
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021 m. gegužės 25 d. Nr. TP-5 

Kaunas 

 

 

Posėdis vyko 2021-05-25 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 11.15 val.). 

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

 

Posėdžio pirmininkas – Andrius Palionis, Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojas. 

Posėdžio sekretorė – Erika Grudzinskaitė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas. 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos narys: Visvaldas Matijošaitis.  

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

 

A. Palionis. Labas rytas visiems. Posėdžiui užsiregistravo ir dalyvauja 36 Tarybos nariai, 

kvorumas yra. Prieš pradedant posėdį, visiems Tarybos nariams primenu, kad Tarybos posėdžio metu 

visų kameros turi būti įjungtos, veidai matomi. Jeigu norima pasisakyti ar užduoti klausimą 

pranešėjui, keliame ranką „Zoom“ programėlėje ir registruojamės balsavimo sistemoje. Taip pat, 

jeigu esate nusišalinęs, prašome sugrįžti į balsavimo sistemą, iš kurios atsijungėte, tik tada, kai 

IT skyriaus specialistai jus vėl įkels į „Zoom“ programėlę tiesiogiai dalyvauti posėdyje.  

Norėčiau posėdį pradėti nuo Tarybos narių nusišalinimų nuo sprendimų projektų svarstymo. 

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

Yra gauti 7 Tarybos narių nusišalinimai nuo sprendimų projektų svarstymo. 

 

A. Palionis. D. Matijošaitis nusišalina nuo klausimo svarstymo „Dėl nekilnojamojo turto, 

žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo“ (TR-247). 

 

D. Matijošaitis atsijungia nuo balsavimo sistemos. 

 

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

Nr. TR-247 sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

D. Matijošaitis prisijungia prie balsavimo sistemos. 
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A. Palionis. R. Bičkauskienė nusišalina nuo klausimo svarstymo „Dėl nekilnojamojo turto, 

žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo“ (TR-247) (pridedama). 

 

R. Bičkauskienė atsijungia nuo balsavimo sistemos. 

 

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

Nr. TR-247 sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

R. Bičkauskienė prisijungia prie balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Š. Matijošaitis nusišalina nuo klausimo svarstymo  „Dėl nekilnojamojo turto, 

žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo“ (TR-247) (pridedama). 

 

Š. Matijošaitis atsijungia nuo balsavimo sistemos. 

 

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

Nr. TR-247 sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

A. Palionis. Š. Matijošaitis nusišalina nuo klausimo svarstymo „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už 

naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno 

miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TR-257) (pridedama). 

 

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

Nr. TR-257 sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

Š. Matijošaitis prisijungia prie balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. M. Jurgutis nusišalina nuo klausimo svarstymo „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms“ (TR-230) (pridedama). 

 

M. Jurgutis atsijungia nuo balsavimo sistemos. 
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A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti M. Jurgučio nusišalinimui nuo Nr. TR-230 

sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

M. Jurgutis prisijungia prie balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis E. Gudišauskienė nusišalina nuo klausimo svarstymo „Dėl nekilnojamojo turto, 

žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo“ (TR-247). 

 

E. Gudišauskienė atsijungia nuo balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti E. Gudišauskienės nusišalinimui nuo            

Nr. TR-247 sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

E. Gudišauskienė prisijungia prie balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis V. Gudėnas nusišalina nuo klausimo svarstymo „Dėl pritarimo biudžetinės 

įstaigos „Parkavimas Kaune“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ 2020 metų veiklos 

ataskaitoms“ (TR-232) (pridedama). 

 

V. Gudėnas atsijungia nuo balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti V. Gudėno nusišalinimui nuo Nr. TR-232 

sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

A. Palionis S. V. Bartaška nusišalina nuo klausimo svarstymo „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės kultūros įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms“ (TR-231). 

 

S. V. Bartaška atsijungia nuo balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti S. V. Bartaškos nusišalinimui nuo                   

Nr. TR-231 sprendimo projekto svarstymo. 
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

V. Gudėnas prisijungia prie balsavimo sistemos. 

 

S. V. Bartaška prisijungia prie balsavimo sistemos. 

 

SVARSTOMA. Posėdžio darbotvarkė (pridedama). 

 

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

darbotvarkės svarstymą. Buvo gautas siūlymas į darbotvarkę įtraukti papildomą sprendimo projektą 

„Dėl valstybinės žemės sklypo Vaidoto g. 11, Kaune, dalies panaudos“ (TR-258) (pridedama). 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti siūlymui įtraukti į darbotvarkę sprendimo 

projektą TR-258? 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Įtraukti į darbotvarkę sprendimo projektą TR-258 „Dėl valstybinės žemės 

sklypo Vaidoto g. 11, Kaune, dalies panaudos“. 

 

KALBĖJO: 

 

E. Gudišauskienė. Norėjau pasisakyti dėl 11 darbotvarkės klausimo „Dėl skverų statuso 

suteikimo“ (TR-209). Gauta Žemųjų Šančių bendruomenės pretenzija ir vakar vakare pasiekė raštas 

dėl memorialinio ir rekreacinio parko sukūrimo šalia Nemuno krantinės gatvės. Pretenzijoje pateikta 

daug informacijos, kurioje minima, kad sprendimo projekte nurodyti netikslūs, per maži plotai. Rašte 

nurodyta, kad yra virš 1 hektaro teritorija, kuri jau atitinka parko statusą. Taip pat gautas Aleksoto 

gyventojų prašymas. Atsižvelgiant į gyventojų ir bendruomenių prašymus, siūlome 11 klausimą 

atidėti ir išbraukti iš darbotvarkės svarstymo. Siūlome patikslinti visus duomenis, kurie yra nurodyti 

bendruomenės pretenzijose ir tada spręsti dėl parko memorialinio statuso suteikimo. Patikslinus 

sprendimo projektą, iš naujo teikti svarstyti Tarybai. 

A. Palionis. Jūsų siūlote išbraukti 11 klausimą iš Tarybos darbotvarkės? 

E. Gudišauskienė. Taip ir 10 klausimą.  

A. Palionis. Taryba turės apsispręsti ar išbraukti 10 ir 11 klausimus. Jeigu klausimas bus 

pristatomas Tarybai, Teisės skyriaus atstovai ir Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja yra paruošę 

paaiškinimą, kiek sprendimo projekte yra atitikimų ir neatitikimų teisės aktams. 

 

A. Palionis. Balsuojama dėl siūlymo išbraukti iš darbotvarkės 10 „Dėl Kauno miesto 

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

pripažinimo netekusiu galios“ (TR-208) ir 11 „Dėl skverų statuso suteikimo“ (TR-209) klausimus.  

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo išbraukti iš darbotvarkės 10 ir 11 klausimus. 

Balsavo: už – 19; prieš – 8; susilaikė – 2. 
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M. Jurgutis. Frakcijos vardu prašau perbalsuoti. 

 

A. Palionis. Pakartotinai balsuojama dėl siūlymo išbraukti iš darbotvarkės 10 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-652 „Dėl skverų statuso 

suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (TR-208) ir 11 „Dėl skverų statuso suteikimo“ (TR-209) 

klausimus.  

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pakartotinai balsuojama dėl siūlymo išbraukti iš darbotvarkės 10 ir 11 klausimus. 

Balsavo: už – 11; prieš – 21; susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti (klausimai lieka darbotvarkėje). 

 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę su pakeitimu? 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl darbotvarkės patvirtinimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę su pakeitimu: 

 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-174 

„Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-207).  

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-563 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ 

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-221).  

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės vaikų stovyklų, organizuojamų mokinių atostogų metu, 

finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-245).  

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl 

VšĮ „Kaunas IN“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-254).  

5. Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Kaunas IN“  2020 metų veiklos ataskaitai (TR-255).  

6. Dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų 

suteikimo (TR-247).  

7. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl 

prekybos Kauno viešosiose vietose tvarkos“ pakeitimo (TR-249).  

8. Dėl UAB „Reklamos arka“ atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimų įrengti išorinę 

reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą (TR-252).  

9. Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 246 „Dėl vietinės 

rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ 

pakeitimo (TR-256).  

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

skverų statuso suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios (TR-208).  

11. Dėl skverų statuso suteikimo (TR-209).  

12. Dėl Vilties ir J. Pabrėžos gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo (TR-214).  

13. Dėl J. Velaniškio gatvės pavadinimo suteikimo (TR-215).  

14. Dėl V. Kavolio gatvės pavadinimo suteikimo (TR-217).  
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15. Dėl pritarimo Kauno savivaldybės įmonės „Kauno planas“ 2020 metų veiklos ataskaitai 

(TR-226).  

16. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ 2020 

metų veiklos ataskaitai (TR-227).  

17. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų 2020 metų veiklos 

ataskaitoms (TR-230).  

18. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms 

(TR-231).  

19. Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų 

organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-222).  

20. Dėl pritarimo Bendradarbiavimo dėl socialinių paslaugų plėtojimo Kauno miesto 

savivaldybės šeimoms, kurių vaikai yra gydomi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje 

Kauno klinikose, sutarties projektui (TR-239).  

21. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų 2020 metų veiklos 

ataskaitoms (TR-229).  

22. Dėl Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro pavadinimo 

pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo (TR-192).  

23. Dėl Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų 

patvirtinimo (TR-193).  

24. Dėl Kauno Dainavos progimnazijos reorganizavimo, prijungiant ją prie Kauno Šančių 

mokyklos-daugiafunkcio centro (TR-218).  

25. Dėl Kauno Suzukio pradinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo 

ir Kauno Suzuki progimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-219).  

26. Dėl Kauno Jono Laužiko mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-197).  

27. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-69 ,,Dėl 

didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse 

ikimokyklinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo (TR-210).  

28. Dėl Kauno miesto savivaldybės ir valstybės turto, perduoto Kauno ,,Vyturio“ gimnazijai, 

nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-195).  

29. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir 

jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-196).  

30. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir 

jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-212).  

31. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių neformaliojo švietimo ir pagalbą 

teikiančių įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms (TR-236).  

32. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

2020  metų veiklos ataskaitoms (TR-235).  

33. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių bendrojo ugdymo mokyklų 2020  

metų veiklos ataskaitoms (TR-237).  

34. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti Kauno sporto mokyklai „Startas“ (TR-220).  

35. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės sporto įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms 

(TR-238).  

36. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Kauno butų ūkio 2020 metų veiklos 

ataskaitai (TR-233).  

37. Dėl pritarimo AB „Kauno energija“ 2020 metų veiklos ataskaitai (TR-228).  
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38. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-208 

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

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

(TR-257).  

39. Dėl  Lietuvos krepšinio federacijos olimpinio atrankos turnyro dalyvių važiavimo 

vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo (TR-246).  

40. Dėl bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo 

ministerijos sudarymo (TR-248).  

41. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“ ir uždarosios akcinės bendrovės 

„Kauno autobusai“ 2020  metų veiklos ataskaitoms (TR-232).  

42. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų 2020 metų veiklos 

ataskaitoms (TR-234).  

43. Dėl Kauno miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašo 

patvirtinimo (TR-242). 

44. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-702 „Dėl 

Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ 

pakeitimo (TR-194). 

45. Dėl įgaliojimų suteikimo Olgai Ridzevičienei, Dangirai Naujokienei ir Dianai 

Macijauskienei (TR-203). 

46. Dėl sutikimo tiesti elektros tinklus ir servituto žemės sklypui (unikalus Nr. 4400-4863-

8968) Ateities pl., Kaune, nustatymo (TR-250).  

47. Dėl sutikimo tiesti elektros tinklus ir servituto žemės sklypui (unikalus Nr. 4400-0605-

4826) Veiverių g., Kaune, nustatymo (TR-204). 

48. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus Kalvarijos g., Kaune (TR-205). 

49. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus Galindų g., Kaune (TR-206). 

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

pavertimą kitomis naudmenomis (teritorijoje prie Islandijos plento ir Panerių gatvės, Kaune)          

(TR-211). 

51. Dėl pritarimo panaikinti žemės sklypo Savanorių pr. 99, Kaune, servitutą (TR-244). 

52. Dėl nekilnojamojo turto – aikštelės Brastos g., prie pastato  Raudondvario pl. 84, Kaune, 

nuomos (TR-251).  

53. Dėl nekilnojamojo turto A. Stulginskio g. 61, Kaune, perdavimo Kauno Suzukio pradinei 

mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-253).  

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

Aukštaičių g. 78, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-240). Dėl pritarimo uždarosios 

akcinės bendrovės „Centrinis knygynas“ ir  uždarosios akcinės bendrovės „Stoties turgus“ 2020 metų 

veiklos ataskaitoms (TR-225). 

55. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Molėtų g. 19-2, Kaune, pardavimo (TR-243). 

56. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto A. Strazdo g. 75-21, Kaune, pardavimo                

(TR-213). 

57. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto J. Grušo g. 13-2, Kaune, pardavimo (TR-224). 

58. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Taikos pr. 39-2, Kaune, pardavimo (TR-241), 

59. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Totorių g. 10, Kaune, dalies pardavimo (TR-202), 

60. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Kranto 9–ojoje g. 14, Kaune, dalies pardavimo 

(TR-200). 
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61. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Aukštaičių g. 19, Kaune, dalių pardavimo          

(TR-199).  

62. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų A. Smetonos al. 19, Kaune, dalių pardavimo    

(TR-198).  

63. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Tunelio g. 17, Kaune, pardavimo (TR-201).  

64. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Radvilų Dvaro g. 1, Kaune, dalies pardavimo  

(TR-223).  

65. Dėl valstybinės žemės sklypo Vaidoto g. 11, Kaune, dalies panaudos (TR-258). 

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų) 

 

 

A. Palionis Kadangi įtraukėme papildomą klausimą, T. Žebuolis nusišalina nuo klausimo 

svarstymo „Dėl valstybinės žemės sklypo Vaidoto g. 11, Kaune, dalies panaudos“ (TR-258). 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti T. Žebuolio nusišalinimui nuo Nr. TR-258 

sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-207 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėjas – V. Lendraitis, Antikorupcijos komisijos pirmininkas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-180). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-221 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-563 „Dėl Kauno miesto savivaldybės projektų 

atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 

R. Kupčinskas. Prašau išvardinti kokiomis dar lėšomis gali būti finansuojami šie projektai, 

neskaitant biudžeto lėšų. 
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E. Revuckaitė. Tai valstybės, paramos ir kitos lėšos, kurios skiriamos savivaldybei tam 

tikroms funkcijoms arba veikloms įgyvendinti. 

J. Kupčinskienė. Kodėl sprendimas yra teikiamas dabar ir ar jis neturėjo būti teikiamas prieš 

skandalingą lėšų skyrimą „MAMA“ apdovanojimams? Dėl kokių priežasčių sprendimas yra 

keičiamas? 

E. Revuckaitė. Gauname įvairių lėšų, kurias galime panaudoti programai. Šiuo atveju skirtos 

lėšos „MAMA“ renginiui nėra susijusios su šia programa. „MAMA“ renginiui skirtos lėšos nebuvo 

skirstomos per šią programą 

E. Gudišauskienė. Pranešėjos atsakymai sukėlė dar didesnes abejones, todėl tikėtina, kad šis 

pakeitimas yra susijęs su „MAMA“ muzikiniais apdovanojimais. Kontrolės komitetas nagrinėjo šį 

klausimą. Pradžioje reikėjo pasikeisti finansavimo šaltinius programoje „Iniciatyvos Kaunui“ ir tik 

po to priimti sprendimus dėl finansavimo „MAMA“ apdovanojimų. Nes „MAMA“ apdovanojimai 

gavo 20 tūkst. eurų paramą, kas nebuvo numatyta nuostatuose. Tai sukelia labai rimtas abejones, kaip 

tvarkomasi su savivaldybės ir kitomis lėšomis. Tai parodo valdančiųjų požiūrį į teisingą viešųjų 

finansų panaudojimą. 

E. Revuckaitė. Noriu atkreipti dėmesį, kad „MAMA“ apdovanojimams skirtas biudžetas yra 

iš savivaldybės lėšų, o ne iš kitų šaltinių.  

E. Gudišauskienė. Jūs pateikėte visą informaciją ir susitarimą su UAB „Kauno audinių 

projektas“ įmone, pagal kurį savivaldybė gavo paramą projekto finansavimui. 

 

E. Gudišauskienė prašo balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 29, prieš – 8, susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-181 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-245 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės vaikų 

stovyklų, organizuojamų mokinių atostogų metu, finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo “. 

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

vedėja Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 

J. Kupčinskienė. Šiandien svarstome tvarkos aprašą, o vakar jau buvo paleista sistema dėl 

pačių stovyklų. Ar ne taip? 

E. Revuckaitė. Taip, stovyklos yra skaidomos į du finansavimo etapus. Dabar yra paleistos 

stovyklos, kurios finansuojamos iš programos „Iniciatyvos Kaunui“, tai yra 21 finansuotas projektas. 

Prieš porą mėnesių priimti sprendimai, pasirašytos sutartys, todėl ir startavo vaikų stovyklos. 

Ministerijai priėmus tam tikrus pakeitimus, dėl krepšelio lėšų panaudojimo, atsiras papildoma 

galimybė tėvams registruoti vaikus į įvairias stovyklas. 
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Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-182 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-254 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl VšĮ „Kaunas IN“ teikiamų paslaugų įkainių 

nustatymo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-183 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-255 ,,Dėl pritarimo viešosios įstaigos 

„Kaunas IN“ 2020 metų veiklos ataskaitai“.  

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

jungtiniame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T- 184). 

 

 

D. Matijošaitis, Š. Matijošaitis, R. Bičkauskienė, E. Gudišauskienė atsijungia nuo balsavimo 

sistemos. 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-247 ,,Dėl nekilnojamojo turto, žemės ir 

valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 

P. Lukševičius. Labai svarbu ir pritariame verslo paramai. Noriu atkreipti dėmesį, kad 

viešbučiams taikome 50 proc. nuolaidą, o kitiems verslams tik 25 proc. nuolaidą. Siūlau ateityje 

paramą skirti visiems vienodai, nes nuo COVID pandemijos nukentėjo ir kiti verslai.  

A. Palionis. Projektas parengtas atsižvelgiant į prieš metus priimtą sprendimo projektą, nes 

vieni nukentėjo daugiau, kiti mažiau, o pagalbos nukentėjusiems nuo COVID pandemijos reikia 

visiems. 
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-185 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

D. Matijošaitis, Š. Matijošaitis, R. Bičkauskienė prisijungia prie balsavimo sistemos. 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-249 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2003 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl prekybos Kauno viešosiose vietose tvarkos“ 

pakeitimo“. 

Pranešėja – S. Šėlienė, Licencijų, leidimų ir 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- 186 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

E. Gudišauskienė prisijungia prie balsavimo sistemos. 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-252 ,,Dėl UAB „Reklamos arka“ atleidimo 

nuo vietinės rinkliavos už leidimų įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą“.  

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

komitetuose, sprendimui nepritarta. 

 

KALBĖJO: 

 

P. Lukševičius. Kadangi komitetai sprendimo projektui nepritarė, todėl prašome balsuoti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 7, prieš – 27, susilaikė – 3 

NUSPRĘSTA. Sprendimo nepriimti. 

 

KLABĖJO: 

 

E. Gudišauskienė. Man labai gaila, kad valdantieji diskriminuoja verslo sektorių. Ankstesniu 

sprendimu nukentėjusiems nuo pandemijos verslams taikėme nekilnojamo turto, žemės mokesčio 

lengvatas, tai lygiai taip pat ir išorinės reklamos sektorius yra stipriai nukentėjęs nuo pandemijos. 

Galbūt specialiai norima šią įmonę nuvesti į bankrotą, nes galbūt ne šita įmonė turėjo laimėti reklamos 

įrengimą Kauno mieste. Diskriminaciniai veiksmai netinkami, kada visas verslas kovoja su 

pandemija ir priima rimtus iššūkius. Ir gėda dėl tokio Tarybos priimto sprendimo. 

A. Palionis. Ačiū Editai už nuomonę, tik noriu priminti, kad koncesijos sutartį įmonė laimėjo 

dar Jūsų merui vadovaujant ir šešerius metus ji rodo nuostolingą veiklą pandemijos ir ne pandemijos 
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metu. Nors koncesijos sutartyje numatyta, kad įmonė jau turėjo uždirbinėti pelną. Pagal terminą 

įmonė nebuvo įvykdžiusi sutarčių ir ji vis dar yra teismuose su savivaldybės administracija. Sąžiningą 

verslą arba dirbantį pagal įsipareigojimus reikia skatinti, o kas bando dirbti ne pagal įsipareigojimus, 

reikia išsireikalauti iš jų, kad dirbtų pagal įsipareigojimus. Nemanau, kad verslas ateidamas 

į konkursus numatytų 20 metų nuostolingą veiklą. 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-256 „Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. 

gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 246 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas 

viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 

P. Lukševičius. Ar didėja įkainiai priėmus šį sprendimą? 

S. Šėlienė. Taip, tam tikroms nustatytoms vietoms įkainis didėja.  

P. Lukševičius. Prašau balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 28, prieš – 0, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-187 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-208 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

netekusiu galios“.  

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

komitetuose, du pritarė, o Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė su rengėjo pateiktomis 

pastabomis, t. y. nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. birželio 1 d. (Aplinkos apsaugos 

skyriaus 2021-05-18 d. raštas Nr. 36-2-696 pridedamas). 

A. Palionis. Kadangi prieš tvirtinant darbotvarkę buvo kilę diskusijų dėl 10 ir 11 

darbotvarkės klausimų ir buvo siūlyta išimti iš darbotvarkės 11 klausimą, nes buvo gauta pretenzija. 

Todėl prašau skyriaus vedėjos pakomentuoti pretenziją ir pateikti teisininkų nuomonę šiuo klausimu.  

R. Savickienė. Atsakysiu kartu pristatydama ir 11 klausimą. Sprendimo projekto priede yra 

pažymėta 41 Kauno skverų teritorija. 2012 metais buvo priimtas sprendimo projektas, kuriuo skvero 

statusas buvo suteiktas 38 miesto teritorijoms. Atsižvelgiant į bendruomenių prašymus, nauji skverai 

bus steigiami Aleksoto, Narsiečių bei Panemunės teritorijose. Ties Piliuonos gatve, ties Vyčio 

Kryžiaus g. bei Garliavos pl. Pretenzija yra gauta iš Žemųjų Šančių bendruomenės, kurioje nurodo 

4 pozicijas, kurių siūlo netraukti į sprendimo projektą. Pateikiu nuomonę į pretenziją. 

1 pastaba: pagal Želdynų įstatymą – skveras ne mažesnis kaip 0,05 hektaro trumpalaikiam 

poilsiui skirtas želdynas su vyraujančiomis atviromis erdvėmis, gerinantis miesto, miestelio ir kaimo 

estetinę ir ekologinę būklę (Želdynų įstatymo  2 str. 16 d.). Taigi, kaip matyti iš sąvokos apibrėžimo, 

tam, kad tam tikrai želdynų teritorijai būtų suteiktas skvero statusas,  vertintinas ne tik teritorijos 

plotas, tačiau ir želdynų kompozicinė visuma. Pareiškėjai šiuo atveju, kaip matyti iš pretenzijos, 
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teritorijos priskyrimą (negalėjimą priskirti) skverams sieja išskirtinai su jos dydžiu, tačiau dėl želdynų 

kompozicinės visumos, kodėl teritorijoms negalėtų būti suteiktas skvero statusas, pastabų nepateikia. 

Taip pat akcentuotina, kad viršutinė skvero riba teisės aktuose nėra reglamentuota.  

2 pastaba: Visų pirma, pastebėtina, kad Želdynų įstatyme nereglamentuota kokio lankymo 

intensyvumo teritorijoje gali būti steigiamas skveras, šiuo atveju svarbus pačių skverų (želdynų) 

steigimo tikslas – gerinti aplinkos kokybę, tenkinti visuomenės sveikos gyvensenos ir rekreacijos 

poreikius. Skverai yra rekreacinės paskirties želdynai, kurie miestuose yra privalomi ir jų plotas 

normuojamas pagal Aplinkos ministerijos nustatytas normas nustatant bendrą rekreacinės paskirties 

želdynų plotą, tenkantį vienam miesto gyventojui (Želdynų įstatymo 6 str. 1 d. 1 p., 8 str. 1 d.). Todėl 

būtent siekiant miesto teritorijas paversti kuo mažiau intensyviomis, yra steigiamos tam tikros 

paskirties želdynų teritorijos, tame tarpe ir skverai. 

3 pastaba: kaip minėta 1punkte skveras – tai ne vien želdynais apaugusi teritorija, tačiau tam 

tikros teritorijos želdynas su vyraujančiomis atviromis erdvėmis. Todėl Bendrajame plane atvaizduoti 

skverų plotai taip, kaip numato Želdynų įstatymo 2 str. 16 d. 

4 pastaba: Šiuo metu tvirtinamas skverų sąrašas – tai Kauno miesto tarybos 2012-12-06 

sprendimu Nr. T-652 patvirtintas sąrašas su pakeitimais (papildymais). Prie to sprendimo ir pakeitimų 

visos schemos ir yra pateiktos. Dabar tvirtinamas sąrašas tik papildytas trimis naujais skverais. Taip 

pat pastebėtina, kad tvirtinamame teritorijų, kurioms suteikiamas skverų statusas, sąraše, kur žemės 

sklypai suformuoti, nurodytas konkretus skverų plotas, kuriems dar nesuformuotas plotas – nurodytas 

apytikslis. 

Prašau pritarti sprendimo projektui, nes kuo daugiau saugomų teritorijų ir žaliųjų jungčių, 

tuo labiau miestas draugiškesnis gyventojams. 

A. Palionis. Dėkoju Radetai už išsamų paaiškinimą. Grįžtame prie 10 darbotvarkės klausimo 

(TR-208) svarstymo.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 

E. Gudišauskienė. Bendruomenės keliamas klausimas dėl rekreacinio memorialinio parko 

įsteigimo šalia Nemuno krantinės gatvės. Ar tai būtų svarstytinas klausimas ir tokie teisės aktai tai 

numato? Koks Jūsų, kaip aplinkosaugininkės, požiūris į šią teritoriją? 

R. Savickienė. Manau tikslinga nagrinėti ir diskutuoti šia tema.  

J. Kupčinskienė. Žemieji Šančiai yra vienintelis mikrorajonas Kaune, kuris neturi parko. 

Numatytas 21 ha plotas vis tiek neturėtų vadintis skveru. 

R. Savickienė. Pagal teritorijos dydį turėtų vadintis parku, bet pagal kitus kriterijus neturėtų 

vadintis parku. Niekada nevėlu skvero pervadinti parku. 

A. Filinaitė. Norėjau pranešėjos paklausti dėl Tyrlaukio gatvės, kuri yra prie 9 forto 

memorialinio muziejaus. Kokie darbai numatyti, nes teritorija turi istorinę atmintį. 

R. Savickienė. Šiuo metu jokie darbai nevykdomi, o pradėjus darbus bus atsižvelgta į visus 

saugotinus kriterijus. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl rengėjo siūlomų pataisų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo siūlomoms pataisoms.  
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su rengėjo pakeitimu. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su rengėjo pakeitimu (sprendimas Nr. T-188 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-209 ,,Dėl skverų statuso suteikimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 

R. Kupčinskas. Lyginant 2012 m. gruodžio 6 d. sprendimą su šios dienos sprendimu, matosi, 

kad 6-iose teritorijose plotai yra sumažėję, kuo tai galima paaiškinti? 

R. Savickienė. Vienos teritorijos sumažėja, kitos padidėja. Priimdami sprendimą dėl šios 

teritorijos skvero statuso suteikimo, kreipsimės dėl šios teritorijos sklypo suformavimo. Suformavus 

sklypą ir atsižvelgus į gretimai esančius sklypus bus tikslinama teritorija. 

E. Gudišauskienė. Ar sąraše pateikti skverų plotai turi atliktus kadastrinius matavimus ir visi 

dokumentai sutvarkyti ar dar yra eigoje? 

R. Savickienė. 6 plotai yra jau įregistruoti, kitų procedūros dar vyksta. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-189 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-214 ,,Dėl Vilties ir J. Pabrėžos gatvių 

geografinių charakteristikų pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-190 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-215 ,,Dėl J. Velaniškio gatvės pavadinimo 

suteikimo“.  

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

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

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-191 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-217 ,,Dėl V. Kavolio gatvės pavadinimo 

suteikimo.  

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-192 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-226 ,,Dėl pritarimo Kauno savivaldybės 

įmonės „Kauno planas“ 2020 metų veiklos ataskaitai“.  

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

Klausimas svarstytas jungtiniame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T- 193). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-227 ,,Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos 

,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ 2020 metų veiklos ataskaitai“. 

Pranešėja – J. Brazaitienė, Centrinio apskaitos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

jungtiniame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-194). 

 

 

M. Jurgutis atsijungia nuo balsavimo sistemos. 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-230 ,,Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms“. 

Pranešėja – E. Andriuškienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas jungtiniame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-195). 

 

M. Jurgutis prisijungia prie balsavimo sistemos. 

 

S. V. Bartaška atsijungia nuo balsavimo sistemos. 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-231 ,,Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės kultūros įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms“.  

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

komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-196). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-222 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių 

paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

Pranešėja – J. 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-197 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

S. V. Bartaška prisijungia prie balsavimo sistemos. 

 

 

20 SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-239 „Dėl pritarimo Bendradarbiavimo dėl 

socialinių paslaugų plėtojimo Kauno miesto savivaldybės šeimoms, kurių vaikai yra gydomi Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose, sutarties projektui“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-198). 
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21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-229 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms“.  

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

jungtiniame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-199) 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-192 ,,Dėl Kauno Aleksandro Stulginskio 

mokyklos-daugiafunkcio centro pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“.  

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-200). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-193 ,,Dėl Kauno Vaišvydavos pagrindinės 

mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“.  

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-201). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-218 ,,Dėl Kauno Dainavos progimnazijos 

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

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-202). 
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25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-219 ,,Dėl Kauno Suzukio pradinės 

mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno Suzuki progimnazijos nuostatų 

patvirtinimo“. 

Pranešėja – O. 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-203). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-197 ,,Dėl Kauno Jono Laužiko mokyklos 

nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – O. 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-204). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-210 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-69 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse ikimokyklinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – O. 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-205). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-195 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės ir 

valstybės turto, perduoto Kauno ,,Vyturio“ gimnazijai, nurašymo, išardymo ir likvidavimo“.   

Pranešėja – O. 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-206). 
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29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-196 ,,Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio 

materialiojo turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti 

juo patikėjimo teise“. 

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

pritarta su rengėjo pastaba. Buvo gautas Nacionalinės švietimo agentūros raštas, patikslinantis 

perduodamų kompiuterių modelį. Todėl Kauno miesto savivaldybės tarybos projekto Nr. TR-196 

1 priede būtina pakeisti nurodytą kompiuterio modelį, vietoj skaičiaus „450“ įrašant „455“ (Švietimo 

skyriaus 2021-05-19 raštas Nr.35-20-110 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-207). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-212 ,, Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio 

materialiojo turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti 

juo patikėjimo teise“.  

Pranešėja – O. 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-208). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-236 ,,Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinių neformaliojo švietimo ir pagalbą teikiančių įstaigų 2020 metų veiklos 

ataskaitoms“.  

Pranešėja – O. 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-209). 
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32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-235 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų 2020  metų veiklos ataskaitoms“.  

Pranešėja – O. 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-210). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-237 ,,Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinių bendrojo ugdymo mokyklų 2020 metų veiklos ataskaitoms“. 

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

komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-211). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-220 ,,Dėl turto perdavimo patikėjimo teise 

valdyti Kauno sporto mokyklai „Startas“. 

Pranešėjas – V. Poderytė-Martinkienė, Sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-212). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-238 ,,Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės sporto įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms“.  

Pranešėjas – V. Poderytė-Martinkienė, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

jungtiniame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 

R. Kupčinskas. Svarstant ataskaitas , buvo minima, kad nėra sunkiosios atletikos ir šaškių 

trenerių. Ar Kauno mieste nėra norinčių užsiiminėti sunkiąja atletika ir žaisti šaškėmis ir kaip ši 

problema yra sprendžiama? 

V. Poderytė-Martinkienė. Šių sporto šakų nėra sporto mokykloje „Gaja“. Ilgametė problema, 

kad Sporto universitetas neparengia sunkiosios atletikos trenerių. O šaškių trenerė išėjo į pensiją ir 

ieškoma jai pamainos. 
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V. Lendraitis. Kokioje rengimo stadijoje yra Kauno miesto sporto strategija? Turint 

strategiją, įmonių veikla būtų efektyvesnė. 

V. Poderytė-Martinkienė. Kauno miesto sporto strategijos rengimas yra laikinai atidėtas, kol 

bus parengtas naujas Kauno miesto strateginis planas. Pagal jį bus derinama sporto strategija. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-238). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-233 ,,Dėl pritarimo uždarosios akcinės 

bendrovės Kauno butų ūkio 2020 metų veiklos ataskaitai (TR-233).  

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

jungtiniame komiteto posėdyje, pritarta be pastabų. 

Rengėjas prašo dėl techninių klaidų patikslinti sprendimo projekto preambulę ir 1 punktą 

(Bendrųjų reikalų skyriaus 2021-05-19 d. raštas Nr. 03-5-102 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 pakeitimais. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su ,pakeitimais. (sprendimas Nr. T-214). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-228 ,,Dėl pritarimo AB „Kauno energija“ 

2020 metų veiklos ataskaitai“.  

Pranešėjas – R. Endrikis, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus 

vedėjas“. Klausimas svarstytas jungtiniame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 

J. Koryzna. Papildomai atsiradus 70 megavatų papildomos galios dėl šiukšlių deginimo, 

padidėjo konkurencija tarp gamintojų. Įmonėms, negavusioms kompensavimo už galią, gresia 

bankrotas. Ar neplanuojate pirkti tokių įmonių ir kokia situacija Kaune, atsiradus šiukšlių deginimui? 

R. Endrikis. Pirkti privačių katilinių šiuo metu neplanuojame, Kauno energijos gamybiniai 

pajėgumai pakankami. Šiukšlių deginimas ir kogeneracinių jėgainių įsiliejimas į bendrą rinką naudą 

sukūrė eiliniam vartotojui mažindami kainą. Tokia yra konkurencinė rinka. 

  



22 
 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-215). 

 

 

Š. Matijošaitis atsijungia nuo balsavimo sistemos. 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-257 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi 

nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, 

kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, dvejuose pritarta be pastabų, o Ekonomikos ir finansų komitetas 

pritarė su rengėjo pastaba ir siūlo pritarti sprendimo projektui su 3 pastabomis.  

Rengėjas prašo papildyti Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto 

vietomis transporto priemones statyti nuostatų 4 punktą tokiu sakiniu ,,Rinkliava riboto laiko 

stovėjimo zonoje esančioje aikštelėje prie Žalgirio arenos nerenkama  renginių metu ir likus ne 

mažiau kaip 3 valandoms iki renginio pradžios“; Kauno miesto vietų, kuriose renkama vietinė 

rinkliava už naudojimąsi nustatytomis vietomis transporto priemonėms statyti, sąraše įrašyti aikštelę 

prie Žalgirio arenos į riboto stovėjimo zoną; ištaisyti korektūros klaidą ir paplūdimio zonoje vietoj 

,,Aikštelė prieš pastatą R. Kalantos 21A“ įrašyti ,,Aikštelė prieš pastatą T. Masiulio 21A“ (Transporto 

ir eismo reguliavimo skyriaus 2021-05-20 d. raštas Nr. 39-15-45 pridedamas). 

Ekonomikos ir finansų komitetas pateikė tokius siūlymus: 1. Aikštelę prieš pastatą 

T. Masiulio g. 21 A priskirti ne prie Paplūdimio zonos, bet prie Žaliosios zonos. 2. Aikštelę prie 

Pažaislio vienuolyno priskirti prie Žaliosios zonos. 3. Karaliaus Mindaugo prospektą priskirti ne prie 

Žaliosios zonos, bet prie Mėlynosios zonos. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 

J. Kupčinskienė. Rinkliavos yra didinamos, bet nėra sprendimų gerinančių viešojo 

transporto kokybę. Automobiliais atvykstantys į Kauną pasigenda stovėjimo aikštelių. Trūksta 

aikštelių dviračiams. 

M. Matusevičius. Viešojo transporto kokybė gerėja, atsiranda naujų parkavimo vietų, 

įrenginėjami dviračių takai. Visa infrastruktūra Kauno mieste yra pritaikoma darniam judumui. 

P. Lukševičius. Prašau įvardinti kiek padidėja mokestinis plotas ir kiek padidėja kaina, nes 

daug kur kaina didėja dvigubai. Tai beprecedentinis įvykis Lietuvos istorijoje. 

M. Matusevičius. Kainos didėja per vieną zoną. Tik viena aikštelė, prie buvusio Merkurijaus, 

kurioje iš žaliosios zonos siūloma perkelti į raudonąją zoną. Papildomai apmokestinti planuojame 

apie 10 proc. teritorijos. 

P. Lukševičius. Gerbiami kolegos, prisidengiant tvariu mobilumo planu, kurį kažkada 

pristatė Taryboje, vykdoma be precedentinė reketavimo akcija, kurią galima sulyginti su 90-ųjų 

reketavimo akcija. Daugumoje vietų parkavimo kainos yra didinamos dvigubai. Infrastruktūra yra 

neparuošta ir kainos keliamos siekiant padidinti miesto biudžetą. 

J. Koryzna. Sprendime yra ir gerų dalykų. Pirmiausia reikia sudaryti sąlygas miesto svečiams 

saugiai palikti automobilį. Reikėtų statyti daugiaaukštes parkavimo aikšteles ir sudaryti sąlygas 
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saugiai pasiekti miesto centrą viešuoju transportu, dviračiais ir paspirtukais. Tai turėjo būti padaryta 

pirmiau, negu apmokestinti parkavimo vietas. 

E. Gudišauskienė. Sprendimą vertinčiau, kaip gražiai supakuotą dovanėlę kauniečiams 

gimtadienio proga. Prisidengiant STT rekomendacijomis siekiant didesnio skaidrumo, keliamos 

parkavimo kainos norint padidinti miesto biudžetą. Problemos dėl parkavimo persikels iš miesto 

centro į kitus rajonus, nes miestiečiai ieškos pigesnių arba visai nemokamų parkavimo vietų. 

Skatinimas vykti į miesto paplūdimius viešuoju transportu yra nelogiškas, žinant kaip nepatogiai 

važiuoja miesto transportas savaitgalio arba švenčių dienomis. Pasigendama sprendimų didinti 

viešojo transporto prieinamumą. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pakeitimų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktiems pakeitimams. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Ekonomikos ir finansų komiteto siūlymo aikštelę prieš pastatą 

T. Masiulio g. 21 A priskirti ne prie Paplūdimio zonos, bet prie Žaliosios zonos. 

Už –0; prieš – 21; susilaikė – 13. 

NUSPRĘSTA. Nepritarti Ekonomikos ir finansų komiteto siūlymui. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Ekonomikos ir finansų komiteto siūlymo aikštelę prie Pažaislio vienuolyno 

priskirti prie Žaliosios zonos.   

Už –0; prieš – 27; susilaikė – 5 

NUSPRĘSTA. Nepritarti Ekonomikos ir finansų komiteto siūlymui. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Ekonomikos ir finansų komiteto siūlymo Karaliaus Mindaugo prospektą 

priskirti ne prie Žaliosios zonos, bet prie Mėlynosios zonos. 

Už –0; prieš – 26; susilaikė – 8 

NUSPRĘSTA. Nepritarti Ekonomikos ir finansų komiteto siūlymui. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su rengėjo pateiktais pakeitimais. 

Už –28; prieš – 7; susilaikė – 2 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su rengėjo pateiktais pakeitimais (sprendimas Nr. T-216 

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

Š. Matijošaitis prisijungia prie balsavimo sistemos. 

 

V. Gudėnas atsijungia nuo balsavimo sistemos. 
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39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-246 ,,Dėl Lietuvos krepšinio federacijos 

olimpinio atrankos turnyro dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir 

troleibusais lengvatos dydžio nustatymo“.  

Pranešėjas – M. Matusevičius, Transporto ir eismo organizavimo 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-217). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-248 ,, Dėl bendradarbiavimo sutarties su 

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos sudarymo“.  

Pranešėjas – M. Matusevičius, Transporto ir eismo organizavimo 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-218). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-232 ,, Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos 

„Parkavimas Kaune“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ 2020  metų veiklos 

ataskaitoms“.  

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

Klausimas svarstytas jungtiniame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 

J. Koryzna. Kauno autobusų darbuotojams darbo užmokestis sumažėjo 10 proc., o 

vadovybės kilo 6,39 proc., gal galėtumėte paaiškinti priežastis? 

M. Matusevičius. Esant pandemijai, sumažėjo keleivių srautai, nuvažiuojama mažiau 

kilometrų, negaunamas pelnas iš pravažiavimo bilietėlių, tai turėjo įtakos darbuotojų atlyginimams. 

Vadovybė įgyvendinus dalį projektų, ir gavę beprocentinę paskolą buvo motyvuoti vienkartinėmis 

išmokomis. 

R. Kupčinskas. Vadovybė įdėjo pastangų įsigyjant naujas transporto priemones, bet gal 

pasakytumėte kiek darbuotojų yra prastovose? Kokios skolos užguls bendrovę ir savivaldybę įsigijus 

transporto priemones? 

M. Matusevičius. Prastovose būna apie 100 darbuotojų. Viešasis transportas buvo senas ir 

nusidėvėjęs, kurį reikėjo pakeisti. Paskolos naujų autobusų pirkimui buvo gautos geromis sąlygomis, 

norint suteikti keleiviams geresnę kokybę, turėjome prisiimti riziką. Naujos transporto priemonės 

ženkliai ekonomiškesnės, patrauklesnės ir patogesnės. 
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J. Koryzna. Vairuotojams drastiškai sumažinus atlyginimus, įmonė turi 138 tūkst. pelno. Bet 

negalime pasakyti, kad įmonė labai gerai dirbo. Esant dabartinei situacijai ir įmonės vadovybei 

pasikelti atlyginimus nesolidarizuojantis su vairuotojais yra nekorektiška.  

P. Lukševičius. Pajamos Kauno autobusų krito ir labai gaila, kad Kauno savivaldybė 

„prisiriša“ prie kitų ekonomikos rodiklių. 

E. Gudišauskienė. Jeigu jungtiniame komitetų posėdyje ataskaitą pristatė „Kauno autobusų“ 

direktorius, tai biudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“ vadovo nematėme ir jis negalėjo atsakyti į 

mūsų klausimus. Įmonė nepateikė pasiūlymų dėl parkavimo Kaune paslaugos gerinimo. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Už – 29; prieš – 1; susilaikė – 6.  

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-219). 

 

V. Gudėnas prisijungia prie balsavimo sistemos. 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-234 ,,Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms“.  

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

jungtiniame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 

J. Koryzna. Keistas klausimo formulavimas, mes neišgirdome kokios įmonės bus 

pristatomos. 

A. Pakalniškis. Sprendimo projekte pristatomos 6 savivaldybės įmonių ataskaitos, tai UAB 

,,Kauno vandenys“, UAB ,,Kauno gatvių apšvietimas“, UAB ,,Kauno švara“, SĮ ,,Kapinių priežiūra“, 

UAB Laboratorinių bandymų centras, BĮ S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas. 

 

KALBĖJO: 

 

P. Lukševičius. Ydinga praktika suplakti įmones pristatant ataskaitą. Ateityje, siūlau, 

kiekvieną įmonę svarstyti atskirai. Informacija pateikiama minimaliai. Tarybos nariai nedalyvavę 

jungtiniame komitetų posėdyje negali susipažinti su ataskaita. UAB „Gatvių apšvietimas“ gauna 

35 proc. iš aplinkos priežiūros, kur paslaugą galėtų teikti privatus kapitalas, nes yra sudarytas vidinis 

sandoris. 

E. Gudišauskienė. Noriu akcentuoti sprendimo projekto rengimo logiką, nes šiuo metu vienu 

sprendimo projektu tvirtinamos visos įmonės, nors gal ne visoms pritariame. Ateityje siūlau kiekvieną 

įmonę tvirtinti atskiru sprendimu. Taip bus aiškiai išreikštas balsavimas ir argumentai, kodėl 

pritariama arba nepritariama.  

J. Koryzna. Taip pat pritariu siūlymui ateityje ataskaitas svarstyti atskirai. Pranešėjas net 

pavadinimo nepristato kas bus svarstoma. 

A. Palionis. Ačiū už pasisakymą, manau administracija išgirdo prašymą. Susidaro nuomonė, 

kad opozicijos atstovai tik per Tarybos posėdį išgirdo, nes per komitetų posėdžius pastabų nebuvo. 
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E. Gudišauskienė. Siūlau nustoti ignoruoti Tarybos posėdį. Jūs puikiai žinote apie pralaimėtą 

pirmos instancijos teismą, kuriame akcentuota, kad ne komiteto posėdžiuose atstovaujame rinkėjams, 

bet Tarybos posėdžiuose. Mes teikiame siūlymus ir Tarybos posėdžio darbotvarkėje, bet valdantieji į 

juos neatsižvelgia. Demokratijos Kauno mieste liko labai mažai.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Už – 29; prieš – 0; susilaikė – 7.  

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-220). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-242 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės turto 

perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Pranešėjas – D. 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-221 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-194 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-702 „Dėl Savivaldybės turto nuomos konkurso 

komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-222). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-203 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo 

Olgai Ridzevičienei, Dangirai Naujokienei ir Dianai Macijauskienei“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-223). 
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46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-250 ,,Dėl sutikimo tiesti elektros tinklus ir 

servituto žemės sklypui (unikalus Nr. 4400-4863-8968) Ateities pl., Kaune, nustatymo“ .  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-224). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-204 ,,Dėl sutikimo tiesti elektros tinklus ir 

servituto žemės sklypui (unikalus Nr. 4400-0605-4826) Veiverių g., Kaune, nustatymo. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-225). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-205 ,,Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus 

Kalvarijos g., Kaune“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-226). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-206 ,,Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus 

Galindų g., Kaune“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-227). 

 

R. Bičkauskienė atsijungia nuo balsavimo sistemos 
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50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-211 ,,Dėl miško žemės pavertimo kitomis 

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

Islandijos plento ir Panerių gatvės, Kaune)“. 

Pranešėjas – D. 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-228). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-244 ,,Dėl pritarimo panaikinti žemės sklypo 

Savanorių pr. 99, Kaune, servitutą“. 

Pranešėjas – D. 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-229). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-251 ,,Dėl nekilnojamojo turto – aikštelės 

Brastos g., prie pastato Raudondvario pl. 84, Kaune, nuomos“.  

Pranešėjas – D. 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-230). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-253 ,,Dėl nekilnojamojo turto 

A. Stulginskio g. 61, Kaune, perdavimo Kauno Suzukio pradinei mokyklai valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise“.  

Pranešėjas – D. 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-231). 
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54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-240 ,,Dėl pripažinto nereikalingu, 

netinkamu (negalimu) naudoti nekilnojamojo daikto Aukštaičių g. 78, Kaune, nurašymo, išardymo ir 

likvidavimo“.  

Pranešėjas – D. 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-232). 

 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-225 ,,Dėl pritarimo uždarosios akcinės 

bendrovės „Centrinis knygynas“ ir  uždarosios akcinės bendrovės „Stoties turgus“ 2020 metų veiklos 

ataskaitoms“. 

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

jungtiniame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

KALBĖJO: 

 

E. Gudišauskienė. Svarstant įmonių ataskaitas komitetuose, nedalyvavo nei vienos įmonės 

vadovas, todėl nebuvo galimybės užduoti klausimus. Jeigu nebuvo planuota pakviesti vadovus, 

nereikėjo traukti sprendimo projekto į Tarybos darbotvarkę. Tokia tvarka išreiškiama nepagarba 

įmonėms. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Už -29; prieš – 0; susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-233). 

 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-243 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Molėtų g. 19-2, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. 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-234). 

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-213 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

A. Strazdo g. 75-21, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. 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-235). 

 

D. Večerskis atsijungia nuo balsavimo sistemos. 

 

 

58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-224 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

J. Grušo g. 13-2, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-236). 

 

 

59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-202 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato 

Totorių g. 10, Kaune, dalies pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-238). 

 

 

60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-241 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Taikos pr. 39-2, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 

J. Kupčinskienė. Yra pateikti 6 panašūs ūkinės paskirties klausimai, kiek dar turim tokių 

pastatų, kiek savivaldybė planuoja jų parduoti. Kiek tokių pastatų buvo parduota per 2020 metus, 

kokia buvo gauta suma ir kam buvo panaudotos gautos lėšos? 

D. Valiukas. Apibendrinę informaciją pateiksime kito posėdžio metu.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-237). 
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61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-200 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato 

Kranto 9–ojoje g. 14, Kaune, dalies pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-239). 

 

 

62. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-199 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų 

Aukštaičių g. 19, Kaune, dalių pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-240). 

 

 

63. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-198 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų 

A. Smetonos al. 19, Kaune, dalių pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-241). 

 

 

64. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-201 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų 

Tunelio g. 17, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-242). 
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65. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-223 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato 

Radvilų Dvaro g. 1, Kaune, dalies pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-243). 

 

T. Žebuolis atsijungia nuo balsavimo sistemos. 

 

 

66. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-258 „Dėl valstybinės žemės sklypo Vaidoto 

g. 11, Kaune, dalies panaudos“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 

J. Kupčinskienė. Kadangi šis projektas buvo strateginiame miesto plane, kodėl skubiai 

klausimas buvo įtrauktas į darbotvarkę? 

D. Valiukas. Kuo greičiau bus priimtas sprendimas, tuo ankščiau bus galima kreiptis į 

Nacionalinę žemės tarnybą dėl tolimesnių veiksmų. 

E. Gudišauskienė. Kadangi klausimas nebuvo svarstytas komitete, klausiu. Atsižvelgiant į 

užstatymo plotus, žemės plotas, kuris bus panaudotas parkavimo aikštelės įrengimui ir sumažinus 

KTU licėjaus mokyklos teritorijai reikalingą plotą nepažeis sanitarinių higienos zonos reikalavimų? 

Dalis sklypo jau yra naudojama baseino statybai. 

D. Valiukas. Projekte atstumai išlaikyti, paskaičiuoti ir užtikrinti reikalavimai, kad 

sklandžiai vyktų tiek projektavimas, tiek statyba. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Už –26; prieš – 0; susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-244). 

 

 

67. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

 

A. Filinaitė. Viešųjų pirkimų tarnyba vertino pirkimą, pavadinimu „Odontologų darbo vietų 

pirkimas“. Šis pirkimas buvo vykdytas be skelbimo ir vertinimo išvadoje buvo nustatyti pažeidimai. 

Tarnyba konstatavo, kad perkančioji organizacija, tai yra Kauno miesto poliklinika, vykdydama 

pirkimą pažeidė viešųjų pirkimų įstatymą. Planuojama pirkimo vertė buvo virš 281 tūkst., be PVM. 

Noriu pasiteirauti ar Kauno miesto savivaldybei šis atvejis yra žinomas, nes Viešųjų pirkimų tarnyba 

rekomenduoja nutraukti šią pirkimo sutartį. Ar perkančioji organizacija informavo Viešųjų pirkimų 

tarnybą apie priimtą sprendimą dėl sudarytos sutarties? Kieno lėšomis buvo norima įsigyti šią įrangą? 
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Lėšos būtų Miesto poliklinikos ar buvo skirtas ir kitas finansavimas? Ir kokia yra administracijos 

pozicija šiuo klausimu? 

A. Palionis. Administracijos vadovai pateiks visą informaciją Tarybos nariams. 

E. Gudišauskienė. Norėjau apžvelgti šios dienos Tarybos posėdį, kokie Tarybos sprendimai 

yra teikiami ir kaip. Ne kartą raginau savivaldybės administraciją atsižvelgti į sprendimų projektų 

aiškinamuosius raštus, nes nurodomas visai kitas sprendimo projekto tikslas. Priimamai visai kiti 

sprendimai negu nurodoma aiškinamuosiuose raštuose. Šiuos sprendimus skaito visa miesto 

visuomenė. 

A. Filinaitė. Kada grįšim iš nuotolinio į realius posėdžius? 

A. Palionis. Kai leis galimybės ir LR teisės aktai.  

 

A. Palionis. Kitas Tarybos posėdis vyks birželio 22 dieną. Dėkoju visiems už dalyvavimą 

posėdyje. 

 

Posėdis baigėsi 11.15 val. 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,  

pavaduojantis savivaldybės merą    Andrius Palionis 

 

 

Tarybos sekretorė     Raminta Matonytė 

 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 

Erika Grudzinskaitė  

 


