
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021 m. balandžio 20 d.  Nr. TP-4 

Kaunas 

 

 

Posėdis vyko 2021-04-20 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 10.45 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: J. Audėjaitis, B. Želvys. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

 

V. Matijošaitis. Labas rytas visiems. Šiandien posėdį pradedame nuo naujos Tarybos 

narės priesaikos. Vyriausiosios rinkimų komisijos narys Vincentas Vobolevičius priims Andrijanos 

Filinaitės Tarybos nario priesaiką. 

V. Vobolevičius. Gerbiamas Mere, gerbiamieji Kauno miesto savivaldybės tarybos 

nariai, balandžio 9 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdyje nuspręsta pripažinti Andrijanai 

Filinaitei Kauno miesto savivaldybės tarybos nario statusą ir šiandien jūs turite iš jos priimti priesaiką. 

Prisiekiančioji, padėjus ranką ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos, perskaitys Lietuvos 

Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 22-ame straipsnyje nurodytą priesaikos tekstą, pasirašys 

priesaiką ir taip oficialiai taps Jūsų kolege. Kviečiu visus atsistoti, o būsimą Tarybos narį prisiekti 

padėjus ranką ant Konstitucijos. 

 

Priesaikos priėmimas. Prisiekia Andrijana Filinaitė. 

 

V. Vobolevičius. Sveikinu Andrijaną Filinaitę tapus Tarybos nare. 

V. Matijošaitis. Tarybos vardu sveikinu Andrijaną tapus Tarybos nare. Posėdyje 

užsiregistravę ir dalyvauja 37 Tarybos nariai, kvorumas yra.  

 

A. Palionis. Norėčiau posėdį pradėti pakviesdamas TS-LKD frakcijos seniūnę                      

E. Gudišauskienę pristatyti naują frakcijos sudėtį. 

E. Gudišauskienė. TS-LKD frakcijos sudėtis (pridedama). 

A. Palionis. Ačiū Editai. Toliau posėdį tęsiame nuo Tarybos narių nusišalinimų nuo 

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

atsijungti nuo balsavimo sistemos. Raštu yra gauti 2 Tarybos narių nusišalinimai nuo sprendimų 

projektų svarstymo. V. Mačiūnė nusišalina nuo sprendimo projekto TR-173 ,,Dėl AB „Kauno 

energija“ 2021 metų investicijų plano ir jo finansavimo“ svarstymo (pridedama). Prašome                      

V. Mačiūnę atsijungti nuo balsavimo sistemos. 



2 
 

 

V. Mačiūnė atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

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

TR-173 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

A. Palionis. Gautas I. Visockienės prašymas dėl nusišalinimo nuo sprendimo projekto        

TR-186 ,,Dėl Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos, Kauno choreografijos mokyklos, Kauno 

vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų veiklos perspektyvos, sukuriant scenos menų mokyklą“ 

svarstymo (pridedama). Prašome I. Visockienę atsijungti nuo balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti I. Visockienės nusišalinimui nuo TR-186 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

V. Mačiūnė prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama). 

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

darbotvarkės svarstymą. Esame gavę 2 siūlymus dėl papildomų klausimų įtraukimo į darbotvarkę. 

Pirmas siūlymas į darbotvarkę papildomu klausimu įtraukti sprendimo projektą (TR-191) ,,Dėl 

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

savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“. Ar galime bendru sutarimu pritarti siūlymui 

įtraukti į darbotvarkę sprendimo projektą (TR-191)? 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo projekto įtraukimo į darbotvarkę. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Įtraukti į darbotvarkę sprendimo projektą TR-191 ,, ,,Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-172 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“. 

 

A. Palionis. Taip pat gautas siūlymas papildomu klausimu įtraukti informaciją dėl       

Covid-19 pandemijos situacijos Kauno mieste. P. Keras galėtų šią informaciją pristatyti. Ar galime 

bendru sutarimu įtraukti šį klausimą kaip informacinį pranešimą posėdžio pabaigoje? 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę su pakeitimu? 
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl darbotvarkės patvirtinimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę su pakeitimu: 

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

,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (TR-191) 

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-175 

„Dėl Etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-160).  

3. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų 

veiklos ataskaitai (TR-162).  

Pranešėjas – Vilius Šiliauskas, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 

4. Dėl pritarimo Supratimo memorandumo „Dėl Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono 

strategijos 2021 m. metinio forumo organizavimo Lietuvoje“ projektui ir įgaliojimo jį pasirašyti         

(TR-170).  

5. Dėl pritarimo įgyvendinti  projektą „Kasmetinis 12-asis ES Baltijos jūros regiono 

strategijos forumas Lietuvoje 2021“ (TR-169).  

6. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų 

veiklos ataskaitai (TR-159).  

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

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

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-161).  

8. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano 

įgyvendinimo 2020 metų ataskaitai (TR-163).  

9. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo           

(TR-180). 

10. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-58 

,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-183).  

Pranešėja – Roma Vosylienė, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja 

11. Dėl Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo          

(TR-172).  

12. Dėl 2021 metų Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos lėšomis 

finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo (TR-189).  

13. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių profesionaliojo scenos meno įstaigų 

2021 metų veiklos planų ir 2021 metų kūrybinės veiklos programų patvirtinimo (TR-182).  

14. Dėl automobilio perėmimo iš Kauno savivaldybės vaikų globos namų (TR-158).  

15. Dėl Kauno miesto savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perėmimo prieš terminą 

iš VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų ir turto panaudos sutarties pakeitimo (TR-157).  

16. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 

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

išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-175).  

17. Dėl Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos, Kauno choreografijos mokyklos, 

Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų veiklos perspektyvos, sukuriant scenos menų mokyklą 

(TR-186).  
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18. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-43 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-187).  

19. Dėl Kauno miesto savivaldybės ir valstybės turto, perduoto Vytauto Didžiojo 

universiteto ,,Rasos“ gimnazijai, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-164).  

20. Dėl Kauno miesto teritorijų, apaugusių želdiniais ir / arba mišku, priežiūros ir 

tvarkymo paslaugų įkainių nustatymo ir sutarties su UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ sudarymo 

(TR-167).  

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

vietose išdavimą lengvatų (TR-171).  

22. Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 247 „Dėl vietinės 

rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Kauno miesto savivaldybei priklausančiose 

ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą“ pakeitimo (TR-184).  

23. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-449 

,,Dėl Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Kauno miesto savivaldybės institucijų veikloje 

naudoto turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TR-181).  

24. Dėl AB „Kauno energija“ 2021 metų investicijų plano ir jo finansavimo (TR-173).  

25. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugų ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo            

(TR-190). 

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

739 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės 

saugomas teritorijas išdavimą nustatymo“ pakeitimo (TR-176).  

27. Dėl transporto priemonių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi 

nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti mokėjimo (TR-185).  

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

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

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-177).  

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

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

pakeitimo (TR-179).  

30. Dėl įgaliojimų suteikimo Jurgitai Vasiliauskienei, Aušrai Narkuvienei ir Romenai 

Čepulienei (TR-150).  

31. Dėl negyvenamųjų patalpų A. Mickevičiaus g. 4, Kaune, nuomos (TR-178).  

32. Dėl dalies pastato Sodininkų g. 2, Kaune, stogo nuomos (TR-156).  

33. Dėl sutikimo remontuoti viaduką žemės sklype Užnemunės g., Kaune (TR-166).  

34. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-474 

„Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio materialiojo turto perdavimo VšĮ Kauno miesto poliklinikai 

valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo (TR-174).  

35. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl 

Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų 

daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-188).  

36. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Pušyno g. 51-3, Kaune, pardavimo (TR-151).  

37. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto R. Kalantos g. 145-29, Kaune, pardavimo        

(TR-152).  

38. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Baltų pr. 3-42, Kaune, pardavimo (TR-155).  
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39. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Lietuvių g. 20, Kaune, dalies pardavimo               

(TR-153).  

40. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato K. Petrausko g. 19, Kaune, dalies pardavimo          

(TR-154).  

41. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Birutės g. 24, Kaune, pardavimo (TR-165).  

42. Informacija apie COVID-19 pandemijos situaciją Kauno mieste. 

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-191 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

komitetų sudarymo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Audronė Petkienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato 

vedėja. Šiuo sprendimu siūloma naujai prisiekusią Tarybos narę Andrijaną Filinaitę įtraukti į 

Švietimo ir kultūros komiteto sudėtį (pridedama). 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-139). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-160 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-175 „Dėl Etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – Rytas Kupčinskas, Etikos komisijos pirmininkas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. lapkričio 10 d. įstatymu 

pakeitė Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo kai kuriuos straipsnius, devintą skirsnį ir 

papildė nauju 151 straipsniu. Minėtais pakeitimais, kurie įsigaliojo 2021 m. sausio 1 d. buvo pakeistas 

savivaldybių tarybų sudaromų komisijų, jų darbo bei veiklos organizavimas. Taip pat reikia 

atsižvelgti į tai, kad priimta nauja Savivaldybės tarybos reglamento redakcija. Etikos komisijos 

nuostatai suderinti su minėtais teisės aktais. Pagrindiniai pakeitimai – patikslintos komisijos 

funkcijos, tiksliau apibrėžta komisijos pirmininko išrinkimo nuostata, taip pat, kaip minėjau, Vietos 

savivaldos įstatymo pakeitime priimta 151 straipsnio nuostata dėl nepriekaištingos reputacijos visų 

komisijų pirmininkams. Dėl karantino numatyta, kad komisijos posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu. 

Noriu pabrėžti, kad dabartiniuose nuostatuose yra nauja nuostata dėl komisijos pirmininko 

pavaduotojo rinkimo. Komisijos pirmininko pavaduotoją siūlo meras ir komisijos pirmininko 

pavaduotojas turi būti iš Tarybos narių. Šis punktas galioja tik tada, jeigu komisijos sudėtis būtų 

pakeista ir naujai suformuota. Dar vienas pakeitimas – komisijos posėdžių laikas ir darbotvarkė 

skelbiami interneto svetainėje, taip pat komisijos nariams, kurie nėra Tarybos nariai, atitinkamas 

apmokėjimas už jų darbą komisijoje pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos narių darbo apmokėjimo įstatymą. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 
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Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-140). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-162 ,,Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai“. 

Pranešėjas – Vilius Šiliauskas, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų,  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Lendraitis. Norėčiau padėkoti direktoriui už pateiktą išsamią ataskaitą. Tačiau kiek 

teko viešoje erdvėje matyti, Jums su bendruomenėmis rasti bendrą kalbą sekasi žymiai sunkiau. 

Norėčiau paklausti kokioje stadijoje yra gatvė Žemuosiuose Šančiuose prie Nemuno, ar vyksta kokie 

darbai, ar ten bus gatvė, ar nebus? Antras klausimas – dėl Lengvosios atletikos maniežo statybų               

Perkūno al. 5, kokioje stadijoje darbai? 

V. Šiliauskas. Dėl gatvės Žemuosiuose Šančiuose yra derinami projektiniai pasiūlymai. 

Buvo 2 viešieji pristatymai visuomenei. Pirmame pristatyme visuomenė turėjo pastabų, pagal 

pateiktas pastabas taisėme projektinius pasiūlymus. Juos vėl pristatėme ir viešinome, vėl yra naujų 

klausimų, vėl atsižvelgėme į tuos klausimus ir pagal tai taisome projektinius pasiūlymus. Kai bus 

baigti projektiniai pasiūlymai, tada bus gautas statybos rangos darbų leidimas ir pradėti darbai. Dėl 

maniežo buvo padaryti projektiniai pasiūlymai, šiuo metu baiginėjamas, ekspertuojamas projektas ir 

šiemet tikimės pradėti rangą. 

J. Kupčinskienė. Jūs per komiteto posėdį neatsakėte į mano klausimą, žadėjote 

pasitikslinti. Kiek švietimo įstaigų vadovų Kaune yra laikinai einančių pareigas, t. y. mokyklų, 

darželių ir kitų švietimo įstaigų? 

V. Šiliauskas. Švietimo įstaigų yra 168, 115 turi nuolatinius vadovus, 53 neturi nuolatinių 

vadovų, nes kai kur yra konkursai, kai kur yra atranka, 37 įstaigose pratęstos darbo sutartys su 

buvusiais vadovais, 4 įstaigose eina laikinai vadovai pareigas, o 12 įstaigų pavesta atlikti kažkuriam 

iš turimų darbuotojų, tai reiškia, kad apie 16 mokyklų bus konkursai ir atranka. 

P. Lukševičius. Norėjau paklausti dėl mūsų stadiono, kokia yra darbų padėtis, kiek darbų 

patvirtinta aktais, jei imti šimtaprocentinę skalę, kiek liko ir kada žadate pabaigti, kada žadate 

pasirašyti pridavimo aktą? 

V. Šiliauskas. Šiems metams numatyta 14 mln. eurų. Kiek šiuo metu darbų patvirtinta 

aktais tiksliai negaliu pasakyti, gal vėliau  pavaduotojas Tadas tiksliau galėtų atsakyti. Darbai vyksta 

gerai ir rangovas tikisi iki kitų metų birželio mėnesio realiai viską padaryti. Džiaugiamės ir kokius 

darbus buvome suplanavę šiemet, matome, kad Statybos skyrius prašo perskirstyti biudžetą iš antro 

ketvirčio į pirmą ketvirtį, tai reiškia, kad darbai vyksta, aktavimai vyksta labiau į priekį negu buvo 

planuota. Matome, kad bendra situacija su stadionu tikrai gera ir darbai bus pabaigti laiku, gal net 

šiek tiek ir anksčiau. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 28, prieš – 3, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-141). 
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4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-170 ,,Dėl pritarimo Supratimo 

memorandumo „Dėl Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos 2021 m. metinio forumo 

organizavimo Lietuvoje“ projektui ir įgaliojimo jį pasirašyti“. 

Pranešėja – Lina Duobaitė, Užsienio ryšių skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-142). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-169 ,,Dėl pritarimo įgyvendinti  projektą 

„Kasmetinis 12-asis ES Baltijos jūros regiono strategijos forumas Lietuvoje 2021“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-143). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-159 ,,Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai“.  

Pranešėja – Žana Gasparavičienė, Savivaldybės kontrolierė. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-144). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-161 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

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

skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Sprendimo projekte numatyti 

techniniai pakeitimai dėl pasikeitusių pareigybių arba įstatymuose numatytų pakeitimų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-145). 
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8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-163 ,,Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 metų ataskaitai“.  

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

skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Sprendimo projektas 

pristatytas Strateginio planavimo komisijoje, pritarta be pastabų. Ataskaita rengiama kiekvienais 

metais už praėjusius metus. Pagrindinės priežastys dėl tam tikrų veiklų neįvykdymo – Covid 

pandemija, tam tikri viešųjų pirkimų procedūrų sustabdymai arba skelbimai iš naujo arba finansiniai 

nesklandumai, negautos lėšos ir panašiai. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už –29, prieš – 0, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-146). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-180 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2021 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2021–2023 metų 

strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Atsižvelgiant į skyrių pateiktą 

poreikį, siūlome įtraukti dvi naujas priemones. Keičiasi tam tikri priemonių pavadinimai, susiję su 

darželiais ir mokyklomis ir vieną priemonę prašome išbraukti dėl perskirstytų funkcijų tarp skyrių. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 29, prieš – 0, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-147). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-183 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-58 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 2021 metų 

biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – Roma Vosylienė, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja. Sprendimo 

projekto tikslas – patikslinti Savivaldybės biudžeto pajamas ir išlaidas 12700 tūkst. eurų. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Parengus sprendimo projektą per praėjusias dvi savaites 

gauta informaciją, kad iš valstybės biudžeto Kauno miesto savivaldybei dar skirta 2800 tūkst. eurų. 

Informaciją svarstė Valdymo ir bendruomenių plėtojimo bei Ekonomikos ir finansų komitetai, 

pritarta be pastabų. Biudžeto apimtis iš viso su papildomai gautais 2800 tūkst. eurų didėja 15500 

tūkst. eurų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pakeitimų (Finansų ir ekonomikos skyriaus 2021-04-13 

raštas Nr. 09-5-37 pridedamas) 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktiems pakeitimams. 
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Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pakeitimų papildymo (Finansų ir ekonomikos skyriaus 

2021-04-14 raštas Nr. 09-5-38 pridedamas). 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktiems pakeitimų papildymams. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Balsavo: už – 32, prieš – 0, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-148 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-172 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Pranešėja – Asta Chanko, Petrašiūnų seniūnė. Pasikeitus Vietos savivaldos įstatymo 

nuostatoms, keičiama seniūnaičių rinkimo tvarka. Priėmus šį Tarybos sprendimo projektą, bus 

užtikrintas įstatyme nustatytų reikalavimų įgyvendinimas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta 

be pastabų. Yra gauta Vyriausybės atstovų įstaigos patarėjos pastaba, pagal ją prašome pakeisti aprašo 

60 punktą (Petrašiūnų seniūnijos 2021-04-13 raštas Nr. 13-9-14 pridedamas). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ:  

J. Kupčinskienė. Gal galite patikslinti kokia yra Vyriausybės atstovo pastaba? 

A. Chanko. Vyriausybės atstovas pateikė pastabą dėl punkto formuluotės. Atsižvelgę į jo 

pastabą, išbraukėme paskutinį sakinį „Jei ir po pakartotinių seniūnaičių rinkimų nėra aiškus 

laimėtojas, juo tampa kandidatas, turėjęs didžiausią rinkėjų paramą keliant kandidatūrą“. 

R. Kupčinskas. Ar dabar išrinkti seniūnaičiai ir pasilieka išrinkti tam tikrą laikotarpį? 

Kaip dėl susirinkimų, nes dabar seniūnaičiai renkami tiesiogiai, dalyvaujant seniūnaitijos 

gyventojams? 

A. Chanko. Visi seniūnaičiai, kurie buvo išrinkti pagal įstatymą, per pusę metų nuo naujų 

Savivaldybės tarybos rinkimų, išlieka iki kitų Savivaldybės tarybos rinkimų, nebent atsistatydintų 

seniūnaitis ir liktų mažiau negu vieni metai iki Savivaldybės tarybos rinkimų, tada išrinkus kitą 

seniūnaitį, jis liktų ir kitai kadencijai. Tokiu atveju jo kadencija prasitęstų ilgiau negu ketveriems 

metams. Seniūnaičių rinkimai bus vykdomi administracijos direktoriui nustačius tvarką. Ar 

susirinkimai vyks susirinkimų būdu ar tiesioginiu būdu konsultuosimės ir taip darysime, tačiau miestų 

seniūnaitijoms tai neaktualu, nes seniūnaitijos turi pakankamai nemažą skaičių rinkėjų ir surinkti juos 

į susirinkimą nelabai įmanoma. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pakeitimų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktiems pakeitimams. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-149  paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-189 ,,Dėl 2021 metų Kauno miesto 

savivaldybės paveldotvarkos programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Kaip sprendžiamas klausimas dėl Įgulos bažnyčios remonto? Mačiau, kad 

kurį laiką remontas nevyksta, o bažnyčios pastatas taip ir paliktas nepabaigus remonto. 

S. Rimas. Įgulos bažnyčios tvarkyba nėra finansuojama pagal paveldotvarkos programą. 

Darbus tikimasi tęsti šiemet. Šiuo metu vyksta teisminis procesas su rangovais. Yra problemų ir 

nesutarimų tarp rangovų ir užsakovų VšĮ „Soboro projektai“. Rangovas laiku neužbaigė darbų, turime 

priekaištų ir darbų kokybei. Matysim kaip klostysis teismo procesas, tačiau, bet kuriuo atveju tikimės, 

kad šiuos darbus atliksim vienokiu ar kitokiu būdu, ar dirbs tas pats rangovas ar kitas, to objekto 

nepaliksim likimo valiai. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-150). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-182 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinių profesionaliojo scenos meno įstaigų 2021 metų veiklos planų ir 2021 metų kūrybinės 

veiklos programų patvirtinimo“.  

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-151). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-158 ,,Dėl automobilio perėmimo iš 

Kauno savivaldybės vaikų globos namų“.  

Pranešėja – Jolanta Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-152). 
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15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-157 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

ilgalaikio materialiojo turto perėmimo prieš terminą iš VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų 

ir turto panaudos sutarties pakeitimo“.  

Pranešėja – Jolanta Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-153). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-175 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-154 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

I. Visockienė atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-186 ,,Dėl Kauno Miko Petrausko 

muzikos mokyklos, Kauno choreografijos mokyklos, Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų 

veiklos perspektyvos, sukuriant scenos menų mokyklą“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ:  

J. Kupčinskienė. Kada planuojamas pastato Parodos g. 26 remontas ir kur bus keliami 

vaikai, nors aiškinamajame rašte rašoma, kad kitais mokslo metais niekas vaikams nesikeis? Kada 

bus išgrynintos formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokymo programos, kaip bus pateikta ir kada bus 

pateikta? 

O. Gucevičienė. Atsakant į pirmą klausimą, pradžioje yra numatoma, kad mokiniai liks 

tuose pačiuose pastatuose kaip ir dabar, o vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų pastatą, kuris yra 

Parodos gatvėje, numatoma modernizuoti. Tai planuojama daryti nuo kitų metų Savivaldybės 

biudžeto lėšomis ir pritraukiant Europos Sąjungos lėšas, teikiant projektą. Dabar bus rengiamas 

techninis projektas. Dėl programų – diskusijose su bendruomenėmis buvo pasiūlymas programas 

rengti nuosekliai, tad tas programas rengs bendruomenių mokytojai, kadangi jie geriausiai žino 

situaciją ir bus pasitelkiami menų srities profesionalai, t. y. ir aukštųjų mokyklų dėstytojai, ir 
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darbdaviai, ir kiti profesionalai. Planuojama, kad programos bus parengtos per ateinančius mokslo 

metus ir nuo sekančių mokslo metų rugsėjo 1 dienos bus įgyvendinamos. 

E. Gudišauskienė. Kokie yra tikrieji 3 įstaigų reorganizavimo tikslai, kokios esminės 

problemos, kodėl tokio sprendimo reikia? 

O. Gucevičienė. Scenos menų mokyklos kūrimas yra tikslingas todėl, kad tokios 

mokyklos, tenkinančios integruotus meninius vaikų ugdymus nėra nei Kaune, nei Lietuvoje. Mokykla 

kuriama todėl, kad vaikai turėtų didesnes saviraiškos galimybes, kad susipažintų su menų įvairove, 

menų formomis ir tuo pačiu, kadangi yra akcentuojama menų disciplinų integracija, mažėtų mokinių 

mokymosi krūviai ir mažėtų mokymuisi skirtas laikas. Planuojama, kad visi mokytojai toliau tęs 

darbą. Visos mokyklų bendruomenės yra pritarę šiai idėjai. Be abejo, visos jos išreiškė nerimą, 

nuogąstavimą dėl programų kūrimo, todėl su bendruomenėmis buvo sutarta, kad pasitelkiant jų 

bendruomenių atstovus, pasitelkiant profesionalus bus kuriamos programos. 

R. Kupčinskas. Ar bus keičiamas jungtinės įstaigos vadovas? Kiek supratau iš 

aiškinamojo rašto, buvo derinta su profsąjungomis ir jos lyg pritarė šiam sujungimui. Kokia šio 

sujungimo nauda, ar tai finansinė, ar vadybinė ir, ar nesusidarys nepatogumų tų švietimo įstaigų 

auklėtiniams ir panašiai? Ar bus tik racionali nauda iš šių įstaigų sujungimo? 

O. Gucevičienė. Galiu pasakyti, kad tikrai nėra žiūrima finansinės naudos. Pagal mokinių 

skaičių yra paliekami dirbti mokytojai, paliekami pastatai. Šiai dienai, XXI amžiuje, kai reikalaujama 

mokinių kūrybiškumo, socialinių kompetencijų, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų, 

tokios įstaigos, tokių vykdomų programų neturime. Tai yra daroma dėl vaikų ugdymosi poreikių. 

Esmė yra unikalumas, mokinių mokymosi krūvių mažinimas ir integralumas. Mes diskutavome su 

bendruomenėmis ir su profsąjungomis, ir su menų profesionalais. Viso turėjome 8 diskusijas, kuriose 

buvo pritarta šiai idėjai ir buvo akcentuota, kad tikrai būtina tenkinti mokinių ugdymosi integralius 

poreikius ir, būtina kai šiais laikais didėja mokinių krūviai, mažinti jų užimtumą. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Pagal parengtą sprendimą matau, kad tai sprendimas, kuris atspindi 

visas reorganizavimo sąlygas, tad galima pasakyti kad, prijungiant prie Miko Petrausko muzikos 

mokyklos kitas dvi įstaigas, taupymai įvyks ir optimizavimas visos sistemos įvyks, bet esminio 

dalyko ko nėra jau dabar svarstant šį sprendimo projektą, tai scenos menų mokyklos koncepcijos, nes 

tokios patvirtintos koncepcijos nėra visoje Lietuvoje ir, priimant sprendimą, būtina ir privalu jau 

dabar žinoti kokia iš tiesų yra koncepcija, kokios išliks neformalaus ar formalaus ugdymo programos, 

nes jeigu norime skatinti moksleivių saviraišką, tai reikalinga šias programas plėsti, o tokio 

pagrindimo, kuris pasakytų kokios yra problemos, kokių programų dabar trūksta tikrai nėra pateikta 

ir nėra išsakyta. Aš manau, kad pirmiausia turėtų būti pateiktas šios mokyklos, kuri ateityje bus, 

modelis ir būtų pateikti visi loginiai sprendimai, kokia veikla, koks efektyvumas numatomas ir kokių 

rezultatų siekiame. Tik tokiu atveju būtų galimą priimti šį Tarybos sprendimo projektą, kad nekiltų 

abejonių nei Tarybos nariams, nei visuomenei, nei mokyklų bendruomenių tiek vaikams, tiek tėvams, 

tiek mokytojams, kurie dirbs šiose mokyklose. 

O. Gucevičienė. Aš trumpai pakomentuosiu. Tarybos sprendimo projekte yra numatytas 

reorganizavimo tikslas, kuriame nurodoma, kad bus kuriamos formaliojo ir neformaliojo švietimo 

programos, t. y. scenos menų, šokio, muzikos ir teatro. Šios scenos menų mokyklos koncepcija – 

modelis yra paremtas naujomis programomis. Akcentuoju, kad tos programos ir koncepcija nebus 

nuleistos nuo viršaus, bet bus kuriamos pačios bendruomenės pasikviečiant menų srities 

profesionalus. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 
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Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už –30, prieš – 8, susilaikė –0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-155). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-187 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų 

švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

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-156 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

I. Visockienė prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-164 „Dėl Kauno miesto savivaldybės ir 

valstybės turto, perduoto Vytauto Didžiojo universiteto ,,Rasos“ gimnazijai, nurašymo, išardymo ir 

likvidavimo“. 

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-157). 

 

 

20 SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-167 „Dėl Kauno miesto teritorijų, 

apaugusių želdiniais ir / arba mišku, priežiūros ir tvarkymo paslaugų įkainių nustatymo ir sutarties su 

UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ sudarymo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Ar lyginant su ankstesnių metų želdinių tvarkymo darbų apimtimi, 

įkainiais, darbų kokybe, kai darbus vykdė privati bendrovė, dabar bus žymiai geriau kai darbus 

vykdys UAB „Kauno gatvių apšvietimas“? Ar yra ir kitokių niuansų, ar yra dar kažkokių problemų? 

R. Savickienė. Noriu patikslinti, kad visus metus darbus vykdė savivaldybės įmonė 

„Kauno gatvių apšvietimas“. Gegužės mėnesį baigiasi paslaugos teikimo laikotarpis, todėl ir teikiame 

naują sprendimo projektą. Kokybė, lyginant su anksčiau darbus atlikusia privačia įmone, yra ženkliai 

pagerėjusi, gaunam ir specialistų vertinimų, ir bendruomenių, visuomenininkų atsiliepimų. Įkainiai 

bendroje sumoje išlieka panašūs kaip ir ankstesniais metais. Aiškinamajame rašte yra parašyta, kad 
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yra lyginti 6 įmonių tiekiami rinkoje šiuo metu įkainiai ir kai kuriose pozicijose jie yra mažesni nuo 

16 iki 60 procentų. 

J. Koryzna. Mano klausimas panašus. Ar palyginimas tarp komercinių įkainių ir 

savivaldybės įmonės įkainių vyksta? Konkursų nėra, bet palyginimus darote? 

R. Savickienė. Kaip ir minėjau, yra lyginti 6 įmonių veikiančių rinkoje įkainiai. Specifika 

yra ypatinga todėl, kad labai didelės apimtys, reikalingi pajėgumai, įdirbis, tęstinumas ir t. t. Atlikta 

analizė, palyginimas ir kainos nuo 16 iki 60 procentų yra žemesnės kai kuriose pozicijose. 

KALBĖJO:  

P. Lukševičius. Turime įmonę, kuri gauna pajamas visai iš kitos veiklos ir plečia savo 

rinkos dalį visai kitame segmente – miesto želdinių priežiūroje, tai sudaro nelygią konkurenciją tarp 

rinkos dalyvių, kadangi pagrindinis pajamų srautas yra iš šitos įmonės kitos srities. Labai gaila, kad 

yra daromas vidinis sandoris, kad neišeinama iš išorės, suprantama, galbūt yra keletas pozicijų, kurios 

gali būti ir žemesnės pagal kainą, tačiau turime suprasti, kad šita įmonė, realiai valstybės įmonė, turi 

pastovų pajamų šaltinį visai iš kitos srities. Todėl negaliu priimti sprendimo ir prašau balsavimo. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 34, prieš – 0, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-158). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-171 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo 

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

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Kodėl tik balandis ir gegužė, tik du mėnesiai yra lengvatoms? 

S. Šėlienė. Atidžiai stebime situaciją ir tikimės, kad karantinas baigsis ir prekyba grįš į 

savo normalų lygį ir atsistatys pėsčiųjų srautai. Pėstieji yra pagrindiniai pirkėjai kioskuose. 

J. Koryzna. Aš žaviuosi Jūsų optimizmu, jeigu galvojate, kad gegužės mėnesį viskas 

pasibaigs. Aš taip nemanau, mes dar prie šio klausimo grįšime. 

S. Šėlienė. Turim analizuoti kokie bus netekimai į savivaldybės biudžetą. Jeigu bus 

poreikis, bus prašymai, vėl rengsime Tarybos sprendimo projektą. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-159 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-184 ,,Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. 

gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 247 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius 

renginius Kauno miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo 

teritorijose išdavimą“ pakeitimo“.  

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

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

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-160 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-181 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-449 ,,Dėl Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) 

naudoti Kauno miesto savivaldybės institucijų veikloje naudoto turto pardavimo viešuose prekių 

aukcionuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėjas – Artūras Andriuška, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. Pastebėjus Taisyklėse reglamentuotų terminų neatitikimą, prašome 

leisti pakoreguoti Taisyklių 10 ir 24 punktus (Bendrųjų reikalų skyriaus 2021-04-19 raštas                   

Nr. 03-5-75 pridedamas). 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pakeitimų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktiems pakeitimams. 

 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-161 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

V. Mačiūnė atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-173 ,,Dėl AB „Kauno energija“ 2021 

metų investicijų plano ir jo finansavimo“.  

Pranešėjas – Raimundas Endrikis, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos 

skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 2 komitetai pritarė be pastabų, 1 komitetas 

išklausė. Buvo gauta Vyriausybės atstovo pastaba, kad investicinį planą reikėtų laikyti sprendimo 

dalimi. Prašome pritarti pakeitimams (Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus 

2021-04-15 raštas Nr. 53-9-43 pridedamas). 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pakeitimų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktiems pakeitimams. 
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-162). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-190 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės 

„Kauno vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų ir paviršinių nuotekų 

tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“. 

Pranešėjas – Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo 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-163 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

V. Mačiūnė prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-176 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-739 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti 

mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą nustatymo“ 

pakeitimo“.  

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-164 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-185 ,,Dėl transporto priemonių 

valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis 

transporto priemonėms statyti mokėjimo“.  

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ:  

J. Kupčinskienė. Gal galite patikslinti kokią sumą sudarė anksčiau ši parama įmonei, kuri 

laiko mašinas ir teikia dviračių pavėžėjimo paslaugą? 

M. Matusevičius. Ankstesniame Tarybos sprendime buvo priimtas sprendimas atleisti 

nuo rinkliavos įmones, teikiančias dviračių nuomos paslaugas. 

J. Kupčinskienė. Kokia suma buvo pernai atleista ši įmonė, nes šiame Tarybos sprendimo 

projekte atleidžiama 50 procentų? 
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M. Matusevičius. Pernai buvo atleisti 100 procentų. 

J. Kupčinskienė. Tai kokia suma susidaro? 

A. Palionis. Aš Jums, Jurgita, paaiškinsiu. Suma kiekvieną mėnesį gali būti skirtinga 

priklausomai nuo to kiek parkavimo laiko būna praleista ir tai fiksuoja pagal GPS signalą VšĮ 

„Parkavimas Kaune“.  

P. Lukševičius. Aš tikiuosi visos įmonės, rinkos dalyviai, buvo atleistos nuo šito 

mokesčio? 

M. Matusevičius. Visi, kurie teiktų dviračių nuomos paslaugą, būtų atleisti nuo rinkliavos 

50 procentų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-165). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-177 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Gal galite įvardinti pagrindinius pakeitimo akcentus? 

D. Valiukas. Kadangi yra galimybė padidėjus socialinio būsto nuomininko pajamoms iš 

socialinio būsto nuomos sutartį keisti į savivaldybės būsto nuomos, tad tuo pačiu atsiranda ir galimybė 

išsipirkti nuomojamą būstą, kadangi sąlygos tampa savivaldybės būsto nuomos sąlygomis. 

Įtraukiamas punktas būtent tai apibrėžia, tik yra tam tikri apribojimai, kad išsipirkti galima daugiau 

negu 60 procentų nusidėvėjusį ir tą būstą, kuris nėra Senamiestyje, Naujamiestyje arba Centrinėje 

miesto dalyje. 

J. Koryzna. Jūs pasakėte Senamiestis, Naujamiestis, Centrinė miesto dalis, bet į 

apribojimus yra įvestas ir Žaliakalnis ir, kodėl būtent Žaliakalnis, ar jis koks „auksinis“? Aš manau, 

kad Žaliakalnį reikia išbraukti. Kodėl būtent Žaliakalnis įtrauktas? 

D. Valiukas. Kad savivaldybės objektai vienodai brangūs, patrauklūs ir tikrai manau, kad 

nereikėtų sudaryti sąlygų ne aukciono tvarka įsigyti tą turtą. 

R. Kupčinskas. Norėjau paklausti, čia kalbama apie nuomojamo būsto pardavimą, kad 

būtų 60 procentų nusidėvėjimas, kad nebūtų atitinkamas rajonas, bet galimas toks atvejis, kad 

socialinis būstas pervedamas į nuomojamo būsto statusą, tad kokios sąlygos dėl socialinio būsto 

pervedimo į nuomojamo būsto statusą ir kas sąlygoja, kad vėliau būtų galima gyventojams išsipirkti 

šitą būstą?  

D. Valiukas. Dažniausiai sąlygoja padidėjusios socialinio būsto nuomininko pajamos ir 

nesugebėjimas staiga pakeisti būsto. Tai yra daroma siekiant nenutraukti staiga sutarties ir, kad 

žmogus galėtų per 3 metus iš savivaldybės būsto persikelti ar į savo, ar į nuomojamą būstą arba 

išsipirkti (kaip yra papildyta) būtent tokį būstą, kuris nėra tinkamas tolesnei socialinio būsto nuomai. 

KALBĖJO:  

J. Koryzna. Manau, kad Žaliakalnį reikėtų išbraukti iš tų apribojimų, kadangi 

Žaliakalnyje yra pilna šešiabučių medinukų, kuriuose yra po vieną socialinį būstą. Pervedus socialinį 
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būstą į savivaldybės būstą jį galėtų išpirkti ten gyvenantys žmonės rinkos kaina ir taip galėtų 

susitvarkyti tiek savo aplinką, tiek pačius būstus, nes paprastai dėl socialinių būstų žmonės yra 

suvaržyti, negali investuoti, nes tai nėra jų turtas, tai yra prasmirdę butai, tarp kitų normalių butų. 

Mes tikrai padėtume tiems žmonėms, jeigu išbrauktume Žaliakalnį iš tų apribojimų. Žaliakalnyje 

reikia padaryti normalesnius namus, susitvarkyti aplinką, savininkai susitartų susitvarkyti tuos 

namus, o dabar, kaip aš žinau, yra 6 butai, 5 savininkai, 1 socialinis būstas, kuris viską stabdo ir 

žmonės gyvena apsikuitę vien dėl to, kad mes neleidžiame jiems išpirkti tą būstą. Aš manau, kad 

Žaliakalnį reikia išbraukti, nes tai būtų gerai ir žmonėms, ir pačiam miestui. 

D. Valiukas. Pritariu Jūsų nuomonei, bet yra toks niuansas – terminuota sutartis sudaryta 

3 metams ir jeigu po trijų metų nuomininkas išsikraustytų iš to būsto, tai mes sėkmingai jį parduotume 

aukcione. 

J. Koryzna. Suprantama, bet tie nuomininkai nori investuoti, keičia tapetus, nori šiek tiek 

geriau gyventi, tačiau jie nesuinteresuoti, nes žino, kad bus išmesti iš ten. Iš esmės tai nėra gerai. 

Reikėtų socialinį būstą pervesti į savivaldybės būstą, padarykime taip kaip žmonėms geriau. 

A. Palionis. Galima būtų ilgai tęsti diskusijas. Donato strategija, matomai, yra, jeigu 

socialinis būstas atsilaisvino, jį parduoti rinkos sąlygomis, Jonas situaciją mato šiek tiek kitaip. 

D. Valiukas. Gal pabandykime pažiūrėti koks yra norinčiųjų išsipirkti potencialas. Kiek 

atsiras pereinančių iš socialinio būsto į savivaldybės būsto nuomos sąlygas ir galės per 3 metus įsigyti. 

Klausimas kiek tokių atsiras. Kaip matysim koks yra susidomėjimas, gal galėsime svarstyti apie tai 

kaip pakeisti ar panašiai. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 28, prieš – 1, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-166 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-179 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Dėl techninės klaidos prašome pakeisti sprendimo 

projekto pavadinimą ir 1 punktą ir prašome pritarti sprendimo projektui su pakeitimu (Nekilnojamojo 

turto skyriaus 2021-01-16 raštas Nr. 60-4-256 pridedamas). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Norėčiau paklausti dėl pastaruoju metu padidėjusių nuomos kainų, kurios 

sukelia gyventojų nepasitenkinimą?  

D. Valiukas. Ilgai tęsėsi sutarčių sudarinėjimas ir kasmet sudaromos sutartys galėjo turėti 

vis kitokią to pačio būsto suminę išraišką, atsižvelgiant į Registrų centro pateikiamus duomenis. 

Praėjusiais metais buvo priimtas sprendimas vieną kartą metuose perskaičiuoti visiems 

nuomininkams būsto nuomos kainas, t. y. kasmet gavus naujus Registro centro duomenis juos įkelti 

į Vyriausybės nustatytas formules ir gauti tiems metams tiek socialinio, tiek savivaldybės būsto 

nuomos kainą. Nebuvo įvesta jokių didinančių koeficientų, tik tiek, kad tų asmenų, kurių nuomos 

sutartys buvo nekeistos po 10 ar 15 metų, nuomos kaina buvo prilyginta tų nuomininkų kainai, kurie 

nuomos sutartis sudarė, pavyzdžiui, praeitais metais. Visi tapo lygūs ir visiems tapo lygios kainos, 
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kurios ir turėtų būti, atsižvelgiant į jų turtą ir turto būklę, turto lokaciją ir kitus aspektus, kurie yra 

įskaičiuoti toje formulėje pagal kurią gauname individualaus būsto nuomos kainą. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pakeitimų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktiems pakeitimams. 

 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Balsavo: už – 28 prieš – 0, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-167 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-150 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo Jurgitai 

Vasiliauskienei, Aušrai Narkuvienei ir Romenai Čepulienei“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-168). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-178 ,,Dėl negyvenamųjų patalpų             

A. Mickevičiaus g. 4, Kaune, nuomos“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-169). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-156 „Dėl dalies pastato Sodininkų g. 2, 

Kaune, stogo nuomos“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-170). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-166 ,,Dėl sutikimo remontuoti viaduką 

žemės sklype Užnemunės g., Kaune“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-171). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-174 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2020 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-474 „Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio materialiojo 

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

pakeitimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-172). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-188 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-173). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-151 ,, Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Pušyno g. 51-3, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Gal galite patikslinti ar adresu, Pušyno g. 51, dar yra socialinių ar 

savivaldybės būstų ir kiek iš viso butų yra tame name? 



21 
 

D. Valiukas. Dabar tiksliai negaliu atsakyti, gal galėčiau asmeniškai atsakyti. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-174). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-152 ,, Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto R. Kalantos g. 145-29, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-175). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-155 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Baltų pr. 3-42, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-176). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-153 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Lietuvių g. 20, Kaune, dalies pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-177). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-154 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato K. Petrausko g. 19, Kaune, dalies pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

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

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-178). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-165 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Birutės g. 24, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-179). 

 

 

42. Informacija apie COVID-19 pandemijos situaciją Kauno mieste. 

P. Keras. Laba diena. Kaunas praėjusią savaitę peržengė dviejų savaičių rodiklį, 500 

sergamumas 100 tūkst. gyventojų ir pateko į juodąją zoną. Ta situacija Kaunui nėra tokia jau pirma, 

ta juodoji zona įvardinta šių metų pradžioje. Jeigu lyginti šį rodiklį su antrąja banga, tai antrosios 

bangos metu gruodžio mėnesį 14-os dienų sergamumo rodiklis buvo perkopęs gerokai 1000 ir siekė 

beveik 1500, tai buvo beveik trigubas. Tačiau augimas rodo, kad tam tikra trečioji banga yra 

prasidėjusi. Taip atrodome bendrame kontekste. Jau vakar Lietuvos rodiklis peržengė 500 atvejų 100 

tūkst. gyventojų ir visa Lietuva turėtų būti įvardinta pagal vidutinį rodiklį kaip juodoji zona. 

Atitinkamai, palyginus su didžiaisiais miestais, Vilniaus savivaldybėje rodiklis yra 928 ir artėja prie 

1000. Pagal šį rodiklį mes realiai esame sausio mėnesio pradžioje pagal sergamumą Kauno mieste. 

Lyginant mirtingumą su tuo pačiu rodikliu sausio mėnesio pradžioje pastebėtinas gerokai mažesnis 

mirtingumas šiuo metu. Jeigu sausio mėnesio pradžioje savaitės mirčių skaičius buvo apie 20, tai 

dabar 7 dienų rodiklis yra 6. Tiek ir kalbantis su medikais, tiek ir mes patys tikimės, kad šis rodiklis 

yra geresnis dėl to, kad labai reikšmingas procentas senjorų, didžiausios rizikos yra vakcinuota ir yra 

vakcinuoti tiek medicinos darbuotojai, tiek slaugos darbuotojai slaugos ligoninėse. Šiai dienai turime 

61 procentą vakcinuotų senjorų, apie 37000. Tai pagal šitą procentą tikrai lyderiaujame Lietuvoje. 

Bendrai, jeigu kalbėti apie vakcinavimą, šiandieną viena doze turime vakcinuotų beveik 70000 miesto 

gyventojų, t. y. beveik 24 procentai, dviem dozėmis 28000, tai daugiau negu 9 procentai, artėjame 

prie 10 procentų. Iš viso, jeigu skaičiuoti 1 doze ir įgijusius imunitetą po persirgtos ligos, apie 

trečdalis miesto gyventojų turi vienokio ar kitokio lygio imunitetą jau šiandieną. Kalbant apie 

situaciją ligoninėse kylant šiai bangai, tai ji irgi yra pakankamai stabili, jeigu Kauno klinikinė ligoninė 

gruodžio mėnesį maksimaliai naudojo apie 240 covidinių lovų, tai šiandien tas skaičius yra šiek tiek 

sumažintas apie 180 lovų šiuo metu, iš jų užimtų 157, apkrovimas 87 procentai. Su dirbtiniu plaučiu 

ventiliavimu turime 64 procentus užimtų lovų, iš 14 lovų užimtos 9, bet ne visiems pacientams, 

kuriose jie šiuo metu yra, būtinas plaučių ventiliavimas, tai resursas yra šiek tiek didesnis. 

Apibendrinant, situacija yra sausio mėnesio pradžios. Jokiu būdu nesame tokioje sudėtingoje 

situacijoje kaip buvome gruodžio mėnesį, tačiau tam tikras augimas yra. Praėjusią savaitę augimo 

rodiklis R buvo apie 1,4, augo apie 39 procentus kas savaitę. Šiandieną naujas rodiklis jau yra 

sumažėjęs, matome, kad pastarųjų dienų augimas jau stabilizuojasi, yra apie 1, atvejų augimas jau 
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yra stabilizavęsis, bet tai rodiklis kintantis nuolatos. Apie priimtus sprendimus atlaisvinti tiek viešąjį 

maitinimą, tiek prekybą yra pakankamai daug. Papildomi suvaržymai, kurie atsiranda mieste, susiję 

daugiau su švietimu. Nuo balandžio 26 dienos pradinio ugdymo moksleiviai grįžta į nuotolinį 

mokymą. Tie, kurie sutiks testuotis kaupiniu metodu galės dirbti mišriu būdu arba grįžti vėl į klases. 

Nuo gegužės 3 dienos grįžta į mokyklas abiturientai. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

E. Gudišauskienė. Dėkoju, Pauliau, už išsamų pristatymą. Norėjau paklausti kokius 

naujus židinius įžvelgiate mieste ir kur tai galėtų būti, galbūt švietimo įstaigose, ar kažkokiuose 

kituose kolektyvuose ir kaip šiuo metu vyksta įmonių darbuotojų vakcinavimas? 

P. Keras. Pagal skaičius, kuriuos kiekvieną dieną gauname iš Visuomenės sveikatos 

biuro, matome, kad dabar didžiausias sergamumas yra 16-30 metų amžiaus grupėje. Tikriausiai tai 

yra didžioji dalis jaunų tėvų kur užkratas dauguma atvejų atkeliauja iš švietimo įstaigų ir darželių, bet 

vaikų didelio sergamumo nestebime. Matyt yra labai daug besimptomių formų, nors atvejų yra tikrai 

nemažai tiek ikimokyklinio ugdymo įstaigose, tiek ir mokyklose, bet didžiausias sergamumas būtent 

yra 16-30 metų amžiaus grupėje. Užsikrėtimo atvejai yra namai, šeimos ir darbo vietos. Norint 

stabdyti sergamumą vienas iš prioritetų yra įmonių darbuotojų vakcinavimas, tačiau prioritetų sąraše 

didžiosios įmonės yra 1.20 prioritete. Jas vakcinuojame po to, kai pilnai esame patenkinę tos savaitės 

poreikį tiek senjorų 65+, tiek švietimo darbuotojų, tiek ir lėtinėmis ligomis sergančių miestiečių. Prieš 

pusantros savaitės esame apie 3000 didžiųjų įmonių darbuotojų vakcinavę. Tiek praėjusią, tiek šią 

savaitę pagal gaunamus vakcinų kiekius į prioritetą 1.20 negalėsime įeiti, kadangi turime pakankamai 

norinčių vakcinuotis iš aukštesnių prioritetų, bet įmonės labai nori ir teikia sąrašus. Turime nemažą 

rezervą norinčių vakcinuotis ir kai tik turėsime pakankamą vakcinos kiekį galėsime pajudėti. 

V. Lendraitis. Norėjau pasitikslinti, ar pradinukai nuo balandžio 26 dienos tikrai grįžta į 

nuotolinį mokymą? 

P. Keras. Taip, grįžta į nuotolinį mokymą. Mokyklos, kurios sutiks testuotis kaupinių 

metodu, po testavimo, eksperimento tvarka galės grįžti į kontaktinį mokymą. 

V. Lendraitis. O nuo penktos klasės ir vyresni ar galės grįžti į mokyklas šiemet? 

P. Keras. Tikriausiai ne mes priimsime sprendimą, tad sunku pasakyti. Kaip ir minėjau, 

abiturientai sugrįžta nuo gegužės 3 dienos. Didelę dalį abiturientų esame vakcinavę. Visus tuos, kurie 

sutiko vakcinuotis su Astra Zeneka vakcina, jie sugrįš jau tikriausiai su 2 vakcinos dozėmis (pilna 

vakcinacija). Tie kurie laukia Pfizer vakcinos turbūt didelė dalis grįš su viena vakcinos doze į klases. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Aš norėčiau ne paklausti, o pasisakyti ir pateikti įžvalgą. Kalbant apie 

naujus židinius yra logiška, kad prioritetų sąraše ir įmonės atsirado, bet aišku tie prioritetai plečiasi ir 

plečiasi ir panašiai. Man pačiai teko išbandyti ir visą vakcinavimo procesą, teko apsilankyti Ledo 

arenoje ir matyti kaip visas vakcinavimo procesas yra suvaldytas, tad norėčiau padėkoti ir Pauliui 

Kerui, kuris yra pagrindinis asmuo tuose iššūkiuose, kuriuos mums kelia Covid-19 pandemija. Taip 

pat ką teko pastebėti, kad ir Visuomenės sveikatos biuro darbuotojai, tiek ir vakcinavimo 

koordinatoriai, tai tie žmonės, kurie operatyviai reaguoja į paklausimus ir laiku atsako į užduotus 

klausimus, nes jų iškyla begalė įmonėms sudarant sąrašus ir panašiai. Kad atsirado galimybė 

greitaisiais testais testuotis ir Karštojoje linijoje registruotis, aš manau, kad tai yra tam tikra tos 

pandemijos plitimo prevencija. Visi žmonės, kurie dirba, tiek savanoriai, tiek Kauno miesto 

poliklinikos darbuotojai yra tie, kurie užtikrino savalaikį procesų kūrimą ir ateityje norėčiau palinkėti 

vienintelio dalyko – nebijoti keisti, jeigu aplinkybės pasikeičia, tiek vakcinavimo procesuose, tiek 

informavime nebijoti pakeisti skubiai, operatyviai sprendimus, remiantis į pasikeitusias aplinkybes. 
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J. Koryzna. Aš norėčiau prisidėti prie Editos gražių žodžių, padėkų. Pačiam teko 

apsilankyti Ledo arenoje ir matyti puikiai suorganizuotą procesą viduje. Jeigu su žinutėmis, 

kvietimais yra dar tam tikrų problemėlių, tai viduje, kai įeini, viskas išspręsta puikiai. Aš norėčiau 

dar prie tų padėkų, kurias išsakė Edita, padėkoti Pauliui Kibišai, Kauno miesto poliklinikos 

direktoriui. Jo indėlis irgi yra didžiulis. 

A. Palionis. Visi džiaugiamės procesu kaip kas vyksta, visi su nekantrumu laukiame kurie 

gaus antrą, kurie pirmą dozę, kurie galbūt gavę jau visas dar labiau džiaugiasi. Ačiū, Pauliau, už 

išsamų pristatymą.  

 

 

40. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

A. Filinaitė. Norėjau paklausti dėl Kauno akcentų konkurso viešinimo. Ar planuojama 

2020-2021 metų rezultatus įkelti į Kauno akcentų puslapį, nes kol kas jų nėra? Nesimato nei 

savivaldybės skirtų lėšų, nei kam jos buvo skirtos? 

A. Palionis. Taip, Andrijana, planuojame. Ryšių su visuomene skyrius rengia informaciją 

kartu su Kultūros paveldo skyriumi, nes neseniai tie akcentai buvo surinkti, kurie buvo pateikti šiems 

metams. 

 

 

V. Matijošaitis. Kitas Tarybos posėdis vyks gegužės 25 dieną. Dėkoju visiems už 

dalyvavimą posėdyje. 

 

 

Posėdis baigėsi 10.45 val. 

 

 

Savivaldybės meras    Visvaldas Matijošaitis 

 

 

Tarybos sekretorė    Raminta Matonytė 

 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 

Laimutė Lapinskienė 


