
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021 m. birželio 22 d.  Nr. TP-6 

Kaunas 

 

 

 

Posėdis vyko 2021-06-22 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 10.15 val.). 

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

 

Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras. 

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

sekretoriato vyriausioji specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas. 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: Viktorija Mačiūnė, Ligita Valalytė, Benjaminas 

Želvys (neprisijungė prie balsavimo sistemos).  

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

 

V. Matijošaitis. Posėdyje dalyvauja 35 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 V. Gudėno prašymas dėl nusišalinimo nuo sprendimų projektų TR-299 

,,Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vietinio susisiekimo maršrutais Kauno mieste taisyklių patvirtinimo“, 

TR-309 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl 

keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti viešųjų 

paslaugų teikimo sutartį“ pakeitimo“ ir TR-313 „Dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo autobusais 

ir troleibusais Kauno mieste tarifų nustatymo“ 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-299 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

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

TR-309 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

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

TR-313 sprendimo projekto svarstymo? 
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

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

TR-314 ,,Dėl Kauno choreografijos mokyklos ir Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų 

reorganizavimo, prijungiant juos prie Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos“ ir TR-310 „Dėl 

didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse neformaliojo 

švietimo įstaigose nustatymo“ 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-314 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti I. Visockienės nusišalinimui nuo TR-310 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

I. Visockienė prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama). 

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

darbotvarkės svarstymą. Ar galime bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę? 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę. 

1. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės ir mero 2020 metų veiklos ataskaitai                   

(TR-259). 

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

„Dėl Kauno miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-294).  

3. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų 

nurašymo (TR-303).  

4. Dėl Sargėnų Dvaro gatvės pavadinimo suteikimo (TR-277).  

5. Dėl Kauno miesto kultūros premijų skyrimo (TR-281).  

6. Dėl Maironio premijos skyrimo (TR-300).  

7. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė“ pakeitimo (TR-302).  

8. Dėl reikalavimo teisės perėmimo iš likviduojamos VšĮ S. Dariaus ir S. Girėno sporto 

centro (TR-279).  

9. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T-168 

„Dėl Socialinės pašalpos ir išmokų vaikams teikimo nepinigine forma tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo (TR-282).  
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10. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-289 

„Dėl Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo       

(TR-297).  

11. Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų sumos, skiriamos Kauno miesto savivaldybės 

vaikų stovykloms, organizuojamoms mokinių atostogų metu 2021 metais finansuoti, patvirtinimo ir 

savivaldybės atsiskaitymo už stovykloms skirtas lėšas tvarkos nustatymo (TR-298).  

12. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T-327 

„Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų 

ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“ pakeitimo (TR-301).  

13. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-490 

„Dėl Mokymo lėšų skyrimo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo                

(TR-280).  

14. Dėl Kauno choreografijos mokyklos ir Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų 

reorganizavimo, prijungiant juos prie Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos (TR-314).  

15. Dėl Kauno pedagogų kvalifikacijos centro pavadinimo pakeitimo ir Kauno švietimo 

inovacijų centro nuostatų patvirtinimo (TR-293).  

16. Dėl Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro nuostatų patvirtinimo                     

(TR-276).  

17. Dėl Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-286).  

18. Dėl Kauno tautinės kultūros centro nuostatų patvirtinimo (TR-287).  

19. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinėse neformaliojo švietimo įstaigose nustatymo (TR-310).  

20. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio 

ugdymo programoms (TR-284).  

21. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo 

bendrojo ugdymo mokykloms (TR-264).  

22. Dėl keleivių ir bagažo vežimo vietinio susisiekimo maršrutais Kauno mieste taisyklių 

patvirtinimo (TR-299).  

23. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-142 

„Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti 

viešųjų paslaugų teikimo sutartį“ pakeitimo (TR-309).  

24. Dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo autobusais ir troleibusais Kauno mieste 

tarifų nustatymo (TR-313).  

25. Dėl Kauno lopšeliui-darželiui „Šilelis“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto 

R. Kalantos g. 118, Kaune, nurašymo (TR-272).  

26. Dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio automobilio 

perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise negalią turinčių asmenų centrui „Korys“ 

(TR-273).  

27. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo                           

Nr. T-635 „Dėl Kauno savivaldybės įmonės „Kapinių priežiūra“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų 

nustatymo“ pakeitimo (TR-304).  

28. Dėl Finansavimo lėšų, skirtų Kauno miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliams 

ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 

naudojimo ir skirstymo, objektų eiliškumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-283).  

29. Dėl 2019 m. gruodžio 10 d. nuomos sutarties Nr. (2.46-62.2)S4-216 pakeitimo         

(TR-285).  

30. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype (unikalus Nr. 4400-0615-1719) 

Europos pr., Kaune (TR-292).  

31. Dėl žemės ir statinių, reikalingų žemės sklypui tarp M. K. Čiurlionio tilto ir 3-iosios 

siurblinės, Kaune, suformuoti, paėmimo visuomenės poreikiams (TR-306).  

32. Dėl nekilnojamojo turto Vytauto pr. 6C ir 6D, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinei įstaigai „Parkavimas Kaune“ (TR-278).  
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33. Dėl pripažintų nereikalingais, netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų 

daiktų Kranto 12-ojoje g. 25, Kaune, nurašymo (TR-260).  

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

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai (TR-307).  

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

VšĮ „Šešios trim“ (TR-308).  

36. Dėl nekilnojamojo turto Vilniaus g. pėsčiųjų tunelyje, Kaune, nuomos (TR-305).  

37. Dėl nekilnojamojo turto Raudondvario pl. 86A ir Savanorių pr. 347, Kaune, nuomos 

(TR-311).  

38. Dėl nekilnojamojo turto Perkūno al. 4B, Kaune, pirkimo (TR-315).  

39. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-231 

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

valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo (TR-316).  

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

Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų 

daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-312).  

41. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Vaidilos g. 11, Kaune, dalies pardavimo                 

(TR-261).  

42. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato – kiemo rūsio Liepojos g. 5, Kaune, pardavimo 

(TR-262).  

43. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Kranto 18-ojoje g. 3, Kaune, dalies pardavimo 

(TR-263).  

44. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Pušų g. 20, Kaune, dalių pardavimo (TR-265).  

45. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų A. Smetonos al. 7, Kaune, pardavimo                       

(TR-266).  

46. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Kęstučio g. 16, Kaune, dalies pardavimo          

(TR-267).  

47. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto V. Putvinskio g. 7C-6, Kaune, pardavimo               

(TR-268).  

48. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Širvintų g. 14, Kaune, pardavimo (TR-269).  

49. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Lelijų g. 4, Kaune, dalies pardavimo (TR-270).  

50. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Jėgainės g. 8, Kaune, pardavimo (TR-271).  

51. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 5-42, Kaune, pardavimo                    

(TR-274). 

52. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Neries krantinėje 6-49, Kaune, pardavimo                 

(TR-275).  

53. Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo (TR-288).  

54. Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo (TR-289).  

55. Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo (TR-290).  

56. Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo (TR-291).  

57. Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo (TR-295).  

58. Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo (TR-296).  

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-259 ,,Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės ir mero 2020 metų veiklos ataskaitai“. 

Pranešėjas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras. Klausimas 

svarstytas bendrame visų 7 komitetų posėdyje, pritarta be pastabų.  
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-245). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-294 ,,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 bendrame visų 7 komitetų posėdyje, pritarta su rengėjo pateiktomis pastabomis 

(pridedama).  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pakeitimų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktiems pakeitimams. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-246 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-303 ,,Dėl valstybinės žemės nuomos 

mokesčio skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo“. 

Pranešėja – Sonata Šėlienė, Licencijų, leidimų ir paslaugų 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-247). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-277 ,,Dėl Sargėnų Dvaro gatvės 

pavadinimo suteikimo“. 

Pranešėjas – Gedeminas Barčauskas, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo 

pavaduotojas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-248 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-281 ,,Dėl Kauno miesto kultūros premijų 

skyrimo“. 

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

pritarta be pastabų.  
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-249). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-300 ,,Dėl Maironio premijos skyrimo“. 

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-250). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-302 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl Kauno miesto savivaldybės projekto „Kaunas 

– Europos kultūros sostinė“ pakeitimo“.  

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-251). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-279 ,,Dėl reikalavimo teisės perėmimo iš 

likviduojamos VšĮ S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro“. 

Pranešėjas – Mindaugas Šivickas, Sporto 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-252). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-282 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T-168 „Dėl Socialinės pašalpos ir išmokų vaikams 

teikimo nepinigine forma tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Erika Kačiulienė, Socialinės paramos 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-253 paskelbtas Teisės aktų registre). 
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10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-297 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir 

teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – Erika Kačiulienė, Socialinės paramos 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-254 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-298 ,,Dėl neformaliojo vaikų švietimo 

lėšų sumos, skiriamos Kauno miesto savivaldybės vaikų stovykloms, organizuojamoms mokinių 

atostogų metu 2021 metais finansuoti, patvirtinimo ir savivaldybės atsiskaitymo už stovykloms 

skirtas lėšas tvarkos nustatymo“. 

Pranešėjas – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-255). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-301 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2020 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T-327 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto 

savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-256 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-280 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-490 „Dėl Mokymo lėšų skyrimo, naudojimo ir 

perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-257 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

I. Visockienė atsijungė nuo balsavimo sistemos. 
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14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-314 ,,Dėl Kauno choreografijos 

mokyklos ir Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų reorganizavimo, prijungiant juos prie 

Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos“. 

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas                                 

3 komitetuose, Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitete pritarta be pastabų, Švietimo ir kultūros bei 

Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetuose pritarta su rengėjo pateiktomis pastabomis 

(pridedama).  

 

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. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-258). 

 

 

I. Visockienė prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-293 ,,Dėl Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centro pavadinimo pakeitimo ir Kauno švietimo inovacijų centro nuostatų 

patvirtinimo“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-259). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-276 ,,Dėl Kauno kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų ugdymo centro nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-260). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-286 ,,Dėl Kauno Antano Martinaičio 

dailės mokyklos nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 
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Balsavo: už – 30 , prieš – 0, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-261). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-287 „Dėl Kauno tautinės kultūros centro 

nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. Dėl įsivėlusios techninės klaidos prašome patikslinti sprendimo 

projekto 3 punktą (pridedama). 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pakeitimų. 

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

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktiems pakeitimams. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-262). 

 

 

I. Visockienė atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-310 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse neformaliojo švietimo įstaigose 

nustatymo“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-263). 

 

 

I. Visockienė prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-284 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms“.  

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-264). 
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21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-264 ,,Dėl kompiuterinės įrangos 

perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo bendrojo ugdymo mokykloms“.  

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-265). 

 

 

V. Gudėnas atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-299 ,,Dėl keleivių ir bagažo vežimo 

vietinio susisiekimo maršrutais Kauno mieste taisyklių patvirtinimo“.  

Pranešėjas – Martynas Matusevičius, Transporto ir eismo organizavimo 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-266 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-309 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų 

teikimo įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti viešųjų paslaugų teikimo sutartį“ pakeitimo“.  

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

Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 komitetuose pritarta be pastabų, Ekonomikos ir finansų 

komitete pritarta su rengėjo pateiktomis pastabomis, t. y. sprendimo projekto priedo tvirtinimo 

žymoje vietoj žodžio „vasario“ įrašyti žodį „balandžio“ (pridedama) ir sprendimo projektą papildyti 

1.1 papunkčiu, o buvusius 1.1 ir 1.2 papunkčius atitinkamai laikyti 1.2 ir 1.3 papunkčiais (pridedama).  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateikto pirmo pakeitimo (priedo tvirtinimo žymoje vietoj žodžio 

„vasario“ įrašyti žodį „balandžio“). 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktam pakeitimui. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateikto antro pakeitimo (sprendimo projektą papildyti 1.1 

papunkčiu, o buvusius 1.1 ir 1.2 papunkčius atitinkamai laikyti 1.2 ir 1.3 papunkčiais). 

Pritarta bendru sutarimu.. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktam pakeitimui. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Balsavo: už – 31, prieš – 0, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-267). 
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24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-313 ,,Dėl keleivių vežimo vietinio 

susisiekimo autobusais ir troleibusais Kauno mieste tarifų nustatymo“.  

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

Klausimas svarstytas bendrame visų 7 komitetų posėdyje, pritarta su rengėjo pateikta pastaba, t. y. 

sprendimo projekto priedo 1.14 papunktyje vietoj skaičiaus „137,05“ įrašyti skaičių „137,50“. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateikto pakeitimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktam pakeitimui. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-268 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-272 ,,Dėl Kauno lopšeliui-darželiui 

„Šilelis“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto R. Kalantos g. 118, Kaune, nurašymo“.  

Pranešėjas – Artūras Andriuška, Bendrųjų reikalų 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-269). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-273 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio automobilio perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo 

teise negalią turinčių asmenų centrui „Korys“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ:  

R. Kupčinskas. Kokiomis aplinkybėmis sudegė centrui „Korys“ priklausantis 

automobilis? 

A. Andriuška. Neturime duomenų dėl ko sudegė automobilis. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-270). 

 

 

V. Gudėnas prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-304 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-635 „Dėl Kauno savivaldybės įmonės „Kapinių 

priežiūra“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“.  
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Pranešėjas – Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Ar yra numatyta pelenų barstymo vieta Petrašiūnų ar kitose kapinėse ir 

kada ji bus įteisinta? Keliant įkainius, reikėtų pagalvoti ir apie alternatyvas. 

A. Pakalniškis. Kol kas pelenų barstymo lauko nėra. Romainių kapinėse būtų galima 

skirti vietą pelenams barstyti. Kada tai bus įteisinta, negaliu atsakyti. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Ekonomikos ir finansų komitete buvo argumentuota, kad įkainiai 

keliami, norint sureguliuoti išaugusį poreikį asmenų palaikus laidoti kolumbariumuose. Mano 

nuomone, pirmiausia reikėtų išplėsti kolumbariumų nišų skaičių, o ne kelti įkainius, ir taip leisti 

miestiečiams patiems pasirinkti laidojimo būdą.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-271 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-283 ,,Dėl Finansavimo lėšų, skirtų 

Kauno miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti 

(remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo, objektų 

eiliškumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

Pranešėjas – Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-272 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-285 ,,Dėl 2019 m. gruodžio 10 d. 

nuomos sutarties Nr. (2.46-62.2)S4-216 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-273). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-292 ,,Dėl sutikimo tiesti dujotiekio 

tinklus žemės sklype (unikalus Nr. 4400-0615-1719) Europos 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-274). 
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31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-306 ,,Dėl žemės ir statinių, reikalingų 

žemės sklypui tarp M. K. Čiurlionio tilto ir 3-iosios siurblinės, Kaune, suformuoti, paėmimo 

visuomenės poreikiams“.  

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-275). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-278 ,,Dėl nekilnojamojo turto                 

Vytauto pr. 6C ir 6D, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinei 

įstaigai „Parkavimas 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-276). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-260 ,,Dėl pripažintų nereikalingais, 

netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų Kranto 12-ojoje g. 25, Kaune, nurašymo“.  

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-277). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-307 ,,Dėl nekilnojamojo turto 

Statybininkų g. 12, Kaune, nuomos ne konkurso būdu Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Lendraitis. Savivaldybė pastatą Statybininkų g. 12 įsigijo už beveik 1 mln. eurų, o 

patalpas nuomoja po 0,12 eurų už 1 kv. m. Kur yra verslas, nauda Savivaldybei? 

D. Valiukas. Savivaldybė neketina užsiimti verslu. Patalpos yra išnuomojamos 

lengvatinėmis sąlygomis socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-278). 
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35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-308 ,,Dėl nekilnojamojo turto 

Statybininkų g. 12, Kaune, nuomos ne konkurso būdu VšĮ „Šešios trim“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-279). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-305 ,,Dėl nekilnojamojo turto                 

Vilniaus g. pėsčiųjų tunelyje, 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-280). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-311 ,,Dėl nekilnojamojo turto 

Raudondvario pl. 86A ir Savanorių pr. 347, 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-281). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-315 ,,Dėl nekilnojamojo turto                 

Perkūno al. 4B, Kaune, pirkimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Prašome leisti ištaisyti techninę klaidą, esančią sprendimo 

projekto priede (pridedama). 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Ar savininkai yra mokėję už pastato nepriežiūrą ir kiek metų mokėjo? 

Kam priklauso žemė, nes planuojama pirkti pastatą su žeme? Ar savininkai sutinka parduoti šį 

pastatą? 

D. Valiukas. Dėl mokesčio už pastato nepriežiūrą negaliu tiksliai atsakyti. 

J. Kupčinskienė. Tuomet pateikite šią informaciją raštu. 

V. Valiukas. Žemė priklauso privatiems asmenims. Savininkai sutinka parduoti 

nekilnojamąjį turtą Perkūno al. 4B, bet viskas priklausys nuo derybų. 

E. Gudišauskienė. Kokiam tikslui bus naudojamas nupirktas pastatas? 

V. Matijošaitis. Atsakysiu aš. Šis pastatas perkamas tam, kad Vytauto parkas tarnautų 

visiems žmonėms, o ne vienam. Savivaldybės planuose yra numatyta nupirkti dar ir kitus pastatus, 

taip sugrąžinant tai, kas buvo išparduota ar išdalinta. Vytauto parkas turi būti visiems prieinamas. 
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KALBĖJO: 

P. Lukševičius. Savivaldybė investuoja į nekilnojamąjį turtą, bet mes nežinome planų, 

kam ir kaip tas turtas bus panaudojamas. Tas pats yra ir su pastatu Statybininkų g. 12. Prašau 

pristatykite viziją, ką planuojate daryti Vytauto parke.  

A. Palionis. Valdant miestą konservatoriams, buvo priimtas sprendimas Vytauto parko 

teritorijoje esančius pastatus paimti visuomenės poreikiams. Taip pat kai buvo perkamas pastatas 

Statybininkų g. 12, buvo keliamas klausimas, ar ten įsikurs socialinės įstaigos. Dabar, kai norime tas 

patalpas skirti šioms įstaigoms, keliamas klausimas, kodėl jos ten įsikuria.  

E. Gudišauskienė. Nepakanka informacijos, kai pateikiamas fragmentuotas ir neišsamus 

aiškinamasis raštas. Pasigendame Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategijos, t. y. kokiam 

tikslui, kokiomis lėšomis, kokiems visuomenės poreikiams būtų perkamas ar tvarkomas nekilnojamas 

turtas. Tokia strategija neleistų kilti abejonėms tiek Tarybos nariams, tiek visuomenei dėl priimamų 

sprendimų.  

V. Matijošaitis. Savivaldybės strategija kiekvienam miestiečiui yra viešai prieinama ir 

žinoma. Nebent ji neatitinka kažkieno norų ar supratimo.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateikto pakeitimo. 

Balsavo: už – 30, prieš – 0, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktam pakeitimui. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 28, prieš – 2, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-282). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-316 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-231 „Dėl nekilnojamojo turto A. Stulginskio g. 61, 

Kaune, perdavimo Kauno Suzukio pradinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo 

teise“ pakeitimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Ar Kauno Suzukio pradinė mokykla užims visą pastatą? Ar tame pastate 

dar bus įsikūrusios ir kitos įstaigos? 

D. Valiukas. Į šį pastatą buvo perkelta Vilijampolės seniūnija ir archyvas. Taip pat šiame 

pastate patalpomis naudojasi ir sporto mokykla „Gaja“, ir krepšinio mokykla „Žalgiris“. Suzukio 

pradinei mokyklai bus perduotas ne visas pastatas. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-283). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-312 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

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

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-284). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-261 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Vaidilos g. 11, 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-285). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-262 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato – kiemo rūsio Liepojos g. 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-286). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-263 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Kranto 18-ojoje g. 3, 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-287). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-265 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastatų Pušų g. 20, Kaune, dalių 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-288). 
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45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-266 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastatų A. Smetonos al. 7, 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-289). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-267 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Kęstučio g. 16, 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-290). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-268 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto V. Putvinskio g. 7C-6, 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-291). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-269 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Širvintų g. 14, 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-292). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-270 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Lelijų g. 4, Kaune, dalies pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

 

 

 



18 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-293). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-271 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastatų Jėgainės g. 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-294). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-274 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto V. Krėvės pr. 5-42, 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-295). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-275 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Neries krantinėje 6-49, 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-296). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-288 ,,Dėl socialinio būsto nuomos 

mokesčio sumažinimo“.  

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-297). 
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54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-289 ,,Dėl socialinio būsto nuomos 

mokesčio sumažinimo“.  

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-298). 

 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-290 ,,Dėl socialinio būsto nuomos 

mokesčio sumažinimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Socialinio būsto nuomos kaina buvo drastiškai pakelta, todėl dabar 

pagrįstai yra mažinama. Ar bus ateityje Tarybai teikiami tokie sprendimų projektai dėl socialinio 

būsto nuomos mokesčio sumažinimo, nes tokių atvejų, žinau, yra daugiau. 

D. Valiukas. Socialinio būsto nuomos mokestis yra mažinamas, jei atitinka įstatymų 

nustatytus reikalavimus. Tokių prašymų bus ir daugiau. Ketiname kitam Tarybos posėdžiui teikti 

tvarkos aprašo pakeitimą, kad socialinio būsto nuomos mokestis galėtų būti mažinamas 

Administracijos direktoriaus įsakymu. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-299). 

 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-291 ,,Dėl socialinio būsto nuomos 

mokesčio sumažinimo“.  

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-300). 

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-295 ,,Dėl socialinio būsto nuomos 

mokesčio sumažinimo“.  

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-301). 
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58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-296 ,,Dėl socialinio būsto nuomos 

mokesčio sumažinimo“.  

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-302). 

 

 

59. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

E. Gudišauskienė. Raginčiau liepos mėnesį Tarybos posėdį organizuoti gyvai. Situacija 

tai leidžia ir prisitaikyti prie operacijų vadovo keliamų sveikatos apsaugos priemonių reikalavimų 

tikrai galima. Siūlyčiau sudaryti visas galimybes ne tik Tarybos nariams, bet ir gyventojams 

sudalyvauti Tarybos posėdyje gyvai. Artėjant Joninių šventei, norėčiau pasveikinti gerbiamą Rasą, 

Jonus ir mus visus. Palinkėčiau vasariškai energetiškos nuotaikos. 

V. Gudėnas. Norėčiau pateikti paklausimą merui (pridedama). 

V. Matijošaitis. Prieš pabaigą norėčiau pasveikinti Joną Koryzną su artėjančia švente. 

Dėkoju už operatyvų Tarybos posėdžio pravedimą. Linkiu, kad mieste daugėtų pokyčių visuose 

kampuose. Gražios Jums vasaros. Kitas Tarybos posėdis vyks liepos 20 dieną. Taip pat noriu 

informuoti, kad Savivaldybės didžioji salė yra remontuojama. Jei baigsis remontas ir leis epideminės 

sąlygos, tai gal rinksimės gyvai. Galime ir nespėti suremontuoti, nes šiai dienai sunku surasti 

darbininkų. Geros vasaros. 

 

 

Posėdis baigėsi 10.15 val. 
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