
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021 m. vasario 23 d.  Nr. TP-2 

Kaunas 

 

 

 

Posėdis vyko 2021-02-23  (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 – Laimutė Lapinskienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas. 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: V. Mačiūnė. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

 

V. Matijošaitis. Labas rytas, gerbiami Tarybos nariai. Užsiregistravę 35 Tarybos nariai, 

kvorumas yra, posėdį galėsime pradėti, bet prieš pradedant posėdį norime padėkoti organizacijoms, 

verslo atstovams ir visiems kauniečiams, kurie prisideda, kad mūsų miestas taptų draugiškas socialiai 

pažeidžiamiems ir negalios paliestiems žmonėms. Perduodu žodį Tomui Jarusevičiui. 

T. Jarusevičius. Labas rytas, gerbiami Tarybos nariai ir brangūs kauniečiai, leiskite pratęsti 

tą mintį, kurią ką tik pasakė meras.  

Patogesnis judėjimas, prieinamos paslaugos negalios paliestiems žmonėms, jų integracija 

bei įtraukimas ne tik į darbines veiklas, bet ir į kultūrinius renginius ir iniciatyvas – visa tai tampa vis 

labiau juntamu ir matomu reiškiniu Kaune. Tokie pavyzdžiai įkvepia ir savaime nusipelno būti 

įvertinti. Kauniečiai jau antrus metus iš eilės, praėjusių metų pabaigoje aktyviai teikė savo pasiūlymus 

nominacijoms, o komisijai teko kaip reikiant padirbėti norint išrinkti 3 laureatus. Dabar kaip tik noriu 

juos pristatyti. Komisija išskyrė du ryškiausius nominantus verslo kategorijoje.  
Bendrovė „Argentavis“ per praėjusius metus be valstybės pagalbos įdarbino daugiausiai 

negalią turinčių asmenų Kaune. Šiuos pirmuosius laureatus, bendrovę „Argentavis“ ir jos vadovą 

Donatą Plečkaitį bei visus darbuotojus kuo nuoširdžiausiai sveikiname.  

Taip pat norime pasveikinti ir bendrovę „Genba Food“. Jiems apdovanojimas skirtas už 

ypatingą dėmesį Kauno „Arkos“ bendruomenei. Kauno „Arka“ yra ta bendruomenė, kuri yra 

tiesiogiai susijusi su negalią turinčių asmenų integracija į visuomenę. Sveikiname bendrovės „Genba 

Food“ vadovą Nerijų Budreckį ir visą kolektyvą. Dėkojame verslui už tą išskirtinę demonstruojamą 

socialinę atsakomybę prieš Kauną ir visus kauniečius.  
Norime pasveikinti dar vienus laureatus – kategorijoje ,,Iniciatyvos“. Šįkart, komisijos 

sprendimu, apdovanojimas skiriamas tarptautinio projekto „Stebuklingi kilimai“ įgyvendintojams. 

Tai choreografai, šokėjai Mantas Stabačinskas ir Vasara Visockaitė bei jų suburta judesio 

laboratorija. Šie žmonės surengė unikalias kūrybiškumo paieškas negalią turinčių asmenų centro 

„Korys“ bendruomenėje.  
Dėkojame visiems už kilnius darbus bei iniciatyvas ir norime nuoširdžiai pasakyti, kad šitaip 

Jūs prisidedate atkreipiant visuomenės dėmesį į negalios paliestų žmonių kasdienybę, jų poreikius, o 

miestas savo ruožtu stengiasi pasirūpinti, kad jų poreikiai su kiekviena diena būtų atliepiami kuo 

pilnavertiškiau.  
Dėl esamos neeilinės pandeminės situacijos fizinis apdovanojimų įteikimas atidedamas iki 

karantino pabaigos. Mes turime jų nuotraukas ir jas netrukus paskelbsime viešai spaudoje, kad ir 
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laureatai, ir visi kauniečiai žinotų kas šiemet nugalėjo kampanijoje „Kaunas visiems“, o įteiksime 
visą tai, kai galėsime bent kiek arčiau vieni prie kitų prieiti. Dėkoju už dėmesį ir linkiu darbingo 

posėdžio. Perduodu žodį merui. 

V. Matijošaitis. Dėkoju Tomui. Dar kartą noriu pasveikinti visus laureatus. Posėdį galime 

pradėti. 

 

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. Negavome nei 

vieno Tarybos nario raštiško nusišalinimo, gal dar kažkas nori pareikšti valią ir nusišalinti? 

Nusišalinančiųjų nėra. Pradėkime darbotvarkės svarstymą. 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama). 

A. Palionis. Prieš darbotvarkės tvirtinimą, informuoju, kad rengėjas atsiima 8 

darbotvarkės klausimą „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. 

T-470 „Dėl pritarimo 2014–2020 metų Kauno miesto integruotos teritorijos vystymo programos 

projektui“ pakeitimo (TR-94)“. Ar galime bendru sutarimu pritarti šio sprendimo projekto atsiėmimui 

rengėjo iniciatyva? 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo projekto išbraukimo iš darbotvarkės. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimo projektą „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. 

rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T-470 „Dėl pritarimo 2014–2020 metų Kauno miesto integruotos 

teritorijos vystymo programos projektui“ pakeitimo (TR-94)“ išbraukti iš darbotvarkės. 

 

A. Palionis. Ar dar yra kokių pasiūlymų darbotvarkei? Pasiūlymų nėra. Ar galime 

patvirtinti darbotvarkę su pakeitimu, su išbrauktu klausimu? 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl darbotvarkės patvirtinimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę su pakeitimu: 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojų pareigybių skaičiaus nustatymo 

(TR-111) 

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos 

programos patvirtinimo (TR-71).  

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo (TR-74).  

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato 2021 metų išlaidų sąmatos 

patvirtinimo (TR-79).  

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės skolinimosi (TR-68).  

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-550 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo 

apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-69).  

7. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo 

sistemos aprašo (TR-83).  

8. Dėl pritarimo 2021 m. vasario 8 d. susitarimui Nr. SR1-36 ,,Dėl 2016 m. liepos 27 d. 

Jungtinės veiklos sutarties Nr. S-967/SR-1010 pakeitimo“ (TR-98).  

9. Dėl viešosios įstaigos  „Kaunas IN“ veiklos vertinimo kriterijų rinkinio patvirtinimo               

(TR-102).  

10. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Centriniam apskaitos skyriui 

priskirtos biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ veiklos vertinimo 

kriterijų rinkinio patvirtinimo (TR-105).  
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11. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui priskirtų 

biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Kauno miesto savivaldybė, veiklos 

vertinimo kriterijų rinkinio patvirtinimo (TR-101).  

12. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriui priskirtų biudžetinių 

įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Kauno miesto savivaldybė, veiklos vertinimo kriterijų 

rinkinio patvirtinimo (TR-109).  

13. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-502 

„Dėl atstovų paskyrimo į Kauno miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų 

tarybas“ pakeitimo (TR-73).  

14. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo VšĮ Kauno miesto poliklinikai valdyti, 

naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-70).  

15. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriui priskirtos 

biudžetinės įstaigos Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos vertinimo 

kriterijų rinkinio patvirtinimo (TR-108).  

16. Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–

2025 metų bendrojo plano patvirtinimo (TR-96).  

17. 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-82).  

18. Dėl Kauno Kovo 11-osios gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-61).  

19. Dėl Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-57).  

20. Dėl Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-59).  

21. Dėl Kauno Panemunės pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-60).  

22. Dėl Kauno mokyklos-darželio „Rūtelė“ nuostatų patvirtinimo (TR-58).  

23. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui priskirtų biudžetinių 

įstaigų veiklos vertinimo kriterijų rinkinio patvirtinimo (TR-106).  

24. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-587 

„Dėl didžiausio leistino Kauno sporto mokyklų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (TR-72).  

25. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriui priskirtų biudžetinių 

įstaigų veiklos vertinimo kriterijų rinkinio patvirtinimo (TR-104).  

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

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

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

pakeitimo (TR-81).  

27. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Transporto ir eismo organizavimo 

skyriui priskirtos biudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“ veiklos vertinimo kriterijų rinkinio 

patvirtinimo (TR-112).  

28. Dėl Kauno miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo                   

(TR-97).  

29. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. T-739 

„Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo programos patvirtinimo“ pakeitimo                    

(TR-95).  

30. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriui priskirtos 

biudžetinės įstaigos S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo veiklos vertinimo kriterijų rinkinio 

patvirtinimo (TR-110).  

31. Dėl 2016 m. liepos 29 d. turto panaudos sutarties Nr. SR-1017 nutraukimo prieš 

terminą (TR-75).  

32. Dėl turto perėmimo prieš terminą ir Savivaldybės turto patikėjimo sutarties su Kauno 

apskrities  vyriausiuoju policijos komisariatu nutraukimo (TR-80).  

33. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-364 

„Dėl Savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo (TR-76).  
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34. Dėl Kauno miesto savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose 

taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo, patiriamų nuostolių dydžio 

apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-99).  

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

pavertimą kitomis naudmenomis (teritorijoje prie J. Dobkevičiaus ir Veiverių gatvių, Kaune)                   

(TR-77). 

36. Dėl Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

taikymo nustatytose Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose 

teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš Kauno miesto savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, 

apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo (TR-100).  

37. Dėl nekilnojamojo turto Gervių g. 5, Kaune, esminio pagerinimo, vertės padidinimo 

ir turto pagerinimo verčių ir finansavimo  šaltinių perdavimo Kauno sporto mokyklai „Bangpūtys“   

(TR-78).  

38. Dėl nekilnojamojo turto Statybininkų g. 12, Kaune, nuomos ne konkurso būdu VšĮ 

„Kauno hospiso namai“ (TR-84).  

39. Dėl nekilnojamojo turto A. Smetonos al. 4, Kaune, nuomos (TR-107).  

40. Dėl sutikimo perduoti valstybės turtą valstybės įmonei Turto bankui (TR-86).  

41. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Vaidoto g. 30, Kaune, dalies pardavimo (TR-

62).  

42. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Nemajūnų g. 20, Kaune, pardavimo (TR-63).  

43. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Partizanų g. 13, Kaune,  pardavimo (TR-67).  

44. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Savanorių pr. 177, Kaune, pardavimo (TR-66).  

45. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Vokiečių g. 75, Kaune, dalies pardavimo (TR-

65).  

46. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Vaidoto g. 6, Kaune, dalies pardavimo (TR-

64). 

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-111 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

mero pavaduotojų pareigybių skaičiaus nustatymo“. 

Pranešėja – A. Petkienė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. Tarybai 

siūloma nustatyti dvi Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo pareigybes. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

E. Gudišauskienė. Prašau dėl šio klausimo balsuoti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 30, prieš – 3, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-56). 

 

 

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

tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos patvirtinimo“.  

Pranešėjas – V. Gudėnas, Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 

pirmininkas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-57). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-74 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 2021 

metų biudžeto patvirtinimo“. 

Pranešėja – R. Vosylienė, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja. Kauno miesto 

savivaldybės administracija biudžeto projektą parengė vadovaudamasi biudžeto sudarymą 

reglamentuojančiais įstatymais, ministerijų informacija apie savivaldybės biudžetui skirtas dotacijas, 

atsižvelgiant į Finansų ministerijos prognozes ir savivaldybės finansines galimybes. Pateiktame 

sprendimo projekte 2021 metams siūloma tvirtinti bendra biudžeto apimtis kartu su metų pradžios 

likučiu ir planuojamomis skolintis lėšomis 390,4 mln. eurų, t. y. 15 mln. eurų daugiau arba 4 proc. 

daugiau nei tvirtinant 2020 metų biudžetą. Didesnei 2021 metų biudžeto apimčiai įtakos turi iš 

valstybės biudžeto 16 mln. eurų didesnės, nei pernai tuo pačiu laiku, skirtos valstybės biudžeto 

dotacijos. Savivaldybės prognozuojamos pajamos beveik tokios pačios kaip ir pernai metais. 

Savivaldybės biudžeto projekte biudžeto išlaidų apimtį siūlome tvirtinti tokio pat dydžio kaip ir 

pajamas 390,4 mln. eurų. Su biudžeto projektu buvo supažindintos visos Tarybos frakcijos.           

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Parengus sprendimo projektą, gauta papildoma 

informacija iš Lietuvos Respublikos ministerijų apie Savivaldybės administracijai dar skirtus 339 

tūkst. eurų valstybės lėšų, kurios įskaitomos į Savivaldybės biudžetą (Finansų ir ekonomikos skyriaus 

2021-02-18 raštas Nr. 09-5-17 pridedama). Papildomą informaciją svarstė Ekonomikos ir finansų 

komitetas, pateiktai informacijai pritarė. Pasiūlymus dėl 2021 metų biudžeto projekto pateikė 

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija ir 1 gyventojas. Ekonomikos ir finansų 

komitetas Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka išnagrinėjo Tėvynės sąjungos-Lietuvos 

krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymus, juos apibendrino ir pateikė išvadą nepritarti frakcijos 

pasiūlymams mažinti atitinkamoms priemonėms numatytus asignavimus. Kadangi komitetas 

pasiūlymams mažinti asignavimus nepritarė, nėra šaltinių asignavimams didinti. Taip pat 

Ekonomikos ir finansų komitetas pateiktą gyventojo pasiūlymą pavedė išnagrinėti Savivaldybės 

administracijai ir apie priimtą sprendimą informuoti gyventoją, pateikusį pasiūlymą. Prašau pritarti 

sprendimo projektui su pakeitimais, kuriame 2021 metų biudžeto apimtis, įvertinus papildomai 

skirtas valstybės lėšas padidės 339 tūkst. eurų ir bus 390,7 mln. eurų. (Ekonomikos ir finansų 

komiteto 2021-02-19 raštas Nr. K13-2-2 pridedamas). 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Mūsų frakcijai tenka apgailestauti, kad Ekonomikos ir finansų 

komitete buvo nepritarta mūsų frakcijos siūlymams. Šių metų biudžete mes pasigendame dėmesio 

kultūrai, sportui ir infrastruktūros plėtrai miesto pakraščiuose. Raginame valdančiuosius pagaliau 

skirti finansavimą M. Čiurlionio koncertų centro statybos techniniam projektui parengti ir pradėti 

vystyti šį unikalų, pasaulinę reikšmę kultūrai turintį objektą. 2019 metais Savivaldybė skelbė, kad tai 

paskutinės Dainų šventės senajame Dainų slėnyje, o jis netrukus pasikeis neatpažįstamai, tačiau 

darbai net nepajudėjo iš vietos. Užtenka viešųjų ryšių akcijų ir skambių pažadų, jau reikėjo imtis 

konkrečių darbų. Pats metas ruošiantis Europos kultūros sostinės renginiams pradėti Dainų slėnio 

rekonstrukcijos darbus, kad Kauno vardas skambėtų Europoje, o sukurta kultūros infrastruktūra 

tarnautų dešimtmečiams į priekį. Įgyvendinus abu projektus būtų padaryta reikšminga investicija 

kultūros srityje. Tenka apgailestauti, kad šių metų biudžeto finansavimo didėjimas kultūros sričiai 

yra vienas iš mažiausių žvelgiant į kitas sritis.  

A. Palionis. Aš noriu sureaguoti į E. Gudišauskienės pasakymą, kad kultūros, sporto 

sektorių finansavimas mažėja. Iš skaidrių ir statistikos, kurią R. Vosylienė pristatinėjo, matosi, kad 

šie sektoriai kaip tik labiausiai auga biudžeto apimtyje. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Ekonomikos ir finansų komiteto pateiktų siūlymų ir išvadų. 

Balsavo: už – 27, prieš –4, susilaikė – 4. 
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NUSPRĘSTA. Ekonomikos ir finansų komiteto pateiktiems siūlymams ir išvadoms 

pritarti.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Balsavo: už 31, prieš – 1, susilaikė –5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-58 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-79 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos ir mero sekretoriato 2021 metų išlaidų sąmatos patvirtinimo“.  

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

projekto tikslas – patvirtinti Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato 2021 m. išlaidų sąmatą 380,6 

tūkst. eurų, kurią sudaro 365,2 tūkst. eurų darbo užmokestis ir 15,4 tūkst. eurų kitos išlaidos, tai 

išlaidos socialiniam draudimui ir darbdavių socialinei paramai. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-59). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-68 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

skolinimosi“.  

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

projekto tikslas – laikantis teisės aktų numatytų skolinimosi limitų imti 14,4 mln. eurų ilgalaikę 

paskolą numatytiems Kauno miesto savivaldybės tarybos Strateginiame 2021-2023 metų plane              

3 investiciniams projektams įgyvendinti – S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro stadiono 

rekonstrukcijai 5 mln. eurų, 7,6 mln. eurų Kauno pramogų ir sporto rūmų Nemuno saloje statybai ir 

1,8 mln. eurų Miesto sodo skverui su prieigomis statybos darbams. Pagal pasirašytas paskolų sutartis 

Savivaldybė šiais metais turi grąžinti 7,7 mln. eurų, dar 6,7 mln. eurų Finansų ministerija leidžia 

Savivaldybei skolintis įvertinus šalies ekonominę situaciją. Dėl planuojamo skolinimosi iš 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos gauta teigiama išvada, kad Savivaldybė gali skolintis teisės 

aktų nustatyta tvarka. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Koks šiuo metu yra bendras Kauno miesto savivaldybės įsiskolinimas? 

R. Vosylienė. 55 mln. eurų pagal ilgalaikių paskolų sutartį. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-60). 

 

 

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

tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-550 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių 

įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“.  

Pranešėja – Jurgita Kvedaravičienė, Personalo valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, 

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-61 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-83 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo“.  

Pranešėja – Jurgita Kvedaravičienė, Personalo valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, 

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

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-62 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-98 ,,Dėl pritarimo 2021 m. vasario 8 d. 

susitarimui Nr. SR1-36 ,,Dėl 2016 m. liepos 27 d. Jungtinės veiklos sutarties Nr. S-967/SR-1010 

pakeitimo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-63). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-102 ,, Dėl viešosios įstaigos  „Kaunas IN“ 

veiklos vertinimo kriterijų rinkinio patvirtinimo“.  

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

svarstytas komitetuose, Valdymo ir bendruomenių plėtojimo ir Ekonomikos ir finansų komitetai 

pritarė be pastabų, Darnios plėtros ir investicijų komitetas pateikė pastabas (Darnios plėtros ir 

investicijų komiteto 2021-02-19 raštas Nr. K12-2-1 pridedamas). Su komiteto siūlomomis 

pastabomis sutinkame. Siūlome pritarti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Darnios plėtros ir investicijų komiteto pateiktų pataisų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti Darnios plėtros ir investicijų komiteto pateiktoms pataisoms. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-64). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-105 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Centriniam apskaitos skyriui priskirtos biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių 

įstaigų buhalterinė apskaita“ veiklos vertinimo kriterijų rinkinio patvirtinimo“.  
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Pranešėja – J. Brazaitienė, Centrinio apskaitos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-65). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-101 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Socialinių paslaugų skyriui priskirtų biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių 

savininkė yra Kauno miesto savivaldybė, veiklos vertinimo kriterijų rinkinio patvirtinimo“.  

Pranešėja – J. Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Sprendimo projektą 

prašau svarstyti su 2 pastabomis. Pirmoji pastaba pateikta Socialinių paslaugų skyriaus 2021-02-15 

raštu Nr. 63-3-85 (pridedama). Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta su rengėjo pateiktomis 

pastabomis. Papildomai po komitetų posėdžių pateikti sprendimo projekto tikslinimai (Socialinių 

paslaugų skyriaus 2021-02-19 raštas Nr. 63-3-93 pridedama). Prašome pritarti su abiem pastabomis. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pataisų, kurioms pritarė komitetai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktoms pataisoms, kurioms pritarė komitetai. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo papildomai pateiktų pataisų.  

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo papildomai pateiktoms pataisoms. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-66). 

 

 

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

administracijos Kultūros skyriui priskirtų biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra 

Kauno miesto savivaldybė, veiklos vertinimo kriterijų rinkinio patvirtinimo“.  

Pranešėja – A. Augonė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. Po pristatymo komitetams, pastebėjus neatitikimų sprendimo 

projekto 1 punkte, teikiame pataisą (Kultūros skyriaus 2021-09-19 raštas Nr. 69-4-23 pridedama) ir 

prašome pritarti su pataisa. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktos pataisos. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktai pataisai. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-67). 
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13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-73 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-502 „Dėl atstovų paskyrimo į Kauno miesto 

savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybas“ pakeitimo“.  

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-68). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-70 ,,Dėl ilgalaikio materialiojo turto 

perdavimo VšĮ Kauno miesto poliklinikai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“.  

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

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

pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-69). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-108 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Sveikatos apsaugos skyriui priskirtos biudžetinės įstaigos Kauno miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro veiklos vertinimo kriterijų rinkinio patvirtinimo“.  

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

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

pastabų. 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-70). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-96 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“.  

Pranešėja – O. Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

E. Gudišauskienė. Kokia yra strategija ir kokie planuojami veiksmai tose teritorijose, 

kurios labiausiai vystosi? Aš kalbu apie Romainius ir naujos mokyklos ten statybą. 

O. Gucevičienė. Visada atsižvelgiame į gyventojų poreikius. Pagal ankstesnes apklausas, 

kurios buvo atliktos, poreikis buvo pradinių klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupėms, todėl ir buvo 

pastatyta Romainių pradinė mokykla. Kalbant apie vyresnių, 5-12 klasių poreikį  – turime Veršvų 

gimnaziją, kuri tikrai galėtų talpinti daugiau mokinių, nes nėra pilnai užpildyta. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Aš atkreipčiau dėmesį į Romainius. Tikrai labai džiugu, kad atsirado 

pradinė mokykla Romainiuose, bet ji tikrai nesutalpina visų norinčių į ją patekti pradinių klasių 
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mokinių. 2006 m. suformuotas sklypas Vijūkų g. 78, todėl reikėtų apsvarstyti galimybę ir inicijuoti 

naujos mokyklos statybą būtent šioje teritorijoje. 

R. Kupčinskas. Gerb. vedėja, Jūs minėjote, kad Veršvų gimnazija yra nepilnai užpildyta. 

Ar yra kokie kriterijai kiek optimaliai gali būti mokinių mokykloje, nes tokių mokyklų gali būti ir 

daugiau Kauno mieste? 

O. Gučiauskienė. Yra kriterijai, kuriais vadovaujantis galima teigti, kad mokykla gali būti 

daugiau užpildyta. Vienas iš kriterijų yra Vyriausybės nutarimu nustatytas maksimalus mokinių 

skaičius klasėje, galima komplektuoti iki 30 vaikų. Antras kriterijus – higienos normos, koks yra 

skiriamas plotas vienam vaikui. Kalbant su Veršvų gimnazijos direktoriumi, jis patvirtina tą faktą, 

kad galėtų komplektuoti daugiau klasių, bet dėl teritorijos specifiškumo yra laisvų vietų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-71 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-82 „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 – O. Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-72 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-61 „Dėl Kauno Kovo 11-osios 

gimnazijos nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – O. Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-73). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-57 „Dėl Kauno „Ryto“ pradinės 

mokyklos nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėjas – O. Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-74). 
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20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-59 ,,Dėl Kauno Prano Mašioto pradinės 

mokyklos nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – O. Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-75). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-60 „Dėl Kauno Panemunės pradinės 

mokyklos nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – O. Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-76). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-58 ,,Dėl Kauno mokyklos-darželio 

„Rūtelė“ nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – O. Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 77 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-77). 

 

 

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

administracijos Švietimo skyriui priskirtų biudžetinių įstaigų veiklos vertinimo kriterijų rinkinio 

patvirtinimo“.  

Pranešėja – O. Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. Prašyčiau pritarti sprendimo projekto priedo pavadinimo pakeitimui (Švietimo 

skyriaus 2021-02-19 raštas Nr. 35-20-46 pridedamas). 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pataisų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktoms pataisoms. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-78). 

 

 



12 

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

tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-587 „Dėl didžiausio leistino Kauno sporto mokyklų 

pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“.  

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

pritarta be pastabų. Šis sprendimo projektas įsigaliotų nuo 2021 m. gegužės 2 d. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-79). 

 

 

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

administracijos Sporto skyriui priskirtų biudžetinių įstaigų veiklos vertinimo kriterijų rinkinio 

patvirtinimo“.  

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

pritarta be pastabų. Pastebėjus neatitikimų sprendimo projekte prašome pritarti su skyriaus 

pateiktomis pataisomis (Sporto skyriaus 2021-02-19 raštas Nr. 45-17-19 pridedamas). 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pataisų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktoms pataisoms. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-80). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-81 ,,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“.  

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ:  

V. Lendraitis. Pagal ką bus vertinama įstaigos veikla, ar pagal šiuos kriterijus, ar pagal 

įstaigos veiklos ataskaitą? Kodėl nesvarstome UAB „Kauno autobusai“ veiklos kriterijų rinkinio? 

M. Matusevičius. Čia ne šio Tarybos sprendimo projekto klausimas. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-81 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

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

administracijos Transporto ir eismo organizavimo skyriui priskirtos biudžetinės įstaigos „Parkavimas 

Kaune“ veiklos vertinimo kriterijų rinkinio patvirtinimo“.  

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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A. Palionis. Pranešėjas pamiršo pristatyti, yra rengėjo pateikta pataisa dėl korektūros 

(Transporto ir eismo organizavimo skyriaus 2021 02-19 raštas Nr. 39-15-18 pridedamas). 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktos pataisos. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktai pataisai. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-82). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-97 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Klausimas sudėtingas, nes pasikeitus įstatymui dėl savivaldybės 

infrastruktūros plėtros, savivaldybėje atsiranda galimybė nustatyti tvarką ir tarifus kaip bus 

surenkamos lėšos būtent tos infrastruktūros vystymui. Aš manau, kad dabar teikiant vieną sprendimo 

projektą „Dėl plėtros įmokų tarifo“ klausimas nėra pilnai išbaigtas, jis yra tik fragmentinis,  pasigendu 

sisteminio ir kompleksinio požiūrio į miesto darnų vystymąsi, todėl dabar nematau logikos ir 

argumentų šitam sprendimo projektui pritarti. Manyčiau, kad būtina savivaldybės infrastruktūros 

plėtros įmokos tarifus diferencijuoti ir taikyti komercinės paskirties statiniams ir gyvenamosios 

paskirties statiniams, kurie vystomi ne komerciniais tikslais, bet kaip gyventojų gyvenamasis būstas, 

skirtingo dydžio įmokos tarifus. Miesto teritoriją būtina susikirstyti į atskiras zonas ir numatyti 

skirtingus savivaldybės infrastruktūros įmokos tarifus, priklausomai nuo prioritetinio konkrečios 

teritorijos vystymo. Manyčiau, kad lėšas, kurios yra surenkamos būtent tam tikroje miesto teritorijoje, 

reikėtų nukreipti tos teritorijos viešosios infrastruktūros vystymui, kad būtų pilnai patenkinti tose 

teritorijose gyvenančių ar verslą vystančių subjektų poreikiai, kad gyventojai nesakytų, kad miesto 

pakraščiai yra apleisti, šaligatviai neįrenginėjami, ar tam tikros viešosios komunikacijos, kaip 

pavyzdžiui Aleksotas, Romainiai tikrai labai ženkliai plėtojasi.  

V. Gudėnas. Tai yra naujas mokestis ir labai įdomus ryšys – infrastruktūros mokestis 

priklauso nuo kvadratinių metrų rekonstrukcijos arba nuo naujos statybos. Sakykim, statytojas 

laukuose atlieka infrastruktūrą, pastato kvadratinius metrus, sumoka miestui mokesčius. Galbūt 

miestas niekada neišsiplės į ten nei su šaligatviais, nei su gatve. Aš manyčiau, kad tai turėtų būti 

seniūnijos, kurioje asmuo gyvens, mokestis arba gatvės mokestis. Manau, kad bet kokiu atveju šitie 

pinigai susives į fizinio asmens mokestį. Ar verslas pastatys jam būstą ar pats fizinis asmuo, jis 

visvien investuos į savo gerbūvio sukūrimą ir galbūt privačioje žemėje sumokės miesto 

infrastruktūros mokestį. Kaip manote, ar tai sąžiningas mokestis? 

A. Pakalniškis. Įstatymas nustato, kad tose šoninėse teritorijose, statytojai turės išvystyti 

infrastruktūrą ir turės galimybę gauti kompensaciją ir galimybę mažintis įmoką. Įstatymas išties 

pakankamai sudėtingas ir sudėtingai veikiantis. Statytojai išvystys ir turės galimybę į kompensaciją 

per kitų prisijungusių prie tos infrastruktūros įmokų mokėjimą, o savo įmoką galės susimažinti, jeigu 

vystys viešą infrastruktūrą. 

A. Palionis. Kolegos, raginu pasigilinti į šį sudėtingą įstatymą. Dėl pavadinimo galima 

ginčytis, nesiginčyti, bet įstatyme yra terminai ir formulės ką ir kaip reikia įgyvendinti ir nėra taip 

paprasta kaip, Kolegos, pasisakėte savo pasisakymuose. Žinau, kad A. Pakalniškis su savo komanda 

dėlioja ir stengiasi, kad visiems būtų lygiai teisingas šio įstatymo įgyvendinimas. 
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už –27, prieš – 0, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-83 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-95 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

tvarkymo programos patvirtinimo“ pakeitimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. Šiam Tarybos sprendimo projektui teikiame pastabas (Miesto 

tvarkymo skyriaus 2021-02-19 raštas Nr. 43-10-72 pridedama) ir prašome pritarti su pastabomis. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pataisų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktoms pataisoms. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-84). 

 

 

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

administracijos Miesto tvarkymo skyriui priskirtos biudžetinės įstaigos S. Dariaus ir S. Girėno 

aerodromo veiklos vertinimo kriterijų rinkinio patvirtinimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. Pastebėjus korektūros klaidą, prašome leisti pataisyti sprendimo 

projektą ir jam pritarti su pataisa (Miesto tvarkymo skyriaus 2021-02-19 raštas Nr. 43-10-70 

pridedama). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Aš skaičiau visą kriterijų rinkinį ir norėjau paklausti, jame daug kalbama 

apie gautas pajamas. Gal galėtumėt informuoti kiek pajamų gavo S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas 

per praėjusius metus? Ar bus skiriamas vienas iš Jūsų skyriaus darbuotojų vertinant S. Dariaus ir         

S. Girėno aerodromo veiklą? 

A. Pakalniškis. Dėl darbuotojo – jau ir anksčiau, iki šito Tarybos sprendimo projekto, 

įsakymu buvo paskirtas darbuotojas, kuruojantis tos įmonės veiklą. Dėl pajamų – tiksliai nepasakysiu, 

bet viso iki 200 tūkst. eurų gauta įmonėje pajamų. 

M. Jurgutis. Papildant pranešėją, yra Strateginio planavimo, investicijų ir programų 

skyrius, kuris stebi visus miesto rodiklius, Strateginį planą ir analizuoja. 

V. Lendraitis. Kodėl Jūsų skyrius nesvarsto kitų įmonių, kurias kuruojate, pvz. UAB 

„Kauno švara“, Kelių priežiūros vertinimo kriterijų? Ar tai bus daroma ateityje? 

A. Pakalniškis. Kol kas svarstoma dėl priskirtos biudžetinės įstaigos ir dabar tiksliai 

negaliu atsakyti, kodėl svarstoma tik biudžetinė įstaiga. Vėliau ko gero bus svarstomos ir kitos 

įmonės. Dabar svarstomos tik Savivaldybės biudžetinės įstaigos, tame tarpe esame ir mes su savo 

įstaiga. 

KALBĖJO: 

P. Keras. Kadangi tas klausimas iškyla ne pirmą kartą, tai noriu pasakyti, kad kriterijai 

yra nustatomi biudžetinėms įstaigoms. Uždarosioms akcinėms bendrovėms yra siunčiami lūkesčių 

laiškai, kuriuose yra sudėti visi laukiami kriterijai ir lūkesčiai iš šių įmonių. Uždarosioms akcinėms 

bendrovėms šiuo metu nėra teikiamas analogiškas Tarybos sprendimo projektas. 
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktos pataisos. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktoms pataisoms. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti  su pakeitimu (sprendimas Nr. T-85). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-75 ,,Dėl 2016 m. liepos 29 d. turto 

panaudos sutarties Nr. SR-1017 nutraukimo prieš terminą“.  

Pranešėjas – A. Andriuška, Bendrųjų reikalų 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-86). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-80 ,,Dėl turto perėmimo prieš terminą ir 

Savivaldybės turto patikėjimo sutarties su Kauno apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu 

nutraukimo“.  

Pranešėjas – R. Vilimas, Viešosios tvarkos 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-87). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-76 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-364 „Dėl Savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio 

materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėjas – D. 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-88 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-99 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, 

nustatymo išdavimo, patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. Kadangi yra gauta Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės 

apskrityse patarėjos pastaba dėl šio sprendimo projekto, prašome pritarti šiam sprendimo projektui, 

atsižvelgiant į pateiktą pastabą (Nekilnojamojo turto skyriaus 2021-02-23 raštas Nr. 60-4-130 

pridedama). 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktos pataisos. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktoms pataisoms. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-89 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-77 ,,Dėl miško žemės pavertimo kitomis 

naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis (teritorijoje prie   

J. Dobkevičiaus ir Veiverių gatvių, Kaune)“. 

Pranešėjas – D. 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-90). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-100 ,,Dėl Kompensacijų dėl nuostolių, 

patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose Lietuvos Respublikos 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš 

Kauno miesto savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos 

patvirtinimo“.  

Pranešėjas – D. 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-91 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-78 ,,Dėl nekilnojamojo turto Gervių g. 

5, Kaune, esminio pagerinimo, vertės padidinimo ir turto pagerinimo verčių ir finansavimo  šaltinių 

perdavimo Kauno sporto mokyklai „Bangpūtys“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 
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Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-92). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-84 ,,Dėl nekilnojamojo turto 

Statybininkų g. 12, Kaune, nuomos ne konkurso būdu VšĮ „Kauno hospiso namai“ (TR-84).  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Lendraitis. Aš norėjau paklausti dėl nuomos kainos, kodėl tokia simboliška kaina? Kas 

yra šitų Hospiso namų dalininkai? 

D. Valiukas. Nuomos kaina simbolinė todėl, kad tai yra lengvatinė nuoma ir dėl jų 

atliekamos veiklos. Dėl dalininkų negaliu atsakyti, neturiu informacijos, turėčiau išsiaiškinti. 

R. Kupčinskas. Žiniasklaidoje buvo skelbta, kad šiam Hospisui patalpos buvo numatytos 

Raudonojo Kryžiaus komplekse, bet Jūs teigėte, kad labai brangiai kainuoja tų patalpų šildymas. Ar 

šitos patalpos, kurios skiriamos Statybininkų g. 12, irgi bus šildomos ar nebus šildomos? Reikia 

pripažinti, nuomos kaina nėra didelė. Ką Jūs galite atsakyti? 

D. Valiukas. Šildymas pastatui nuo nupirkimo momento nebuvo nutrauktas, visada buvo 

prižiūrimas ir palaikoma temperatūra, todėl papildomų kaštų neatsiras, o Jūsų minėtu atveju dėl 

patalpų Laisvės alėjoje – pastatas, kuriama būtų sandėliuojama, buvo nešildomas, pajungus šilumos 

tiekimą, dėl šildymo sistemos netobulumo jis būtų tiekiamas labai plačiai, tad papildomų kaštų būtų 

ženkliai daugiau. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už –30, prieš – 0, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-93). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-107 ,,Dėl nekilnojamojo turto                    

A. Smetonos al. 4, Kaune, nuomos“.  

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

komitetuose, pritarta su rengėjo pateiktomis pastabomis. Prašome pritarti su pateiktomis pastabomis 

(Nekilnojamojo turto skyriaus 2021 -02-12 raštas Nr. 60-4-116 pridedama). 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pataisų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktoms pataisoms. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-94). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-86 ,,Dėl sutikimo perduoti valstybės 

turtą valstybės įmonei Turto bankui“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 
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Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-95). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-62 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Vaidoto g. 30, Kaune, dalies pardavimo“.  

Pranešėjas – D. 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-96). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-63 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastatų Nemajūnų g. 20, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – D. 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-97). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-67 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Partizanų g. 13, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – D. 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-98). 

 

 

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

pastato Savanorių pr. 177, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – D. 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-99). 

 

 

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

pastato Vokiečių g. 75, Kaune, dalies pardavimo“.  
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Pranešėjas – D. 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-100). 

 

 

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

pastato Vaidoto g. 6, Kaune, dalies pardavimo“. 

Pranešėjas – D. 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-101). 

 

47. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

A. Palionis. Ar yra norinčių pateikti pareiškimus ar paklausimus? Pasisakančių nėra, tad 

perduodu žodį merui. 

V. Matijošaitis. Belieka visiems padėkoti už operatyvų darbą. Kaip visada palinkėsiu, 

saugokit save ir savo artimuosius, ypač vyresnius. 

 

 

Posėdis baigėsi 10.30 val. 
  

 
 

Savivaldybės meras    Visvaldas Matijošaitis 

 

 

Tarybos sekretorė    Raminta Matonytė 

 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 

Laimutė Lapinskienė 


