičio nusišalinimui nuo TR-590 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

A. Palionis. Taip pat nusišalinimą yra pareiškęs B. Želvys nuo sprendimo projekto        

(TR-594) „Dėl koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ atestavimo komisijos patvirtinimo“.  

 

B. Želvys atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti B. Želvio nusišalinimui nuo TR-594 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

V. Lendraitis prisijungė prie balsavimo sistemos. 
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A. Palionis. Nusišalinimą yra pareiškusi I. Juodeškienė nuo sprendimo projekto (TR-582) 

„Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno žiemos sporto mokyklą „Baltų ainiai“, prijungiant ją prie Kauno 

sporto mokyklos „Startas“.  

 

I. Juodeškienė atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti I. Juodeškienės nusišalinimui nuo              

TR-582 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

B. Želvys prisijungia prie balsavimo sistemos.  

I. Juodeškienė prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama). 

 

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

darbotvarkės svarstymą. Buvo gautas frakcijos „Vieningas Kaunas“ siūlymas į darbotvarkę įtraukti 

sprendimo projektą (TR-636) ,,Dėl nekilnojamojo turto Laisvės al. 102, Kaune, nuomos“ 

(pridedama). 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti frakcijos „Vieningas Kaunas“ siūlymui 

įtraukti į darbotvarkę sprendimo projektą (TR-636). 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Įtraukti į darbotvarkę sprendimo projektą TR-636 ,,Dėl nekilnojamojo 

turto Laisvės al. 102, Kaune, nuomos“. 

 

A. Palionis. Šis klausimas bus įtrauktas aštuoniasdešimt penktu darbotvarkės klausimu. 

Ar galime bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę su pakeitimais? 
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Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl darbotvarkės patvirtinimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę su pakeitimais. 

 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 metų darbo plano patvirtinimo (TR-557).  

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

Nr. T-174 ,,Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo                  

(TR-558).  

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

Nr. T-179 „Dėl dalyvavimo Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimuose“ pakeitimo (TR-571).  

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

Nr. T-172 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (TR-633).  

5. Dėl Rasos Šnapštienės atleidimo iš Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo 

pareigų (TR-630).  

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų 

darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo (TR-612).  

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

„Dėl Kauno miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-626).  

8. Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose 

išdavimą lengvatų (TR-624).  

9. Dėl vietinės rinkliavos lengvatos (TR-627).  

10. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T-378 

,,Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2020 metų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo               

(TR-560).  

11. Dėl Kauno miesto savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, 

tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo                  

(TR-587).  

12. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-652 

„Dėl skverų statuso suteikimo“ pakeitimo (TR-599).  

13. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-438 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-570).  
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14.  Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-438 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo 

stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-583).  

15.  Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-332 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos Strateginio planavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-601).  

16.  Dėl pritarimo sudaryti jungtinės veiklos sutartį su Mokslo ir inovacijų sklaidos 

centru (TR-616).  

17. Dėl atstovo į Kauno kultūros centro tarybą skyrimo (TR-593).  

18.  Dėl atstovo skyrimo į koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ meno tarybą (TR-592).  

19.  Dėl koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ atestavimo komisijos patvirtinimo               

(TR-594).  

20.  Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-67 

„Dėl sutikimo perimti Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise 

priklausantį trumpalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo Kauno kultūros centrui“ pakeitimo           

(TR-577).  

21. Dėl Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-552).  

22.  Dėl Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-554).  

23.  Dėl Kauno Petrašiūnų progimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-555).  

24.  Dėl Kauno šv. Kazimiero progimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-556).  

25.  Dėl Kauno Palemono gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-553).  

26.  Dėl įgaliojimų suteikimo Onai Gucevičienei (TR-562).  

27.  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-573).  

28.  Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo 

perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-565).  

29.  Dėl nešiojamųjų kompiuterių perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo 

valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise (TR-576).  

30. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-464 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės turto investavimo VšĮ Kauno miesto poliklinikos dalininkų kapitalui 

padidinti“ pakeitimo (TR-566).  

31.  Dėl Kauno miesto savivaldybės turto investavimo viešosios įstaigos K. Griniaus 

slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės dalininkų kapitalui padidinti (TR-600).  
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32. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2021–2023 metų užimtumo didinimo programos 

patvirtinimo (TR-578).  

33.  Dėl Kauno miesto savivaldybės 2021 m. Socialinių paslaugų plano patvirtinimo 

(TR-580).  

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

Nr. SR-0414 pakeitimo (TR-581).  

35.  Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-277 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų perkamos (parduodamos) ar finansuojamos 

socialinės globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų kainų ir maitinimo dienos 

atsiskaitomųjų piniginių išlaidų normų nustatymo“ pakeitimo (TR-591).  

36.  Dėl Savivaldybės turto investavimo VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų 

dalininkų kapitalui padidinti (TR-579).  

37. Dėl Kauno miesto savivaldybės turto investavimo viešosios įstaigos „Soboro 

projektai“ dalininko kapitalui padidinti (TR-631).  

38.  Dėl kultūros paveldo objekto – Vytauto parko komplekso (u.k. Kultūros vertybių 

registre- 33823) teritorijos poreikio visuomenei (TR-590). 

39. Dėl Kauno miesto savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų 

patvirtinimo (TR-635). 

40. Dėl Lietuvos verslo alėjos pavadinimo suteikimo (TR-589). 

41. Dėl Geležinkelio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo ir J. Degutytės gatvės 

pavadinimo suteikimo (TR-563).  

42. Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno žiemos sporto mokyklą „Baltų ainiai“, prijungiant 

ją prie Kauno sporto mokyklos „Startas“ (TR-582).  

43. Dėl didžiausio leistino Kauno sporto mokyklų pareigybių skaičiaus nustatymo            

(TR-611).  

44. Dėl Kauno miesto savivaldybės turto investavimo viešosios įstaigos „Krepšinio 

namai“ dalininko kapitalui padidinti (TR-588).  

45. Dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, perduoto 

valdyti panaudos pagrindais Lietuvos sporto universitetui, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu 

(negalimu) naudoti ir nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-584).  

46. Dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinių automobilių 

valdytojų (naudotojų) atleidimo nuo  vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto 

vietomis automobiliams statyti mokėjimo (TR-564).  



8 

47. 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-629).  

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

Nr. T-811 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (TR-628).  

49. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-630 

„Dėl Kauno miesto gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-586).  

50. Dėl Kauno miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos 

sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo (TR-632).  

51. Dėl Kauno miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo 

(TR-634).  

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

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

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-618).  

53. Dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-598).  

54. Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo (TR-613).  

55. Dėl prašymo perduoti Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančius valstybinės 

miškų ūkio paskirties žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise (TR-623).  

56. Dėl sutikimo nustatyti apsaugos zonas žemės sklypuose (unikalus Nr. 4400-2838-

2238, Nr. 4400-2830-3053 ir Nr. 4400-4029-4364) Kaune (TR-595).  

57. Dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo Kauno miesto savivaldybei neatlygintinai 

naudotis jos funkcijoms atlikti (TR-568).  

58. Dėl Viliaus Šiliausko įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės sklypų perdavimo 

Kauno miesto savivaldybei nuosavybėn ar patikėjimo teise aktus (TR-569).  

59. Dėl sutikimo rekonstruoti vandentiekio tinklus Veiverių g., Kaune (TR-596).  

60. Dėl sutikimo tiesti buitinių nuotekų tinklus Kalvarijos g., Kaune (TR-597).  

61. Dėl sutikimo tiesti elektros tinklus ir servituto žemės sklypui H. ir O. Minkovskių g. 

91, Kaune, nustatymo (TR-615).  

62. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype A. Juozapavičiaus pr., Kaune 

(TR-614).  

63. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype prie Z. Tiškos g., Kaune                 

(TR-603).  
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64. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype Lentainių g. 13A, Kaune           

(TR-604).  

65. Dėl sutikimo rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus Karaliaus Mindaugo pr., Kaune, ir 

A. Juozapavičiaus pr., Kaune (TR-625).  

66. Dėl 2017 m. gruodžio 22 d. Savivaldybės nekilnojamojo turto patikėjimo sutarties 

Nr. SR-0801 su viešąja įstaiga Kauno tvirtovės parku pakeitimo (TR-608).  

67. Dėl sutikimo perduoti valstybės turtą valstybės įmonei Turto bankui (TR-572).  

68. Dėl pripažintų netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų Drobės g. 27A 

ir Ringuvos g. 25, Kaune, nurašymo (TR-585).  

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

H. ir O. Minkovskių g. 154, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-559).  

70. Dėl dalies pastato Sodininkų g. 2, Kaune, stogo nuomos (TR-602).  

71. Dėl negyvenamųjų  patalpų Pramonės pr. 31, Kaune, nuomos (TR-617).  

72. Dėl nekilnojamojo turto Pryšmančių g. 2C, Kaune, pripažinimo nereikalingu 

valstybės funkcijoms įgyvendinti (TR-610).  

73. Dėl nekilnojamojo turto Pašilės g. 39A, Kaune,  perėmimo Kauno miesto 

savivaldybės nuosavybėn (TR-619).  

74. Dėl nekilnojamojo turto Rasytės g. 10A, Kaune, panaudos sutarties su Kauno klubu 

„Likimo draugai“  atnaujinimo (TR-620).  

75. 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-621).  

76. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimo                  

Nr. T-192 „Dėl Kauno miesto savivaldybės parduodamų pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-622).  

77. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto M. Riomerio g. 35-61, Kaune, pardavimo  

(TR-607).  

78. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Mažojoje g. 9-14, Kaune, pardavimo                     

(TR-609).  

79. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Veiverių g. 26, Kaune, pardavimo (TR-561).  

80. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Dainos g. 8, Kaune,  pardavimo (TR-567).  

81. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Parodos g. 22, Kaune, dalies pardavimo         

(TR-574).  
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82. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Parodos g. 8, Kaune, dalies pardavimo           

(TR-575).  

83. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 5-2, Kaune, pardavimo               

(TR-605).  

84. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Šiaurės pr. 30-74, Kaune, pardavimo             

(TR-606).  

85. Dėl nekilnojamojo turto Laisvės al. 102, Kaune, nuomos (TR-636). 

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas TR-557 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2021 metų darbo plano patvirtinimo“.  

Pranešėja – A. Petkienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-545). 

 

Nuo sprendimo projekto svarstymo nusišalina ir nuo balsavimo sistemos atsijungia Vitas 

Lendraitis. 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas TR-558 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-174 ,,Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos 

nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – A. Petkienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

A. Palionis. Informuoju, kad dėl Atikorupcijos komisijos pirmininko nėra numatytas 

slaptas balsavimas, todėl siūloma balsuoti atviru balsavimu. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo balsuoti atviru balsavimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 
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NUSPRĘSTA. Dėl sprendimo priėmimo balsuoti atviru balsavimu.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-546). 

 

V. Lendraitis prisijungia prie balsavimo sistemos. 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo  projekto Nr. TR-571 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl dalyvavimo Lietuvos savivaldybių 

asociacijos suvažiavimuose“ pakeitimo“.  

Pranešėja – A. Petkienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-547). 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-633 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-172 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

komitetų sudarymo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – A. Petkienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

J. Kupčinskienė prašo balsuoti dėl sprendimo priėmimo.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-548). 
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5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-630 „Dėl Rasos Šnapštienės atleidimo iš 

Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo pareigų“. 

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

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

 

V. Gudėnas prašo balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo balsuoti atviru balsavimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Dėl sprendimo priėmimo balsuoti atviru balsavimu.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-549). 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-612 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo 

patvirtinimo“.  

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

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

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-550 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-626 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“.  

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

komitetuose. Parengus sprendimo projektą, buvo gauta informacija iš LR finansų ir kitų ministerijų 

apie papildomai skirtas lėšas iš valstybės ir Europos sąjungos lėšų. Su skirtomis papildomomis 
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lėšomis biudžeto apimtis didėja, todėl parengėme siūlymus, kurie buvo pristatyti komitetuose ir jiems 

buvo pritarta (Finansų ir ekonomikos skyriaus 2020-12-15 raštas Nr. 09-5-79 pridedamas). Vėliau 

buvo pasirašyta sutartis „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų naudojimo priemonei „Kauno  

inovacijų parko infrastruktūros išsivystymas įrengiant magistralinius inžinerinius tinklus“ vykdyti“. 

Pasirašyta sutartis nedidina turto vertės, todėl parengėme dar vieną raštą dėl rengėjo pateiktų 

pakeitimų (Finansų ir ekonomikos skyriaus 2020-12-15 raštas Nr. 09-5-79) papildymo (pridedama). 

 

A. Palionis. Ar galime, bendru sutarimu, pritarti rengėjo siūlymams kuriems pritarė 

komitetai (Finansų ir ekonomikos skyriaus 2020-12-15 raštas Nr. 09-5-79)? 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų siūlymų, kuriems pritarė komitetai . 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktiems siūlymams (Finansų ir ekonomikos skyriaus 

2020-12-15 raštas Nr. 09-5-79).  

 

A. Palionis. Ar galime, bendru sutarimu, pritarti rengėjo siūlymams dėl Finansų ir 

ekonomikos skyriaus 2020-12-15 rašto Nr. 09-5-79 papildymo? 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų siūlymų papildymo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktų siūlymų papildymui.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su visais siūlymais ir papildymais. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-551 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-624 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo 

prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose išdavimą lengvatų“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-552 paskelbtas Teisės aktų registre).  

  

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-627 „Dėl vietinės rinkliavos lengvatos“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-553 paskelbtas Teisės aktų registre).  

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-560 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2020 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T-378 ,,Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo 

turto 2020 metų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-554).  

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-587 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, 

skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 
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Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-555 paskelbtas Teisės aktų registre).  

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-599 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-652 „Dėl skverų statuso suteikimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-556 paskelbtas Teisės aktų registre).  

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-570 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-438 „Dėl Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių 

sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.  

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

vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Buvo gautas Vyriausybės atstovų 

įstaigos patarėjo raštas, kuriame prašoma patikslinti Tarybos sprendimo projektą Nr. TR-570 dėl 

karantino metu seniūnaičių sueigai taikomų rekomendacijų. (Strateginio planavimo, analizės ir 

programų valdymo skyriaus 2020-12-18 d. raštas Nr. 73-3-62) pridedamas. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pakeitimų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo siūlomiems pakeitimams.  

. 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai.  

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimais. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-557 paskelbtas 

Teisės aktų registre).  
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14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-583 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-438 „Dėl Kauno miesto savivaldybės strateginio 

planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-558 paskelbtas Teisės aktų registre).  

  

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-601 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-332 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

Strateginio planavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Buvo gautas Vyriausybės atstovų 

įstaigos patarėjos raštas su išaiškinimu dėl nuotolinių posėdžių ekstremalios situacijos metu 

organizavimo ir prašoma patikslinti Tarybos sprendimo projektą Nr. TR-601. (Strateginio planavimo, 

analizės ir programų valdymo skyriaus 2020-12-16 d. raštas Nr. 73-3-60) pridedamas. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pakeitimų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo siūlomai pastabai. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai.  

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimais. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-559).  

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-616 „Dėl pritarimo sudaryti jungtinės 

veiklos sutartį su Mokslo ir inovacijų sklaidos centru“.  

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

vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-560).  

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-593 „Dėl atstovo į Kauno kultūros centro 

tarybą skyrimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-561).  

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr.TR-592 „Dėl atstovo skyrimo į koncertinės 

įstaigos „Kauno santaka“ meno tarybą“. 

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

pritarta be pastabų. Buvo gautas Vyriausybės atstovų įstaigos raštas su pastaba dėl sprendimo 

projekto preambulės išdėstymo ir prašoma patikslinti Tarybos sprendimo projektą Nr. TR-592. 

(Kultūros skyriaus 2020-12-16 d. raštas Nr.69-4-96) pridedamas. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo siūlomų pakeitimų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo siūlomiems pakeitimams. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai.  

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimais. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-562).  
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Nuo sprendimo projekto svarstymo nusišalina ir nuo balsavimo sistemos atsijungia 

Benjaminas Želvys. 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-594 „Dėl koncertinės įstaigos „Kauno 

santaka“ atestavimo komisijos patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. Buvo gautas Vyriausybės atstovų įstaigos raštas su pastaba, dėl sprendimo 

projekto preambulės išdėstymo ir prašoma patikslinti Tarybos sprendimo projektą Nr. TR-594. 

(Kultūros skyriaus 2020-12-16 d. raštas Nr.69-4-96) pridedamas. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo siūlomų pakeitimų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo siūlomiems pakeitimams. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimais. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-563).  

 

B. Želvys prisijungia prie balsavimo sistemos. 

  

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-577 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl sutikimo perimti Kauno miesto savivaldybės 

nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo 

Kauno kultūros centrui“ pakeitimo“.  

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-564). 
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21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-552 „Dėl Kauno Martyno Mažvydo 

progimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – E. Andriuškienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-565). 

  

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-554 „Dėl Kauno Viktoro Kuprevičiaus 

progimnazijos nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – E. Andriuškienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-566). 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-555 „Dėl Kauno Petrašiūnų 

progimnazijos nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – E. Andriuškienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-567). 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-556 „Dėl Kauno šv. Kazimiero 

progimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 
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Pranešėja – E. Andriuškienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-568). 

  

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-553 „Dėl Kauno Palemono gimnazijos 

nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – E. Andriuškienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-569). 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-562 „Dėl įgaliojimų suteikimo Onai 

Gucevičienei“. 

Pranešėja – E. Andriuškienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-570). 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-573 „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 – E. Andriuškienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 



21 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-571). 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-565 „Dėl mokyklinio autobuso 

perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise“. 

Pranešėja – E. Andriuškienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-572). 

  

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-576 „Dėl nešiojamųjų kompiuterių 

perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo 

teise“.  

Pranešėja – E. Andriuškienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-573). 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-566 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-464 „Dėl Kauno miesto savivaldybės turto investavimo 

VšĮ Kauno miesto poliklinikos dalininkų kapitalui padidinti“ pakeitimo“.  

Pranešėja – D. Kuzminienė, Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti 

skyriaus vedėjo (savivaldybės gydytojo) funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be 

pastabų. 
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Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-574). 

 

R. Kupčinskas prisijungia prie balsavimo sistemos.  

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-600 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

turto investavimo viešosios įstaigos K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės dalininkų 

kapitalui padidinti“.  

Pranešėja – D. Kuzminienė, Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti 

skyriaus vedėjo (savivaldybės gydytojo) funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-575). 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-578 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

2021–2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-576 paskelbtas Teisės aktų registre). 

  

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-580 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

2021 m. Socialinių paslaugų plano patvirtinimo“. 

Pranešėja – J. Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. 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-577 paskelbtas Teisės aktų registre). 

  

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-581 „Dėl pritarimo susitarimui dėl 2017 

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

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-578). 

  

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-591 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-277 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių 

įstaigų perkamos (parduodamos) ar finansuojamos socialinės globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų 

socialinių paslaugų kainų ir maitinimo dienos atsiskaitomųjų piniginių išlaidų normų nustatymo“ 

pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-579 paskelbtas Teisės aktų registre). 

  

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-579 „Dėl Savivaldybės turto 

investavimo VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų dalininkų kapitalui padidinti“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 
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Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-580). 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-631 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

Pranešėjas – S. Rimas, Kultūros paveldo 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-581). 

 

Nuo sprendimo projekto svarstymo nusišalina ir nuo balsavimo sistemos atsijungia Vitas 

Lendraitis. 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-590 „Dėl kultūros paveldo objekto – 

Vytauto parko komplekso (u.k. Kultūros vertybių registre- 33823) teritorijos poreikio visuomenei“. 

Pranešėjas – S. Rimas, Kultūros paveldo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 4 

komitetuose. Atsižvelgiant į Ekonomikos ir finansų, Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetų 

pastabas, pasikonsultavus su kitais administracijos skyriais, parengėme siūlymą dėl sprendimo 

projekto pakeitimo. (Kultūros paveldo skyriaus 2020-12-17 d. raštas Nr. 55-4169) pridedamas.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Man kelia nerimą, nes nei  administracija, nei kuruojantis mero 

pavaduotojas neinformuoja ką numato ir kokia veikla bus vykdoma šioje erdvėje. Paimant pastatą 

visuomenės reikmėms, reikia turėti viziją kas bus daroma. Vytauto parko kompleksas susideda iš 

Laisvės alėjos, Parodos kalno, Perkūno alėjos ir Vaižganto gatvės. Perkūno alėjoje yra gyvenamieji 

namai, ar tai juos liečia? 

S. Rimas. Gyvenamųjų namų Vytauto parko komplekse nėra, Vokietijos konsulo 

rezidencijos pastato teritorijos vieta yra apibrėžta Kultūros vertybių registre. Istoriškai šios dvi 

teriorijos nebuvo atskirtos. Tarpukariu, planuojant įkurdinti Vokietijos konsulo rezidencijos pastatą 

buvo atskirtas žemės sklypas nuo Vytauto parko ir išnuomotas, o vėliau suformuotos sklypo ribos į 
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kurias neįėjo Vokietijos konsulatas. Šiuo metu šis sklypas Kultūros paveldo registre turi kitas ribas. 

Manome, kad tai turi būti vientisa teritorija turinti tą patį adresą Perkūno alėja 4.  

V. Gudėnas. Kiek kitų metų biudžete numatoma skirti lėšų šio projekto vykdymui, nes 

paėmus visuomenės poreikiams iš privatininkų reiks išsipirkti pastatus? Ar yra numatytos lėšos ar tik 

vizijose tai yra?  

S. Rimas. Šiame tarybos sprendimo projekte lėšų poreikis nėra minimas, o ar tai 

numatoma ateityje, atsakyti negaliu. 

A. Palionis. Biudžete atsispinti realūs darbai, o ne vizijos. 2008 metais Jūs irgi buvote 

įpareigotas panašias procedūras vykdyti. Pradėti procedūrą lėšų nereikia, lėšos reikalingos atsirandus 

detaliajam planui su išpirkimo klausimais. 

A. Palionis. Ar galime, bendru sutarimu, pritarti pagal komitetų siūlymą Kultūros paveldo 

skyriaus pateiktoms pataisoms (Kultūros paveldo skyriaus 2020-12-17 raštas Nr. 55-4-169 

pridedamas).  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo siūlomų pataisų. 

Balsavo: už – 27; prieš – 1; susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo siūlomoms pataisoms. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimais. 

Balsavo: už – 28; prieš – 1; susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-582). 

 

Vitas Lendraitis prisijungia prie balsavimo sistemos. 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-635 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų patvirtinimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-583 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-589 „Dėl Lietuvos verslo alėjos 

pavadinimo suteikimo“. 

Pranešėjas – N. Valatkevičius, Miesto planavimo ir architektūros 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-584 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-563 „Dėl Geležinkelio gatvės 

geografinių charakteristikų pakeitimo ir J. Degutytės gatvės pavadinimo suteikimo“.  

Pranešėjas – N. Valatkevičius, Miesto planavimo ir architektūros 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-585 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

Nuo sprendimo projekto svarstymo nusišalina ir nuo balsavimo sistemos atsijungia Inga 

Juodeškienė. 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-582 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno 

žiemos sporto mokyklą „Baltų ainiai“, prijungiant ją prie Kauno sporto mokyklos „Startas“. 

Pranešėjas – M. Šivickas, Sporto 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-586). 
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43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-611 „Dėl didžiausio leistino Kauno 

sporto mokyklų pareigybių skaičiaus nustatymo“. 

Pranešėjas – M. Šivickas, Sporto 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-587). 

  

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-588 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

turto investavimo viešosios įstaigos „Krepšinio namai“ dalininko kapitalui padidinti“.  

Pranešėjas – M. Šivickas, Sporto 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-588). 

 

I. Juodeškienė prisijungia prie balsavimo sistemos. 

 

Nuo sprendimo projekto svarstymo nusišalina ir nuo balsavimo sistemos atsijungia V. 

Lendraitis.  

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-584 „Dėl Kauno miesto savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Lietuvos sporto 

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

likvidavimo“.  

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 
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Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-589). 

 

V. Lendraitis prisijungia prie balsavimo sistemos. 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-564 „Dėl Kauno apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato tarnybinių automobilių valdytojų (naudotojų) atleidimo nuo  vietinės rinkliavos 

už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“.  

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-590). 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-629 „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 – M. Matusevičius, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-591). 

  

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-628 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-811 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų 

paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“.  

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-592). 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-586 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2007 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-630 „Dėl Kauno miesto gatvių sąrašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-593). 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-632 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-594). 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-634 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

V. Lendraitis prašo balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 29; prieš – 0; susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-595 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-618 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-596 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

Dėl 52 darbotvarkės klausimo buvo dar kartą balsuota posėdžio pabaigoje (po 84 

klausimo). 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-598 „Dėl Kauno miesto savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-597 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-613 „Dėl socialinio būsto nuomos 

mokesčio sumažinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-598). 

  

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-623 „Dėl prašymo perduoti Kauno 

miesto savivaldybės teritorijoje esančius valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus valdyti, 

naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

J. Koryzna prašau balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 30; prieš – 0; susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-599). 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-595 „Dėl sutikimo nustatyti apsaugos 

zonas žemės sklypuose (unikalus Nr. 4400-2838-2238, Nr. 4400-2830-3053 ir Nr. 4400-4029-4364) 

Kaune“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-600). 

  

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-568 „Dėl valstybinės žemės sklypų 

perdavimo Kauno miesto savivaldybei neatlygintinai naudotis jos funkcijoms atlikti“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 
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KALBĖJO: 

J. Koryzna prašo balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

V. Matijošaitis. Prašau vedėjo plačiau pristatyti šį klausimą, taip pat paaiškinti apie 

valstybinius miškus.  

D. Valiukas. Priėmus sprendimą, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui 

bus suteikti įgaliojimai Nacionalinei Žemės tarnybai teikti prašymus ir pasirašyti žemės panaudos 

sutartis dėl valstybinių žemės sklypų, esančių miesto teritorijoje.  

Nacionalinė Žemės tarnyba valdo 142 sklypus, kuriuos neatlygintinai nori perimti Kauno 

miesto savivaldybė. Investavus savivaldybės lėšas į žemės ūkio paskirties miškų infrastruktūrą ir 

rekreaciją, miškai labiau būtų prieinami miestiečiams. 

V. Matijošaitis. Šiuo metu mieste esantys miškai priklauso Miškų urėdijai. Norime 

miškus, kurie yra miesto teritorijoje tvarkyti taip, kaip parkus. Šiuo metu mes to daryti negalime, o 

mums svarbu, kad miškai būtų sutvarkyti ir jais galėtų naudotis miestiečiai. 

J. Koryzna atsiima siūlymą balsuoti dėl sprendimo priėmimo.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-601). 

 

58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-569 „Dėl Viliaus Šiliausko įgaliojimo 

pasirašyti valstybinės žemės sklypų perdavimo Kauno miesto savivaldybei nuosavybėn ar patikėjimo 

teise aktus“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-602). 
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59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-596 „Dėl sutikimo rekonstruoti 

vandentiekio tinklus Veiverių g., Kaune“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-603). 

  

60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-597 „Dėl sutikimo tiesti buitinių nuotekų 

tinklus Kalvarijos g., Kaune“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-604). 

 

61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-615 „Dėl sutikimo tiesti elektros tinklus 

ir servituto žemės sklypui H. ir O. Minkovskių g. 91, Kaune, nustatymo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-605). 

 

62. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-614 „Dėl sutikimo tiesti dujotiekio 

tinklus žemės sklype A. Juozapavičiaus pr., Kaune“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-606). 

 

63. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-603 „Dėl sutikimo tiesti dujotiekio 

tinklus žemės sklype prie Z. Tiškos g., Kaune“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-607). 

 

64. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-604 „Dėl sutikimo tiesti dujotiekio 

tinklus žemės sklype Lentainių g. 13A, Kaune“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-608). 

 

65. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-625 „Dėl sutikimo rekonstruoti šilumos 

tiekimo tinklus Karaliaus Mindaugo pr., Kaune, ir A. Juozapavičiaus pr., Kaune“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-609). 

 

66. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-608 „Dėl 2017 m. gruodžio 22 d. 

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

parku pakeitimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-610). 

 

67. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-572 „Dėl sutikimo perduoti valstybės 

turtą valstybės įmonei Turto bankui“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-611). 

 

68. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-585 „Dėl pripažintų netinkamais 

(negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų Drobės g. 27A ir Ringuvos g. 25, Kaune, nurašymo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-612). 
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69. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-559 „Dėl pripažinto nereikalingu, 

netinkamu (negalimu) naudoti nekilnojamojo daikto H. ir O. Minkovskių g. 154, Kaune, nurašymo, 

išardymo ir likvidavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-613). 

 

70. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-602 „Dėl dalies pastato Sodininkų g. 2, 

Kaune, stogo nuomos“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-614). 

 

71. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-617 „Dėl negyvenamųjų  patalpų 

Pramonės pr. 31, Kaune, nuomos“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-615). 

 

72. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-610 „Dėl nekilnojamojo turto 

Pryšmančių g. 2C, Kaune, pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms įgyvendinti“. 
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Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-616). 

  

73. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-619 „Dėl nekilnojamojo turto Pašilės g. 

39A, Kaune,  perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-617). 

 

74. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-620 „Dėl nekilnojamojo turto Rasytės g. 

10A, Kaune, panaudos sutarties su Kauno klubu „Likimo draugai“ atnaujinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-618). 

  

75. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-621 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto 

savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-619). 

 

76. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-622 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-192 „Dėl Kauno miesto savivaldybės parduodamų 

pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-620). 

 

77. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-607 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto M. Riomerio g. 35-61, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-621). 

 

78. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-609 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Mažojoje g. 9-14, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Pritarta bendru sutarimu. 
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-622). 

 

79. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-561 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastatų Veiverių g. 26, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-623). 

 

80. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-567 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastatų Dainos g. 8, Kaune,  pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-624). 

 

81. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-574 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Parodos g. 22, Kaune, dalies pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-625). 

 

 



40 

82. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-575 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Parodos g. 8, Kaune, dalies pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-626). 

 

83. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-605 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto V. Krėvės pr. 5-2, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-627). 

 

84. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-606 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Šiaurės pr. 30-74, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-628). 

 

A. Palionis. Prieš pristatant papildomą klausimą prašyčiau sugrįžti prie 52 

darbotvarkės klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 21 d. sprendimo 

Nr. T-421 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų 

pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TR-618). 
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Priėmus Tarybos sprendimą, buvo pastebėta techninė klaida, kur įsigaliojimo data buvo 

įrašyta 2020 m. sausio 1 d., kai sprendimas turėtų įsigalioti 2021 m. sausio 1 d. Siūlau perbalsuoti dėl 

šio Tarybos sprendimo priėmimo ištaisant techninę klaidą. 

Ar pritariate siūlymui, kad sprendimo įsigaliojimo data būtų 2021 m. sausio 1 d.? 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl pastebėtos korektūros klaidos taisymo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti klaidos taisymui. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-596). 

 

85. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T- 636 „Dėl nekilnojamojo turto Laisvės al. 

102, Kaune, nuomos“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KALBĖJO: 

R. Kupčinskas. Lietuvos pašto pastatą numatoma išnuomoti gyventojų vakcinavimui nuo 

ligos Covid-19. Kokiu tikslu yra naudojamos Kauno miesto savivaldybei priklausančios patalpos 

Kulautuvoje? 

V. Matijošaitis. Už simbolinę kainą, išsinuomavus Lietuvos pašto pirmojo aukšto 

patalpas, numatoma panaudoti gyventojų vakcinavimui. Gyventojams bus patogu atvažiuoti į miesto 

centrą skiepytis. Buvęs Kulautuvos vaikų tuberkuliozės sanatorijos pastatas atiduotas savivaldybei, 

kurį įrengėme, supirkome lovas ir paruošėme gyventojų karantinavimui. Kauniečių vakcinavimui į 

Kulautuvą tikrai nesiųsime. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-629). 
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A. Palionis informavo, kad gautas Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityje 

raštas „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo ir 2008 m. lapkričio 19 d. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų 

laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ nuostatų įgyvendinimo (2020-12-02 d. 

raštas Nr. (5.2)-TR2-53 pridedamas). Atsižvelgus į rašte išdėstytas pastabas ir užklausus Aplinkos 

ministerijos nuomonės, kitam Tarybos posėdžiui bus teikiamas Tarybos sprendimo projektas susijęs 

su šiuo klausimu. 

  

V. Matijošaitis. Dėkoju už dalyvavimą ne tik šiame posėdyje ir bet ir už visus darbingus 

metus. Metai buvo kitokie, sudėtingesni, bet išmokome bendrauti, dirbti ir kas yra daroma sužinoti 

nuotoliniu būdu.  

Prieš atsisveikindamas noriu informuoti, kad sausio pradžioje, prie Girstučio kultūros 

centro ir baseino, baigiame statyti dviejų ledo salių Ledo areną. Pirmiausia išliesime, išbandysime 

kaip veikia ledas, atšildysime išleisdami vandenį ir lauksime geresnių laikų. Šiuo, sudėtingu metu, 

iškilmingo atidarymo neplanuojam. Esant pandemijai, praeita Vyriausybė, naujam kompleksui skyrė 

8 milijonus eurų. Visas projektas kainavo iki 14 milijonų eurų.  

Dar kartą dėkoju visiems už metus. Linkiu gerų ateinančių metų, ramių ir saugių. 

Saugokit vienas kitą ir likim sveiki. Gerų švenčių. 

A. Palionis. Dėkoju merui. Primenu, kad posėdžio paskutinis klausimas yra Tarybos narių 

pareiškimai ir paklausimai. 

86. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

J. Koryzna. Noriu pateikti pasiūlymą. Prasidėjus kūrenimo sezonui labai pakilo oro 

užterštumas. Privačių namų rajonuose nėra kuo kvėpuoti, žmonės skundžiasi. Gyventojai degina 

medžio atliekas, baldų plokštes. Įstatymas reglamentuoja, kad taip elgtis yra draudžiama, bet žmonės 

užsirakina vartus, paleidžia šunis, dūmai rūksta ir nieko nieks negali padaryti. Bendradarbiaujant su 

Seimu ir Vyriausybe, siūlau įteisinti dronų panaudojimą, kuris nuskridęs paims dūmų mėginį iš 

kamino. Yra oro užterštumą reglamentuojantis įstatymas bet jis neveikia, o situacija yra bloga. (2020-

12-22 d. pasiūlymas pridedamas). 

A. Palionis. Pritariu, kad situacija yra aktuali.  

V. Matijošaitis. Noriu pasidžiaugti, kad Kaune centralizuoto šildymo kainos yra 

mažiausios Lietuvoje. Kažkuriuo metu mus buvo aplenkę Šiauliai su biokuro katilinėmis, bet 

pastaruosius šešis metus Kaunas vėl aplenkė juos. Maža centralizuoto šildymo kaina yra vienas iš 
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pagrindinių mūsų siekių. Jono Koryznos pasiūlymą priimam ir aiškinsimės, kaip galime spręsti šią 

problemą. 

Gražių švenčių visiems! 

 

 

Posėdis baigėsi 10.45 val. 

  

 

 

 Savivaldybės meras   Visvaldas Matijošaitis 

  

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 

Erika Grudzinskaitė 


