
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021 m. liepos 20 d.  Nr. TP-7 

Kaunas 

 

 

 

Posėdis vyko 2021-07-20 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 10.00 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: Ramūnas Širvys, Ligita Valalytė. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

 

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

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

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

balsavimo sistemos. Gautas S. V. Bartaškos prašymas dėl nusišalinimo nuo sprendimo projekto       

TR-334 ,,Dėl Kauno kultūros centro nuostatų patvirtinimo“ svarstymo (pridedama). Prašome                       

S. V. Bartašką atsijungti nuo balsavimo sistemos. 

 

S. V. Bartaška atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

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

TR-334 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

A. Palionis. Gautas I. Visockienės prašymas dėl nusišalinimo nuo sprendimų projektų        

TR-366 ,,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-339 „Dėl nekilnojamojo turto Kovo 11-osios g. 108, Kaune, perdavimo 

valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklai“ ir       

TR-353 „Dėl nuomos sutarties su Tautine lietuvių studentų korporacija „Neo-Lithuania“ pakeitimo, 

nekilnojamojo turto Parodos g. 26, Kaune, perėmimo ir perdavimo“ svarstymo (pridedama). Prašome 

I. Visockienę atsijungti nuo balsavimo sistemos. 

 

I. Visockienė atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti I. Visockienės nusišalinimui nuo TR-366 

sprendimo projekto svarstymo? 
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Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti I. Visockienės nusišalinimui nuo TR-339 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti I. Visockienės nusišalinimui nuo TR-353 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

I. Visockienė prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

S. V. Bartaška prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Gautas V. Gudėno prašymas dėl nusišalinimo nuo sprendimų projektų        

TR-357  „Dėl FIFA pasaulio salės futbolo čempionato savanorių važiavimo vietinio reguliaraus 

susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo“ ir TR-333 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T- 268 „Dėl keleivių vežimo vietinio 

susisiekimo autobusais ir troleibusais Kauno mieste tarifų nustatymo“ pakeitimo“ svarstymo 

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

 

V. Gudėnas atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti V. Gudėno nusišalinimui nuo TR-357 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti V. Gudėno nusišalinimui nuo TR-333 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama). 

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

darbotvarkės svarstymą. Ar galime bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę? 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 
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1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-58 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-341).  

2. Dėl Savivaldybės turto investavimo VšĮ „Kaunas IN“ dalininko kapitalui padidinti 

(TR-360).  

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 20 d. sprendimo                       

Nr. T-150 „Dėl 2021 metų Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos lėšomis 

finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-372).  

4. Dėl Kauno kultūros centro nuostatų patvirtinimo (TR-334).  

5. Dėl Kauno kino centro „Romuva“ nuostatų patvirtinimo (TR-337).  

6. Dėl Kauno miesto muziejaus nuostatų patvirtinimo (TR-338).  

7. Dėl koncertinės įstaigos ,,Kauno santaka“ nuostatų patvirtinimo (TR-361).  

8. Dėl Kauno miesto kamerinio teatro nuostatų patvirtinimo (TR-362).  

9. Dėl Kauno šokio teatro „Aura“ nuostatų patvirtinimo (TR-363).  

10. Dėl Kauno menininkų namų nuostatų patvirtinimo (TR-364).  

11. Dėl koncertinės įstaigos Kauno miesto simfoninio orkestro nuostatų patvirtinimo 

(TR-365).  

12. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T-394 

„Dėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos 

gyventojams dydžio patvirtinimo“ pakeitimo (TR-330).  

13. Dėl Be tėvų globos likusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo, 

pagalbos pinigų skyrimo vaiko laikiniesiems ir nuolatiniams globėjams (rūpintojams), budintiems 

globotojams, šeimynoms ir vaiko laikino apgyvendinimo išmokos mokėjimo Kauno miesto 

savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-359).  

14. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos apeliacinės komisijos sudarymo ir įgaliojimų 

suteikimo Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjui (TR-335).  

15. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2021–2022 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo         

(TR-356).  

16. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-351 

„Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo“ pakeitimo (TR-348).  

17. 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-354).  

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-366).  

19. 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-336).  

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

savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2021–2022 mokslo metais patikslinimo ir 

pritarimo patikslintam priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose 

švietimo įstaigose, kuriose Savivaldybė yra dalininkė, 2021–2022 mokslo metais (TR-349).  

21. Dėl Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro įkainių nustatymo asmenims,  

įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir pageidaujantiems geriau pasirengti tolesniam mokymuisi            

(TR-358).  

22. Dėl valstybės turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn (TR-350).  

23. Dėl žemės sklypo tarp R. Kalantos g. 126 ir R. Kalantos g. 128 , Kaune, formavimo 

ir pertvarkymo projekto rengimo (TR-355).  
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24. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T- 268 

„Dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo autobusais ir troleibusais Kauno mieste tarifų nustatymo“ 

pakeitimo (TR-333).  

25. Dėl FIFA pasaulio salės futbolo čempionato savanorių  važiavimo vietinio 

reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo (TR-357).  

26. Dėl UAB „Šilumininkas“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijai tiekiamos šilumos 

kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo (TR-342).  

27. Dėl žemės sklypų, reikalingų elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos 

išteklių, Kaune, formavimo (TR-373).  

28. Dėl įgaliojimų suteikimo Rasai Mašidlauskienei (TR-371).  

29. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus Vytėnų g., Kaune (TR-319).  

30. Dėl sutikimo tiesti paviršinių nuotekų tinklus žemės sklypuose Karaliaus Mindaugo 

pr. ir Santakos parke, Kaune (TR-368).  

31. Dėl sutikimo tiesti šilumos tiekimo tinklus Vokiečių g., Kaune (TR-320).  

32. Dėl sutikimo tiesti šilumos tiekimo tinklus žemės sklypuose H. ir O. Minkovskių g. 

91, Kaune, ir H. ir O. Minkovskių g. 31, Kaune (TR-367).  

33. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-42 

„Dėl sutikimo tiesti šilumos tiekimo tinklus A. Juozapavičiaus pr., Kaune“ pripažinimo netekusiu 

galios ir sutikimo tiesti šilumos tiekimo tinklus A. Juozapavičiaus pr., Kaune (TR-332).  

34. Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Kauno miesto savivaldybės 

nuosavybėn (TR-345). 

35. Dėl nekilnojamojo turto Kovo 11-osios g. 108, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklai (TR-339).  

36. Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės pr. 54, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise Kauno moksleivių techninės kūrybos centrui (TR-340).  

37. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-130 

„Dėl nekilnojamojo turto Statybininkų g. 12, Kaune, nuomos“  pakeitimo (TR-328).  

38. Dėl  valstybės nekilnojamojo turto  A. Juozapavičiaus pr. 15, Suomių g. 9, Kaune, 

nuomos sutarties  su VšĮ „Automotogaražas“ atnaujinimo (TR-343).  

39. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio materialiojo turto  Baltų pr. 103, Kaune, nuomos 

moksleivių maitinimui organizuoti (TR-352).  

40. Dėl nuomos sutarties su Tautine lietuvių studentų korporacija „Neo-Lithuania“ 

pakeitimo, nekilnojamojo turto Parodos g. 26, Kaune, perėmimo ir perdavimo (TR-353).  

41. Dėl nekilnojamojo turto Šv. Gertrūdos g. 58, Kaune, nuomos ne konkurso būdu 

viešajai įstaigai Kauno įvairių tautų kultūrų centrui (TR-344).  

42. Dėl nekilnojamojo turto Josvainių g. 2, Kaune, nuomos (TR-370).  

43. Dėl pripažintų netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų                         

Europos pr. 109 ir Veiverių g. 132, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-347).  

44. Dėl nekilnojamojo turto A. Juozapavičiaus pr. 123, 127B, Kaune, pirkimo (TR-369).  

45. 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 ir pritarimo taikos sutarties projektui (TR-346).  

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

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

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-351).  

47. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Lakūnų pl. 41, Kaune, dalies pardavimo           

(TR-317).  

48. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Žemuogių g. 10, Kaune, dalies pardavimo 

(TR-318). 

49. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Vilkų g. 10, Kaune, dalies pardavimo           

(TR-325). 
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50. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Kranto 14-ojoje g. 9, Kaune, pardavimo           

(TR-326). 

51. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Pušyno g. 63A, Kaune, pardavimo (TR-327). 

52. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Vytėnų g. 92-3, Kaune, pardavimo (TR-322).  

53. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Naujakurių g. 84-29, Kaune, pardavimo           

(TR-323).  

54. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Savanorių pr. 65, Kaune, pardavimo (TR-324).  

55. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto P. Vileišio g. 7-8, Kaune, pardavimo (TR-321).  

56. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Č. Sasnausko g. 35-5, Kaune, pardavimo          

(TR-329).  

57. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto K. Griniaus g. 5-30, Kaune, pardavimo          

(TR-331). 

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 

 

 

V. Gudėnas prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-341 ,,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. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Parengus sprendimo projektą gauta informacija, kad iš 

ministerijų dar papildomai Savivaldybei paskirta 80 tūkst. 900 eurų (Finansų ir ekonomikos skyriaus                   

2021-07-14 raštas Nr. 09-5-58 pridedamas). Papildomą informaciją svarstė Valdymo ir 

bendruomenių bei Ekonomikos ir finansų komitetai, pritarė be pastabų. Prašome pritarti sprendimo 

projektui su pakeitimu. 

 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Norėčiau pateikti kelis akcentus dėl pagrindinių didžiųjų Kauno miesto 

savivaldybės projektų. Siūlyčiau Savivaldybės administracijos direktoriui įsivertinti rizikas, kurios 

yra susiję su statybinių medžiagų kainų ženkliu kilimu ir tiekimo trikdžiais, įsivertinti ar projektai 

tikrai bus įgyvendinti laiku ir nestrigs. Ypač aktualu atkreipti dėmesį į tuos projektus, kurie sulaukia 

Europos Sąjungos paramos, kad jie nebūtų laiku neįgyvendinti ir nereikėtų gražinti paramos. Kadangi 

turėsime dar ne vieną biudžeto tikslinimą, įvertinus aplinkybes dėl statybų kainų kilimo, vertėtų 

atkreipti dėmesį, kad galbūt tam tikrais etapais tikslinga peržiūrėti projektų įgyvendinimo sąlygas, 

kad visi projektai būtų įgyvendinti nustatytais terminais. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pakeitimų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktiems pakeitimams. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-303 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 
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2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-360 ,,Dėl Savivaldybės turto investavimo 

VšĮ „Kaunas IN“ dalininko kapitalui padidinti“.  

Pranešėja – Eglė Kulikauskienė, Investicijų ir projektų skyriaus vyriausioji specialistė. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-304). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-372 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2021 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. T-150 „Dėl 2021 metų Kauno miesto savivaldybės 

paveldotvarkos programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Aš norėjau atkreipti dėmesį į tai, kad be jokios abejonės labai gaila, 

kad vis tik 10 objektų nepavyko įgyvendinti, bet džiugu, kad ir Šv. Mikalojaus bažnyčia, ir 

Benediktinių visas ansamblis sulauks tokio ženklaus finansavimo ir tikėtina, kad prisijungus kitus 

finansavimo šaltinius turėsime sutvarkytą labai gražų, įstabų mūsų miesto objektą. Būtų labai gerai, 

kad niekas nestrigtų dėl statybų kainų ir rangovų įvairių darbo trikdžių, kad mes neužilgo turėtume 

įgyvendintą projektą. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-305). 

 

S. V. Bartaška atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-334 ,,Dėl Kauno kultūros centro nuostatų 

patvirtinimo.  

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-306). 

 

S. V. Bartaška prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-337 ,,Dėl Kauno kino centro „Romuva“ 

nuostatų patvirtinimo“.  

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

pritarta be pastabų.  

 

 



7 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-307). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-338 ,,Dėl Kauno miesto muziejaus 

nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – Agnė Augonė, Kultūros 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-308). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-361 ,,Dėl koncertinės įstaigos ,,Kauno 

santaka“ nuostatų 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-309). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-362 ,,Dėl Kauno miesto kamerinio teatro 

nuostatų 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-310). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-363 „Dėl Kauno šokio teatro „Aura“ 

nuostatų 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-311). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-364 ,,Dėl Kauno menininkų namų 

nuostatų patvirtinimo (TR-364). 
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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-312). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-365 ,,Dėl koncertinės įstaigos Kauno 

miesto simfoninio orkestro nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėjas – 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-313). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-330 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2020 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T-394 „Dėl maksimalaus socialinės globos išlaidų 

finansavimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos gyventojams dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – Jūratė Putnienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Pastebėjus klaidą, prašome leisti pakoreguoti sprendimo 

projekto antraštę ir 1 punktą (Socialinių paslaugų skyriaus 2021-07-14 raštas Nr. 63-3-372 

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-314 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-359 ,,Dėl Be tėvų globos likusių vaikų 

laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo, pagalbos pinigų skyrimo vaiko laikiniesiems ir 

nuolatiniams globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynoms ir vaiko laikino 

apgyvendinimo išmokos mokėjimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

Pranešėja – Jūratė Putnienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Pastebėjus klaidą, prašome leisti pakoreguoti sprendimo 

projekto 2 punktą (Socialinių paslaugų skyriaus 2021-07-14 raštas Nr. 63-3-373 pridedamas). 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pakeitimų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

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

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-315 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-335 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinių švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 

atestacijos apeliacinės komisijos sudarymo ir įgaliojimų suteikimo Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus vedėjui“. 

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-316). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-356 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

2021–2022 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo 

ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo“.  

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-317). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-348 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-351 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo“ 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-318 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-354 ,,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.  
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Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-319 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

I. Visockienė atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-366 „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-320 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

I. Visockienė prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-336 „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 – 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-321). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-349 „Dėl priešmokyklinio ugdymo 

grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo 

mokyklose 2021–2022 mokslo metais patikslinimo ir pritarimo patikslintam priešmokyklinio 

ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Savivaldybė yra 

dalininkė, 2021–2022 mokslo metais“.  

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-322 paskelbtas Teisės aktų registre). 
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21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-358 ,,Dėl Kauno suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centro įkainių nustatymo asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir pageidaujantiems 

geriau pasirengti tolesniam mokymuisi“.  

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-323 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-350 ,,Dėl valstybės turto perėmimo 

Savivaldybės nuosavybėn“. 

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo 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-324). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-355 ,,Dėl žemės sklypo tarp R. Kalantos 

g. 126 ir R. Kalantos g. 128 , Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.  

Pranešėjas – Mindaugas Šivickas, Sporto 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-325). 

 

 

V. Gudėnas atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-333 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2021 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T- 268 „Dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo 

autobusais ir troleibusais Kauno mieste tarifų nustatymo“ pakeitimo“.  

Pranešėjas – Mindaugas Augustaitis, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus 

vyriausiasis specialistas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-326 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-357 ,,Dėl FIFA pasaulio salės futbolo 

čempionato savanorių  važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos 

dydžio nustatymo“.  
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Pranešėjas – Mindaugas Augustaitis, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus 

vyriausiasis specialistas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-327). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-342 ,,Dėl UAB „Šilumininkas“ 

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijai tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų 

nustatymo“.  

Pranešėjas – Raimundas Endrikis, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos 

skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-328). 

 

 

V. Gudėnas prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-373 ,,Dėl žemės sklypų, reikalingų 

elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, Kaune, formavimo“.  

Pranešėjas – Raimundas Endrikis, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos 

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-329). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-371 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo Rasai 

Mašidlauskienei“.   

Pranešėjas – Donatas 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-330). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-319 ,,Dėl sutikimo tiesti dujotiekio 

tinklus Vytėnų g., Kaune“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-331). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-368 ,,Dėl sutikimo tiesti paviršinių 

nuotekų tinklus žemės sklypuose Karaliaus Mindaugo pr. ir Santakos parke, Kaune“.  

Pranešėjas – Donatas 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-332). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-320 ,,Dėl sutikimo tiesti šilumos tiekimo 

tinklus Vokiečių g., Kaune“.   

Pranešėjas – Donatas 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-333). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-367 ,,Dėl sutikimo tiesti šilumos tiekimo 

tinklus žemės sklypuose H. ir O. Minkovskių g. 91, Kaune, ir H. ir O. Minkovskių g. 31, Kaune“.  

Pranešėjas – Donatas 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-334). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-332 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2021 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl sutikimo tiesti šilumos tiekimo tinklus                

A. Juozapavičiaus pr., Kaune“ pripažinimo netekusiu galios ir sutikimo tiesti šilumos tiekimo tinklus 

A. Juozapavičiaus pr., Kaune“.  

Pranešėjas – Donatas 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-335). 
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34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-345 ,,Dėl sutikimo perimti valstybės 

nekilnojamąjį turtą Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn“. 

Pranešėjas – Donatas 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-336). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-339 ,,Dėl nekilnojamojo turto Kovo 11-

osios g. 108, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Miko 

Petrausko muzikos mokyklai“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-337). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-340 ,, Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės 

pr. 54, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno moksleivių 

techninės kūrybos centrui“.   

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

  

E. Gudišauskienė. Siūlau balsuoti. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-338). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-328 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2021 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl nekilnojamojo turto Statybininkų g. 12, Kaune, 

nuomos“ pakeitimo“.  

Pranešėjas – Donatas 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-339). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-343 ,,Dėl valstybės nekilnojamojo turto  

A. Juozapavičiaus pr. 15, Suomių g. 9, Kaune, nuomos sutarties su VšĮ „Automotogaražas“ 

atnaujinimo“.  
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Pranešėjas – Donatas 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-340). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-352 ,,Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio 

materialiojo turto Baltų pr. 103, Kaune, nuomos moksleivių maitinimui organizuoti“.  

Pranešėjas – Donatas 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-341). 

 

 

I. Visockienė atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-353 ,,Dėl nuomos sutarties su Tautine 

lietuvių studentų korporacija „Neo-Lithuania“ pakeitimo, nekilnojamojo turto Parodos g. 26, Kaune, 

perėmimo ir perdavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-342). 

 

 

I. Visockienė prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-344 ,,Dėl nekilnojamojo turto Šv. 

Gertrūdos g. 58, Kaune, nuomos ne konkurso būdu viešajai įstaigai Kauno įvairių tautų kultūrų 

centrui“. 

Pranešėjas – Donatas 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-343). 
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42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-370 ,,Dėl nekilnojamojo turto Josvainių 

g. 2, Kaune, nuomos“.  

Pranešėjas – Donatas 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-344). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-347 ,,Dėl pripažintų netinkamais 

(negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų Europos pr. 109 ir Veiverių g. 132, Kaune, nurašymo, 

išardymo ir likvidavimo“.  

Pranešėjas – Donatas 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-345). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-369 ,,Dėl nekilnojamojo turto                    

A. Juozapavičiaus pr. 123, 127B, Kaune, pirkimo“.  

Pranešėjas – Donatas 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-346). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-346 ,,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 ir 

pritarimo taikos sutarties projektui“.   

Pranešėjas – Donatas 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-347). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-351 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-348). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-317 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Lakūnų pl. 41, Kaune, dalies pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas 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-349). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-318 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Žemuogių g. 10, Kaune, dalies pardavimo“. 

Pranešėjas – Donatas 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-350). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-325 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Vilkų g. 10, Kaune, dalies pardavimo“. 

Pranešėjas – Donatas 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-351). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-326 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Kranto 14-ojoje g. 9, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – Donatas 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-352). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-327 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Pušyno g. 63A, Kaune, pardavimo“. 
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Pranešėjas – Donatas 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-353). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-322 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Vytėnų g. 92-3, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – Donatas 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-354). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-323 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Naujakurių g. 84-29, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas 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-355). 

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-324 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Savanorių pr. 65, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas 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-356). 

 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-321 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto P. Vileišio g. 7-8, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas 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-357). 
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56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-329 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Č. Sasnausko g. 35-5, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas 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-358). 

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-331 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto K. Griniaus g. 5-30, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – Donatas 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-359). 

 

 

59. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

E. Gudišauskienė. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į vykdomą Vilniaus gatvės 

rekonstrukcijos procesą. Siūlytume, kad rugsėjo 14 d. posėdyje būtų išsamiai pristatytas Vilniaus 

gatvės rekonstrukcijos projektas, etapai, visi darbai, visi išsamūs klausimai, kurie susiję su šiuo 

procesu. Suprantame, kad reikia ruoštis ir tinkamai pasirengti  Kaunas – Europos kultūros sostinė kitų 

metų gegužės mėnesį vyksiantiems renginiams. Pastebėjome, kad iš Savivaldybės pusės buvo mažai 

komunikacijos ir kai kurie verslai, kurie naujai įsikūrę, tikrai turėjo pakankamai mažai laiko 

pasiruošti. Ir jeigu jie veiklą pradėjo liepos 1 dieną, tai liepos 12 dieną turėjo ją nutraukti. Kai kurie 

planuoja užsidaryti visiems metams ir laukti kol bus pilnai rekonstruota gatvė. Aš manyčiau, kad 

reikia Savivaldybės dėmesio ir parodymo, kad Kaunas tikrai yra draugiškas verslui ir siūlyčiau 

planuoti kompensacinius mechanizmus būtent tiems verslams, kurie dėl Vilniaus gatvės 

rekonstrukcijos negali vykdyti veiklos, jų veikla yra apribota, arba tie, kurie apskritai turėjo nutraukti 

veiklą ir turės išsikelti į kitą mieste pasirinktą vietą. Siūlyčiau atkreipti dėmesį į keletą dalykų – 2021 

metais svarstyti ir atleisti nuo žemės nuomos mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio, taip pat 

įvertinti ir vietinę rinkliavą už prekybą lauko kavinėse – terasose. 2022 metais verslai, kurie veikė 

Vilniaus gatvėje arba turėjo išsikelti, galėtų irgi būti atleisti nuo šitų minėtų mokesčių, nes įvertinus 

tai ką jie sumoka iš vietinės rinkliavos ir minėtų mokesčių yra ženkliai mažesnės sumos negu jie 

patirs nuostolių dėl Vilniaus gatvės rekonstrukcijos. Mūsų frakcijos siūlymas rugsėjo 14 dieną 

išsamiai pristatyti klausimą Tarybos posėdžio metu. 

P. Lukševičius. Praėjusią savaitę Kontrolės komitetas aplankė visus didžiuosius Kauno 

objektus. Bendravome tiesiogiai su statybos vadovais ir kitais specialistais ir mus kai kas neramina, 

kadangi turime didžiulę „pasiutpolkę“ medžiagų kainų kilime, taip pat turime didžiulį darbo jėgos 

trūkumą ir tai tiesiogiai koreliuoja su esamomis sąmatomis, kurios buvo viešuosiuose pirkimuose,     

t. y. su jų didėjimu, darbų grafikų įvykdymu, todėl norėtųsi, kad Administracijos direktorius kitame 

posėdyje pristatytų savo matymą kas gali nutikti, ar bus objektai įvykdomi laiku, ar padidės, ar 

sumažės, aišku, kad jau nesumažės, realiai objektų sąmatos, kiek jos padidės ir kaip tai koreliuoja su 

viešaisiais pirkimais. Matome, kad tokia situacija yra susiklosčiusi ne tik Lietuvoje, bet ir visoje 

Europoje, todėl nėra ko laukti ir reikia, kad Administracijos direktorius mums pristatytų matymą apie 

visus didžiuosius Kauno miesto objektus. Taip pat matome, kad kai kurie objektai vėluoja ir dėl 

projektinių dalykų. Norėtume, kad Administracijos vadovas į tai atkreiptų dėmesį, kad nebūtų 
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strigimų ne tik dėl medžiagų kainų didėjimo ir jų tiekimo, bet ir dėl kitų dalykų, kurie gali 

išprovokuoti objektų vėlavimą. Dėl Vilniaus gatvės, prisijungiu prie kolegės. Vienareikšmiškai 

kompensacinis mechanizmas turi būti. Po Covid-19 įmonės dar neatsigavusios, dabar gauna antrą 

„nokdauną“ iš Savivaldybės. Mes suprantame, kad galbūt tą gatvę reikia remontuoti, tačiau „išknisti“ 

visą miestą vienu metu ir taip verslą vėl įkalinti yra tikrai neprotinga, todėl norime išgirsti apie aiškų 

kompensacinį mechanizmą. 

A. Filinaitė. Aš norėčiau paprašyti, kad kai vyks darbų eigos pristatymas, kad pristatytų 

informaciją dėl Vilniaus gatvės grindinio, kuris yra Senamiesčio vertingoji savybė, dėl akmenų 

šlifavimo. Mano pagrindinis klausimas – ar konkursą laimėjusi įmonė geba tą daryti ir kas prižiūrės 

darbų eigą, nes šis klausimas pakankamai jautrus. Ar visi akmenys grįš į savo vietą? Prašyčiau, 

išsamiau pristatyti pačią darbų eigą paveldo prasme. 

V. Matijošaitis. Ačiū, Andriau, už sklandų posėdžio pravedimą. Norėčiau truputį 

pareplikuoti į Pauliaus pasisakymą. Kaune vis dėl to dirba statybinės firmos ir jos „neknisa“ miesto,     

gal kažkur kurmiai knisa, nereikia kažkaip aukščiau pasikėlus įžeidinėti darbo žmonių, kurie dirba 

tiesioginį darbą.  

Kitas Tarybos posėdis bus už beveik dviejų mėnesių, rugsėjo 14 dieną. Visiems ačiū už 

greitą posėdžio pravedimą. Geros vasaros. 

 

Posėdis baigėsi 10.00 val. 

 

 

 

Savivaldybės meras    Visvaldas Matijošaitis 

 

 

Tarybos sekretorė    Raminta Matonytė 

 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 

Laimutė Lapinskienė 


