
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021 m. kovo 23 d.  Nr. TP-3 

Kaunas 

 

 

Posėdis vyko 2021-03-23 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 10.15 val.). 

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

 

Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras. 

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

sekretoriato vyriausioji specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas. 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: Inga Juodeškienė, Karolina Žekaitė. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

 

V. Matijošaitis. Labas rytas. Prieš pradedant posėdį, noriu pasveikinti Tarybos narę 

Viktoriją Mačiūnę su dukrytės gimimu. Posėdyje dalyvauja 37 Tarybos nariai, kvorumas yra, 

pradedame posėdį. 

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

svarstymo. Tarybos nariai, nusišalinę nuo sprendimo projekto svarstymo, turi atsijungti nuo 

balsavimo sistemos. Raštu yra gauti 5 Tarybos narių nusišalinimai nuo sprendimų projektų 

svarstymo. V. Matijošaitis nusišalina nuo sprendimo projekto TR-138 ,,Dėl atleidimo nuo vietinės 

rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose išdavimą“ svarstymo 

(pridedama). Prašome V. Matijošaitį atsijungti nuo balsavimo sistemos. 

 

V. Matijošaitis atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

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

TR-138 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

V. Matijošaitis prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

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

TR-138 ,,Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Kauno 

viešosiose vietose išdavimą“ svarstymo (pridedama). Prašome Š. Matijošaitį atsijungti nuo balsavimo 

sistemos. 

 

Š. Matijošaitis atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti Š. Matijošaičio nusišalinimui nuo TR-138 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 



Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

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

TR-138 ,,Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Kauno 

viešosiose vietose išdavimą“ svarstymo (pridedama). Prašome D. Matijošaitį atsijungti nuo 

balsavimo sistemos. 

 

D. Matijošaitis atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

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

TR-138 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

D. Matijošaitis prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Gautas R. Bičkauskienės prašymas dėl nusišalinimo nuo sprendimo projekto 

TR-138 ,,Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Kauno 

viešosiose vietose išdavimą“ svarstymo (pridedama). Prašome R. Bičkauskienę atsijungti nuo 

balsavimo sistemos. 

 

R. Bičkauskienė atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti R. Bičkauskienės nusišalinimui nuo                   

TR-138 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

A. Palionis. Gautas J. Ramoškos prašymas dėl nusišalinimo nuo sprendimo projekto                  

TR-135 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-424 „Dėl 

Kauno regiono plėtros tarybos steigimo“ pakeitimo“ svarstymo (pridedama). Prašome J. Ramošką 

atsijungti nuo balsavimo sistemos. 

 

J. Ramoška atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti J. Ramoškos nusišalinimui nuo TR-135 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

J. Ramoška prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama). 

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

darbotvarkės svarstymą. Yra gautas Sporto, turizmo ir laisvalaikio komiteto siūlymas į darbotvarkę 



papildomu klausimu įtraukti sprendimo projektą (TR-149) ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-94 „Dėl nekilnojamojo turto A. Smetonos al. 4, Kaune, 

nuomos“ pakeitimo“. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti Sporto, turizmo ir laisvalaikio komiteto 

siūlymui įtraukti į darbotvarkę sprendimo projektą (TR-149)? 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo projekto įtraukimo į darbotvarkę. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Įtraukti į darbotvarkę sprendimo projektą TR-149 ,,Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-94 „Dėl nekilnojamojo turto                                      

A. Smetonos al. 4, Kaune, nuomos“ pakeitimo“. 

 

R. Bičkauskienė prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Šis klausimas bus įtrauktas paskutiniu darbotvarkės klausimu. Ar galime 

bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę su pakeitimu? 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl darbotvarkės patvirtinimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę su pakeitimu: 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-545 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 metų darbo plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-148).  

2. Dėl Renginių ir pramoginių paslaugų organizavimo Kauno viešosiose vietose tvarkos 

aprašo patvirtinimo (TR-145).  

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-731 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų teikimo ir premijų skyrimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-130).  

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-176 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-133).  

5. Dėl tikslingumo projektą „Kauno sporto halės ir S. Dariaus ir S. Girėno stadiono 

valdymo modelio įgyvendinimas“ įgyvendinti koncesijos būdu (TR-113).  

6. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Kauno 

viešosiose vietose išdavimą (TR-138).  

7. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-494 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo          

(TR-142).  

8. Dėl pritarimo pakeisti Kauno miesto integruotą teritorijų vystymo programą (TR-129).  

9. Dėl įgaliojimų atstovauti Kauno regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių 

susirinkimuose suteikimo (TR-134).  

10. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-424 

„Dėl Kauno regiono plėtros tarybos steigimo“ pakeitimo (TR-135).  

11. Dėl Kauno Tirkiliškių mokyklos-darželio nuostatų patvirtinimo (TR-114).  

12. Dėl Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio nuostatų patvirtinimo (TR-115).  

13. Dėl Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ nuostatų patvirtinimo (TR-116).  

14. Dėl Kauno ,,Šilo“ pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-117).  

15. Dėl Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-118).  

16. Dėl Kauno Prano Daunio ugdymo centro nuostatų patvirtinimo (TR-131).  

17. Dėl Kauno specialiosios mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-132).  



18. Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno Dainavos progimnaziją, prijungiant ją prie Kauno 

Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro (TR-143).  

19. Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų 

asmenims priimti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo programas, pagrindinio 

ugdymo programos I ir II dalis priskyrimo (TR-136).  

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

savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2021–2022 mokslo metais nustatymo, 

pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, 

kuriose Kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 2021–2022 mokslo metais ir prašymų priimti 

mokytis priėmimo laiko nustatymo (TR-140).  

21. Dėl teritorinės kolektyvinės Kauno miesto savivaldybės švietimo sektoriaus sutarties           

(TR-137).  

22. Dėl Kauno miesto savivaldybės turto, perduoto viešajai įstaigai Kauno Montesori 

pradinei mokyklai, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-122).  

23. Dėl leidimo Kauno lopšeliui-darželiui „Spindulėlis“ statyti naujus statinius žemės 

sklype Kalniečių g. 245A, Kaune (TR-121).  

24. Dėl Kauno miesto gatvių priežiūros 2021–2023 metų programos patvirtinimo                     

(TR-139).  

25. Dėl Kauno miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių 2021–2023 metų 

plano ir Kauno miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo 

2021 metų plano patvirtinimo (TR-146).  

26. Dėl sutikimo tiesti vandentiekio tinklus A. Žmuidzinavičiaus g., Kaune (TR-125).  

27. Dėl sutikimo remontuoti paviršinių nuotekų tinklus Karaliaus Mindaugo pr., Kaune               

(TR-124).  

28. Dėl nekilnojamojo turto M. Daukšos g. 34, Kaune, nuomos ne konkurso būdu 

Muzikos festivalių paramos fondui (TR-147).  

29. Dėl nekilnojamojo turto Statybininkų g. 12, Kaune, nuomos (TR-141).  

30. Dėl nekilnojamojo turto K. Donelaičio g. 6, Kaune, panaudos sutarčių nutraukimo 

prieš terminą (TR-123).  

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

„Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip 

Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-144).  

32. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto J. Grušo g. 8-11, Kaune, pardavimo (TR-119).  

33. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Biržų g. 5-4, Kaune, pardavimo (TR-126).  

34. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Kovo 11-osios g. 39-1, Kaune, pardavimo                    

(TR-120).  

35. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Veiverių g. 46, Kaune, dalies pardavimo                   

(TR-127).  

36. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Panerių g. 3, Kaune, pardavimo (TR-128).  

37. Dėl nekilnojamojo turto A. Smetonos al. 4, Kaune, nuomos“ pakeitimo (TR-149). 

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 

 

Š. Matijošaitis prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-148 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-545 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos                    

2021 metų darbo plano patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Audronė Petkienė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 



Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-102). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-145 ,,Dėl Renginių ir pramoginių 

paslaugų organizavimo Kauno viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

Pranešėja – Agnė Augonė, Kultūros skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 4 komitetuose, 

3 komitetuose pritarta be pastabų, Švietimo ir kultūros komitete pritarta su pastaba Renginių ir 

pramoginių paslaugų organizavimo Kauno viešosiose vietose tvarkos apraše papildyti                             

14.11.1 papunktį ir 19 punktą ir juos išdėstyti taip: 

„14.11.1. tėvams su vaikais, kurie yra vežimėliuose, neįgaliems asmenims ir juos 

lydintiems asmenims (vienam neįgaliam asmeniui – vienas lydintis asmuo) numatyti saugią vietą kuo 

arčiau renginio centro;“; 

„19. Jeigu renginyje leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, jo organizatorius privalo 

užtikrinti, kad:  

19.1. prekyba alkoholiniais gėrimais vyks tam tikroje apibrėžtoje teritorijoje; 

19.2. prekyba alkoholiniais gėrimais bus nutraukta likus ne mažiau kaip 30 min. iki 

renginio pabaigos.“.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Švietimo ir kultūros komiteto pateiktų pakeitimų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti Švietimo ir kultūros komiteto pateiktiems pakeitimams. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-103 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-130 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-731 „Dėl Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų 

teikimo ir premijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Agnė Augonė, Kultūros 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-104 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-133 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-176 „Dėl Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų 

tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – Benjaminas Želvys, Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų tarybos 

pirmininkas. Klausimas svarstytas 4 komitetuose, 3 komitetuose pritarta be pastabų, Švietimo ir 

kultūros komitete pritarta su siūlymu į Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų tarybą įtraukti         

ne 1, bet 2 Kauno miesto garbės piliečius. 



A. Palionis. Dėl šio sprendimo projekto yra gauti 3 pasiūlymai: Švietimo ir kultūros 

komiteto, Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos (pridedama) ir frakcijos 

„Vieningas Kaunas“ (pridedama). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ:  

J. Kupčinskienė. Ar Kauno miesto garbės piliečiams buvo pateikti pasiūlymai dalyvauti 

Apdovanojimų tarybos veikloje? 

B. Želvys. Ne, nebuvo. Kalbėjome tik su Česlovu Norvaiša. Mano žiniomis, kai kurie 

Kauno miesto garbės piliečiai turi sveikatos problemų, kiti gyvena ne Kauno mieste, dar kiti dirba 

užsienyje.  

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų frakcija siūlo 

palikti dabar galiojantį teisinį reguliavimą, kad Apdovanojimų tarybą sudaro: 2 Kauno miesto garbės 

piliečiai, 2 apdovanotieji Santakos garbės ženklu, 2 Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojai, 

Kauno miesto savivaldybės tarybos narys, Kauno miesto savivaldybės administracijos Užsienio ryšių 

skyriaus vedėjas, Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas, ir sprendimo 

projekte išbraukti 1.2.2 punktą. 

A. Palionis. Frakcija „Vieningas Kaunas“ siūlo įpareigoti Tarybos ir mero sekretoriatą 

ateityje atnaujinant Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo tvirtinami Apdovanojimų 

tarybos nuostatai ir sudėtis, atsižvelgti į Švietimo ir kultūros komiteto 2021 m. kovo 16 d. posėdžio 

metu išsakytus siūlymus šiuo klausimu. Šiame sprendimo projekte siūlomas Apdovanojimų tarybos 

nuostatų pakeitimas suteikia galimybę į šią tarybą įtraukti daugiau garbės piliečių ar apdovanotųjų 

Santakos garbės ženklu. Apdovanojimų tarybos darbas yra visuomeninis. Tikslas yra, kad nariai 

dalyvautų posėdžiuose ir kad posėdžiai nebūtų nukeliami dėl kvorumo nebuvimo.  

E. Gudišauskienė. Kauno mieste yra pakankamai garbių žmonių, kurie galėtų dalyvauti 

Apdovanojimų tarybos veikloje. Dabartinis teisinis reguliavimas yra tinkamas, todėl nesiūlome keisti 

Apdovanojimų tarybos nuostatų 8 punkto. 

A. Palionis. Atkreipiu dėmesį, kad Švietimo ir kultūros komiteto bei Tėvynės sąjungos - 

Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos siūlymuose neįvardintos konkrečių asmenų, kuriuos norima 

įtraukti į Apdovanojimų tarybą, pavardės. Siūlau apsispręsti dėl pateiktų 3 siūlymų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Švietimo ir kultūros komiteto siūlymo. 

Balsavo: už – 0, prieš – 24, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Nepritarti Švietimo ir kultūros komiteto siūlymui. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos siūlymo. 

Balsavo: už – 7, prieš – 26, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Nepritarti Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos 

siūlymui. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl frakcijos „Vieningas Kaunas“ siūlymo. 

Balsavo: už – 31, prieš – 3, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Pritarti frakcijos „Vieningas Kaunas“ siūlymui. 

 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-105). 



NUSPRĘSTA. Įpareigoti Tarybos ir mero sekretoriatą ateityje atnaujinant Kauno miesto 

savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo tvirtinami Apdovanojimų tarybos nuostatai ir sudėtis, 

atsižvelgti į Švietimo ir kultūros komiteto 2021 m. kovo 16 d. posėdžio metu išsakytus siūlymus šiuo 

klausimu. 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-113 ,,Dėl tikslingumo projektą „Kauno 

sporto halės ir S. Dariaus ir S. Girėno stadiono valdymo modelio įgyvendinimas“ įgyvendinti 

koncesijos būdu“. 

Pranešėjas – Antanas Mockus, Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėjo 

pavaduotojas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Automobilių stovėjimo aikštelės prie Kauno sporto halės ir S. Dariaus ir 

S. Girėno stadiono bus perduotos valdyti koncesininkui, kuris ims mokestį už automobilių stovėjimą. 

Ar automobilių stovėjimo aikštelė prie Ąžuolyno parko taip pat bus perduota valdyti koncesininkui? 

A. Mockus. Žemės sklype bus įrengtos 187 automobilių stovėjimo vietos po teniso aikšte, 

40 vietų garaže ir 155 vietos lauke. Iš viso šiame žemės sklype planuojama įrengti 382 automobilių 

stovėjimo vietos. Automobilių stovėjimo aikštelė prie Ąžuolyno parko yra nesusijusi su šiuo objektu. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 31, prieš – 0, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-106). 

 

 

V. Matijošaitis, Š. Matijošaitis, D. Matijošaitis ir R. Bičkauskienė atsijungė nuo 

balsavimo sistemos. 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-138 ,,Dėl atleidimo nuo vietinės 

rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose išdavimą“. 

Pranešėja – Sonata 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-107 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

V. Matijošaitis, Š. Matijošaitis, D. Matijošaitis ir R. Bičkauskienė prisijungė prie 

balsavimo sistemos. 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-142 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2013 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-494 „Dėl Kauno miesto savivaldybės vietos gyventojų 

apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

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

skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 



Balsavo: už – 31, prieš – 0, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-108 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-129 ,,Dėl pritarimo pakeisti Kauno miesto 

integruotą teritorijų vystymo programą“. 

Pranešėja – Aistė 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-109). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-134 ,,Dėl įgaliojimų atstovauti Kauno 

regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose suteikimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 28, prieš – 6, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-110). 

 

 

J. Ramoška atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-135 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2020 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-424 „Dėl Kauno regiono plėtros tarybos steigimo“ 

pakeitimo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KALBĖJO: 

A. Palionis. Yra gautas Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos 

siūlymas (pridedama). Siūloma į Kauno regiono plėtros tarybos kolegiją deleguoti Kauno miesto 

savivaldybės tarybos narį Paulių Lukševičių, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro pavaduotoją. 

E. Gudišauskienė. Regionų plėtrai bus skiriamas didelis dėmesys. Pasigendame teisingo 

atstovavimo, t. y. pozicijos ir opozicijos atstovų šioje Kauno regiono plėtros taryboje. Sudarant 

vienodas sąlygas atstovauti rinkėjams, Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų frakcija 

siūlo įtraukti į Kauno regiono plėtros tarybos kolegiją Paulių Lukševičių, kuris turi pakankamai 

kompetencijos, įžvalgų dėl Kauno regiono vystymo. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos siūlymo. 

Balsavo: už – 7, prieš – 24, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Nepritarti Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos 

siūlymui. 

 

A. Palionis. Turime apsispręsti dėl sprendimo projekto. Reikės balsuoti dėl jo. Kviečiu 

balsavimo sistemoje balsuoti už parengtą sprendimo projektą. 



 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 29, prieš – 6 , susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-111). 

 

E. Gudišauskienė. Atkreipiu dėmesį, kaip yra formuluojamas klausimas balsavimui. 

Reikia sakyti, kad balsuojama dėl sprendimo projekto, o ne už sprendimo projektą. 

 

 

J. Ramoška prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-114 ,,Dėl Kauno Tirkiliškių mokyklos-

darželio nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-112). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-115 ,,Dėl Kauno Motiejaus Valančiaus 

mokyklos-darželio nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-113). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-116 ,,Dėl Kauno mokyklos-darželio 

„Šviesa“ nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-114). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-117 ,,Dėl Kauno ,,Šilo“ pradinės 

mokyklos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 



Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-115). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-118 ,,Dėl Kauno „Paparčio“ pradinės 

mokyklos nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-116). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-131 ,,Dėl Kauno Prano Daunio ugdymo 

centro nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. Atsižvelgiant į Vyriausybės atstovo pastebėjimus, prašome 

pakoreguoti Kauno Prano Daunio ugdymo centro nuostatų 50 punktą (pridedama). 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pakeitimų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktiems pakeitimams. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-117). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-132 ,,Dėl Kauno specialiosios mokyklos 

nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. Atsižvelgiant į Vyriausybės atstovo pastebėjimus, prašome 

pakoreguoti Kauno specialiosios mokyklos nuostatų 35 punktą (pridedama). 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pakeitimų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktiems pakeitimams. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-118). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-143 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno 

Dainavos progimnaziją, prijungiant ją prie Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro“. 



Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. Atsižvelgiant į Vyriausybės atstovo rekomendacijas, prašome 

pakoreguoti sprendimo projekto 3 punkto visus papunkčius, kuriuose akcentuojamas Kauno 

Dainavos progimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašo parengimas ir nurodyti terminai (pridedama). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Ar Dainavos progimnazijos bendruomenė yra pritarusi prijungimui prie 

Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro? 

O. Gucevičienė. Taip, Dainavos progimnazijos bendruomenė sutinka. Ne tik Šančių 

mokyklos-daugiafunkcio centro, bet ir Dainavos progimnazijos bendruomenių iniciatyva buvo 

parengtas šis sprendimo projektas. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pakeitimų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktiems pakeitimams. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-119). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-136 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų asmenims priimti mokytis pagal priešmokyklinio 

ugdymo, pradinio ugdymo programas, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis priskyrimo“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta su rengėjo pateiktomis pastabomis (pridedama). 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pakeitimų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktiems pakeitimams. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-120 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-140 „Dėl priešmokyklinio ugdymo 

grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo 

mokyklose 2021–2022 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių 

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

2021–2022 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-121 paskelbtas Teisės aktų registre). 



 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-137 ,,Dėl teritorinės kolektyvinės Kauno 

miesto savivaldybės švietimo sektoriaus sutarties“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-122). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-122 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

turto, perduoto viešajai įstaigai Kauno Montesori pradinei mokyklai, nurašymo, išardymo ir 

likvidavimo“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-123). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-121 ,,Dėl leidimo Kauno lopšeliui-

darželiui „Spindulėlis“ statyti naujus statinius žemės sklype Kalniečių g. 245A, Kaune“.  

Pranešėjas – Artūras 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-124). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-139 ,,Dėl Kauno miesto gatvių 

priežiūros 2021–2023 metų programos patvirtinimo“.  

Pranešėjas – Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Gatvių priežiūros 2021 metų programos finansavimas yra ženkliai 

sumažėjęs, todėl svarbu, kam skiriamas prioritetas. Šiuo metu keistai atrodo, kad į programą yra 

įtraukta Nemuno krantinės gatvė, kai vakare vyks šios gatvės rekonstrukcijos projektinių pasiūlymų 

viešas pristatymas gyventojams. Tik pabaigus visus svarstymus, galėtume svarstyti dėl šios gatvės 

įtraukimo į programą. Kaunas skambiai šventė Laimės dieną. Bet ar visi kauniečiai yra laimingi? Tą 

dieną Žemųjų Šančių bendruomenė rengė akciją dėl Nemuno krantinės gatvės vystymo. Šiam 

procesui reikia valdančiųjų dėmesio. Raginčiau pabaigti šį socialinį konfliktą, išklausyti gyventojų 

nuomonę. Ir tik apsvarsčius visais aspektais, derėtų Nemuno krantinės gatvės vystymą įtraukti į šią 

programą.  

R. Kupčinskas. Kauno miesto gatvių priežiūros 2021–2023 metų programos sąrašas yra 

platus. Būtų gerai, kad detalizuotumėte, kokius darbus ketinate atlikti 2022 metais ir 2023 metais. 



Taip pat pritariu E. Gudišauskienės nuomonei. Beje, noriu atkreipti dėmesį į viešojo transporto 

galinių stotelių būklę. Kaip pavyzdį galiu paminėti viešojo transporto galinę apsisukimo stotelę 

Partizanų gatvėje.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 30, prieš – 2, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-125). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-146 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

infrastruktūros plėtros priemonių 2021–2023 metų plano ir Kauno miesto savivaldybės 

infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo 2021 metų plano patvirtinimo“.  

Pranešėjas – Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Kauno miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programoje 

yra įtraukti socialiniai, kultūros, sporto infrastruktūros projektai ir didieji projektai. Didieji projektai 

gali būti finansuojami ir iš Europos Sąjungos, ir iš valstybės biudžeto lėšų, ir iš skolintų lėšų.                

Ta infrastruktūra, kuri yra šalia gyventojų ir jie ja naudojasi kiekvieną dieną, tokios finansavimo 

galimybės neturi. Didžiųjų projektų finansavimas tikrai nesulauks pakankamo ir reikšmingo 

finansavimo iš šios programos, nes šių projektų vertė yra gana didelė. O mažuosius infrastruktūros 

projektus galėtume sėkmingai įgyvendinti, skiriant finansavimą iš šios programos. Siūlyčiau surasti 

balansą finansuojant didžiuosius projektus ir mažosios architektūros projektus. Finansuojant 

mažuosius infrastruktūros projektus, būtų suteiktas teisingas lūkestis tiems infrastruktūros įmokų 

mokėtojams, kurie vysto įvairius projektus mieste.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-126 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-125 ,,Dėl sutikimo tiesti vandentiekio 

tinklus A. Žmuidzinavičiaus g., Kaune“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-127). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-124 ,,Dėl sutikimo remontuoti paviršinių 

nuotekų tinklus Karaliaus Mindaugo pr., Kaune“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 



NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-128). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-147 ,,Dėl nekilnojamojo turto                              

M. Daukšos g. 34, Kaune, nuomos ne konkurso būdu Muzikos festivalių paramos fondui“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-129). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-141 ,,Dėl nekilnojamojo turto 

Statybininkų g. 12, Kaune, nuomos“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 30, prieš – 6, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-130). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-123 ,,Dėl nekilnojamojo turto                               

K. Donelaičio g. 6, Kaune, panaudos sutarčių nutraukimo prieš terminą“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-131). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-144 ,, Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

pakeitimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-132). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-119 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto J. Grušo g. 8-11, Kaune, pardavimo“.  



Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-133). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-126 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Biržų g. 5-4, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-134). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-120 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Kovo 11-osios g. 39-1, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-135). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-127 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Veiverių g. 46, Kaune, dalies pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-136). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-128 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Panerių g. 3, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-137). 

 



 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-149 ,,Dėl nekilnojamojo turto                             

A. Smetonos al. 4, Kaune, nuomos“ pakeitimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitete, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

E. Gudišauskienė. Ar nebūtų tikslinga pakeisti šio pastato paskirtį, kad vėliau skelbiant 

nuomos konkursą, teisėtai būtų galima išplėsti šio pastato pritaikymą? Tai būtų patraukliau ir 

nuomininkams, ir gyventojams, kurie naudojasi šia rekreacine teritorija Panemunės paplūdimyje. 

Pagal dabartinį sprendimo projektą šiame pastate gali būti vykdoma prekyba ir teikiamos maitinimo 

paslaugos. Manau, kad sveikatinimo paslaugos pritrauktų didesnį dėmesį, būtų galima išvengti 

sezoniškumo. Nuomininkas turėtų daugiau veiklų, o Savivaldybė užtikrintai gautų nuomos mokestį.  

D. Valiukas. Su dabartine pastato paskirtimi nuomininkų tikrai atsiras. Nuomininkų 

investavimas į Savivaldybės turtą dažnai vėliau sukelia tam tikrų problemų. Iš anksto žinoti, į kokią 

paskirtį pakeisti ir pagal tai suremontuoti pastatą, Savivaldybė neturi tokios galimybės. Manome, kad 

geriausia pasilikti prie tų sričių, prie kurių dabar yra pritaikytas šis pastatas.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-138). 

 

 

38. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

E. Gudišauskienė. Jau įžengėme į šv. Velykų laikotarpį. Nežiūrint į tai, kad gyvename 

neapibrėžtoje, nežinomybės kupinoje pandeminėje situacijoje, linkiu įžvelgti gėrį, nes                            

šv. Prisikėlimas dovanoja mums viltį, drąsą tikėti ir aukotis. Linkiu Jums ir Jūsų artimiesiems, kad 

šis laikotarpis suteiktų šviesią viltį, stiprią sveikatą ir ištvermės įvairiuose išbandymuose. Gražių 

artėjančių švenčių. 

A. Palionis. Informuoju, kad buvo gautas Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės 

apskrityse teikimas dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 23 d. sprendimo                      

Nr. T-335 „Dėl Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (pridedama). Atsižvelgiant į tai, yra rengiamas sprendimo projektas ir kitame Tarybos 

posėdyje jis bus pristatytas.  

V. Matijošaitis. Dėkoju visiems už dalyvavimą posėdyje. Kitas Tarybos posėdis vyks 

balandžio 20 dieną. Visiems ramių šv. Velykų ir gerų margučių.  

 

 

Posėdis baigėsi 10.15 val. 

 

 

Savivaldybės meras    Visvaldas Matijošaitis 

 

 

Tarybos sekretorė    Raminta Matonytė 

 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 

Ieva Tamošiūnienė 


