
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021 m. rugsėjo 14 d.  Nr. TP-8 

Kaunas 

 

 

Posėdis vyko 2021-09-14 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 11.15 val.). 

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

 

Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras. 

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

sekretoriato vyriausioji specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas. 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: Gitana Jasėnienė, Dainius Matijošaitis. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

 

V. Matijošaitis. Labas rytas visiems. Posėdyje užsiregistravę ir dalyvauja 36 Tarybos 

nariai, kvorumas yra. 

 

A. Palionis. Norėčiau posėdį pradėti nuo Tarybos narių nusišalinimų nuo sprendimų 

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

balsavimo sistemos. Raštu yra gauti 3 Tarybos narių nusišalinimai nuo sprendimų projektų 

svarstymo. I. Visockienė nusišalina nuo sprendimo projekto TR-379 „Dėl Metų mokytojo premijų 

skyrimo“ 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-379 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

A. Palionis. Gautas V. Lendraičio prašymas dėl nusišalinimo nuo sprendimo projekto  

TR-421 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-59 „Dėl 

mokesčio už sporto mokymą Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse sporto mokyklose“ pakeitimo“ 

svarstymo (pridedama). Prašome V. Lendraitį atsijungti nuo balsavimo sistemos. 

 

V. Lendraitis atsijungė nuo balsavimo sistemos. 
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A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti V. Lendraičio nusišalinimui nuo TR-421 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

V. Lendraitis prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Gautas L. Valalytės prašymas dėl nusišalinimo nuo sprendimo projekto     

TR-400 „Dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto 

perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise viešajai įstaigai Kauno miesto greitosios 

medicinos pagalbos stočiai“ svarstymo (pridedama). Prašome L. Valalytę atsijungti nuo balsavimo 

sistemos. 

 

L. Valalytė atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti L. Valalytės nusišalinimui nuo TR-400 

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. Esame gavę Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos 

siūlymą į posėdžio darbotvarkę įtraukti klausimą „Dėl Vilniaus g. ir kitų gatvių remonto darbų“ ir 

prašyti, kad Tarybos posėdžio metu išsamią informaciją apie darbų eigą, atlikimo terminus, kylančias 

problemas ir visą, susijusią informaciją, pristatytų Savivaldybės administracijos direktorius Vilius 

Šiliauskas. (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos 2021-09-13 raštas Nr. D2-

48 pridedamas). 

Ar galime bendru sutarimu pritarti siūlymui įtraukti į darbotvarkę klausimą „Dėl Vilniaus 

g. ir kitų gatvių remonto darbų“ ir išklausyti informaciją kaip vykdomi darbai.  

 

E. Gudišauskienė. Klausimą įtraukti prašome jau pakartotinai. Užsitęsus gatvių remonto 

darbams, norime žinoti kokia situacija mieste yra šiuo metu. Administracijos direktoriaus norėsime 

išklausyti, kaip miestas gyvens artimiausiu metu. Taip pat norime priminti, kad nuo gegužės mėnesio 

prašėme, kad laikantis visų saugumo reikalavimų posėdžiai būtų organizuojami gyvai, bet ir šiuo 

metu posėdis vyksta nuotoliniu būdu. Viliuosi, kad kitas posėdis vyks gyvai. 

 

A. Palionis. Pandemijos metu galioja rekomendacijos ir reikalavimai, kurių turime 

laikytis. Jų laikytis neturime galimybių. Jeigu posėdžiautume gyvai, galėtumėte paklausti, kodėl 

posėdžiai vyksta gyvai nesilaikant reikalavimų. 

Ar galime bendru sutarimu klausimą įtraukti į darbotvarkę ir svarstyti paskutiniu 

darbotvarkės klausimu?  
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L. Valalytė prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl klausimo įtraukimo į darbotvarkę. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Įtraukti klausimą ir svarstyti paskutiniu darbotvarkės klausimu. 

 

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

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl darbotvarkės patvirtinimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę su pakeitimu: 

 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo (TR-410).  

2. Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojams (TR-419). 

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio 

patvirtinimo (TR-395).  

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 

tvirtinimo (TR-376).  

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

Kauno miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-404).  

6. Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2021 metų sąrašo patvirtinimo      

(TR-418).  

7. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-15 „Dėl 

Viešųjų erdvių akcentų sukūrimo ir įgyvendinimo projektų paraiškų atrankos ir finansavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-375).  

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

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

(TR-396). 

9. Dėl Kauno miesto savivaldybės paviršinio ir gruntinio vandens būklės monitoringo  

2021–2026 metų programos patvirtinimo (TR-380).  

10. Dėl Metų mokytojo premijų skyrimo (TR-379).  

11. Dėl Kauno moksleivių techninės kūrybos centro nuostatų patvirtinimo (TR-402).  

12. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-710 

„Dėl Kauno pedagogų kvalifikacijos centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo          

(TR-416).  

13. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-172 

„Dėl Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programos vykdymo ir paraiškų dalyvauti 

programoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-415).  

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

biudžetinėse švietimo pagalbos įstaigose nustatymo (TR-403). 

15. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimo                    

Nr. T-515 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės 
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biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo didžiausiam leistinam pareigybių 

(etatų) skaičiui viešosiose bendrojo ugdymo mokyklose, kurių dalininkė yra Kauno miesto 

savivaldybė“ pakeitimo (TR-406).  

16. 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-407).  

17. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-263 

„Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse 

neformaliojo švietimo įstaigose nustatymo“ pakeitimo (TR-408).  

18. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn 

ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-401).  

19. Dėl kompiuterinės įrangos  perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo 

bendrojo ugdymo mokykloms (TR-399).  

20. Dėl mokyklinio  autobuso  perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo 

perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-384).  

21. Dėl ilgalaikio (išskyrus nekilnojamąjį) materialiojo turto ir trumpalaikio materialiojo 

turto, esančio Kovo 11-osios g. 108, Kaune, perdavimo Kauno Miko Petrausko scenos menų 

mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-417). 

22. Dėl atlyginimo už Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose 

ir bendrojo ugdymo mokyklose, turinčiose neformaliojo ugdymo skyrius, teikiamą neformalųjį 

švietimą (TR-420).  

23. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-59 

„Dėl mokesčio už sporto mokymą Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse sporto mokyklose“ 

pakeitimo (TR-421).  

24. Dėl Kviečių gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo, Lauksargio gatvės ir 

Vidulaukės akligatvio pavadinimų suteikimo (TR-374).  

25. Dėl pritarimo viešojo paviljono žemės sklype M. K. Čiurlionio g. 25, Kaune, statybai 

(TR-423).  

26. Dėl leidimo Kauno lopšeliui-darželiui „Rasytė“ statyti naujus statinius žemės sklype 

Rasytės g. 5, Kaune (TR-377).  

27. Dėl leidimo Kauno Dainavos progimnazijai statyti naujus statinius žemės sklype 

Partizanų g. 118, Kaune (TR-378).  

28. Dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio  ilgalaikio 

materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise viešajai įstaigai Kauno 

miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai (TR-400).  

29. Dėl pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti nekilnojamojo turto 

Laisvės al. 95, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-381).  

30. Dėl atskirų kuro rūšių kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų 

kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo (TR-405).  

31. Dėl pritarimo projektams pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, 

vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių 

socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“, jų finansavimo ir įgaliojimų suteikimo (TR-411).  

32. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-54 

„Dėl Kauno miesto Aleksoto inovacijų pramonės parko steigimo inicijavimo“ pakeitimo (TR-398). 

33. Dėl sutikimo tiesti elektros tinklus žemės sklype Vienybės a. 1, Kaune (TR-397). 
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34. Dėl sutikimo tiesti elektros tinklus ir servituto nustatymo žemės sklypui                                 

K. Donelaičio g. 65A, Kaune (TR-425). 

35. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-275 

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

Kaune, suformuoti, paėmimo visuomenės poreikiams“ pakeitimo (TR-382). 

36. Dėl prašymo perduoti kitos paskirties valstybinės žemės sklypą Statybininkų g. 12, 

Kaune, neatlygintinai Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn (TR-412). 

37. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-230 

„Dėl nekilnojamojo turto – aikštelės Brastos g., prie pastato Raudondvario pl. 84, Kaune, nuomos“ 

pakeitimo (TR-413).  

38. Dėl panaudos sutarčių, sudarytų su Kauno diabetikų klubu ,,Insula“ ir Kauno 

Afganistano karo veteranų klubu, nutraukimo prieš terminą (TR-414).  

39. Dėl nekilnojamojo turto Gričiupio g. 11-R2, Kaune, nuomos sutarties pakeitimo, turto 

perėmimo ir perdavimo (TR-422).  

40. Dėl prašymo perduoti Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn kitos paskirties 

valstybinės žemės sklypą M. K. Čiurlionio g. 25, Kaune (TR-424). 

41. Dėl socialinių būstų nuomos mokesčio sumažinimo (TR-409).  

42. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 25-62, Kaune, pardavimo        

(TR-390).  

43. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Vinčų g. 5-19, Kaune, pardavimo (TR-391).  

44. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Baltų pr. 79-3, Kaune, pardavimo (TR-392).  

45. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto J. ir M. Akelaičių g. 5-1, Kaune, pardavimo 

(TR-394).  

46. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Kovo 11-osios g. 61-47, Kaune, pardavimo 

(TR-388).  

47. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Naujakurių g. 86-7, Kaune, pardavimo          

(TR-389).  

48. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto I. Kanto g. 17-6A, Kaune, pardavimo               

(TR-385).  

49. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Rygos g. 15, Kaune, pardavimo (TR-387).  

50. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Gailutės g. 54, Kaune, dalies pardavimo            

(TR-393).  

51. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Vokiečių g. 55, Kaune, pardavimo (TR-386). 

52. Dėl Vilniaus g. ir kitų gatvių remonto darbų. 

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-410 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – Kristina Kripienė, Teisės ir konsultavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-360). 

 

 

I. Visockienė prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-419 „Dėl pareiginės algos koeficiento 

nustatymo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojams“.  

Pranešėja – Jurgita Kvedaravičienė, Personalo valdymo skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

E. Gudišauskienė. Klausimas skirtas Administracijos direktoriui. Kodėl šiuo metu ir dėl 

kokių priežasčių yra keliami pavaduotojams pareiginiai koeficentai? Ar su pandemija kovojantys ir 

miesto tvarkymo darbus atliekantys skyrių darbuotojai taip pat yra skatinami piniginėmis išmokomis? 

V. Šiliauskas. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojams paskutinį kartą 

pareiginės algos koeficentai buvo keliami 2019 metais. O Miesto tvarkymo skyriaus darbuotojai yra 

skatinami du kartus per metus. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-361). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-395 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“.  

Pranešėja – Jolanta Brazaitienė, Centrinio apskaitos 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-362). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-376 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo“.  

Pranešėja – Roma Vosylienė, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja. 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-363). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-404 „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 papildoma 

informacija iš Lietuvos Respublikos institucijų apie Kauno miesto savivaldybės administracijai 

skirtas 793,1 tūkst. eurų dotacijas. (Finansų ir ekonomikos skyriaus 2021-09-08 d. raštas Nr. 09-5-63 

pridedamas). Papildomą informaciją svarstė Valdymo ir bendruomenių plėtojimo bei Ekonomikos ir 

finansų komitetai, pritarė be pastabų. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Klausimas direktoriui. Iš socialinio būsto eilutės išbraukėme beveik 400 

tūkstančių eurų motyvuojant butų pabrangimu. Ar tikitės, kad jie kada nors atpigs? Ir kaip šiais metais 

pasistūmėjo būstų eilė ir kiek socialinių būstų buvo nupirkta? Taip pat prašau pakomentuoti kaip 

vystosi Lampėdžių g. 10 projektas. 

V. Šiliauskas. Sumažinome, nes pakilo nekilnojamojo turto vertė ir nenuperkame butų 

tiek, kiek buvome suplanavę. Ateityje numatome didinti kvadrato kainą, nes buvo apie 1000 eurų. 

Perkamas butas turi būti geros būklės, o tokių nelabai yra. Šiemet nupirkome 10-12 butų. 

 

KALBĖJO: 

J. Kupčinskienė. Primenu, kad direktorius neatsakė į klausimą dėl Lampėdžių g. 10. 

V. Šiliauskas. Šiuo metu ten vyksta projektavimo darbai. 

E. Gudišauskienė. Įvertinant kokie šiuo metu prioritetai, negalime sutikti su tokiu 

biudžeto lėšų perskirstymu. Vėluojantys kelių remonto darbai nukeliami vėlesniam laikui, 

miestiečiams sukeliami nepatogumai. Nemokamas viešasis transportas rugsėjo mėnesį būtų 

išsprendęs susidariusias spūstis. Savivaldybė galėtų prisidėti ir skirti lėšų sporto mokyklų ir 

neformalaus ugdymo būrelių veiklos užtikrinimui, o ne kelti mokesčius tėvams. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ. 

A. Filinaitė. Sprendimo projekte numatyti 24,2 tūkstančiai Dariaus ir Girėno stadiono 

griovimo darbams atlikti, prašau sukonkretinti, kokie pastatai bus griaunami, nes ten esantys pastatai 

yra saugomos vertybės. Komitete niekas neatsakė, tai gal miesto vadovai galėtų atsakyti į šį klausimą? 

Ir ar gauti visi suderinimai iš Kultūros paveldo departamento. 

V. Šiliauskas. Paveldinių pastatų negriauname, o menkaverčius pastatus nugriauname ir 

sutvarkome teritoriją. 

 

M. Jurgutis. Prašau laikytis tvarkos ir skirti kur klausimų laikas ir pasisakymų. 
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pakeitimų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktiems pakeitimams. 

 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimais. 

Balsavo: už – 28, prieš – 0, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-364 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-418  „Dėl Apleisto ar neprižiūrimo 

nekilnojamojo turto 2021 metų sąrašo patvirtinimo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-365). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-375 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-15 „Dėl Viešųjų erdvių akcentų sukūrimo ir 

įgyvendinimo projektų paraiškų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Vijolė Karpienė, Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo 

skyriaus vyresnioji patarėja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-366  paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-396 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Vijolė Karpienė, Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo 

skyriaus vyresnioji patarėja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 
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KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

E. Gudišauskienė. Kada bus sukurta programa į kurią suplauks visos nepanaudotos lėšos 

iš kitų programų? Atsiradus naujų projektų, kas priims sprendimą ir kaip bus naudojamos lėšos vieno 

ar kito projekto įgyvendinimui? 

 

V. Karpienė. Sprendimą priims administracijos direktorius, jeigu naujas projektas bus 

toje pačioje programoje. O jeigu kitoje, tai Tarybos sprendimu. 

 

 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Kolegos, prašau atkreipti dėmesį, kad atsiradus naujų projektų vienoje 

ar kitoje programoje, sprendimą priimtų Administracijos direktorius. Tai reiškia, kad Tarybos nariai 

būtų atriboti nuo informacijos, susijusios su naujų projektų įgyvendinimu ir tikslais. Dėl veiklos 

efektyvumo, galima turėti ir šį argumentą, tačiau, tai yra strateginis veiklos planas, visa esminė 

informacija ir projektų tvirtinimas. Mano manymu sprendimą turėtų priimti Tarybos nariai, o ne 

Administracijos direktorius. 

A. Palionis. Strateginį veiklos planą tvirtina Tarybos nariai, kuriame surašyti projektai, 

bet ne visiems būna skirti pinigai. Jeigu iš programos nekilnojama, tik tada tvirtinama Administracijos 

direktoriaus sprendimu. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-367). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-380 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

paviršinio ir gruntinio vandens būklės monitoringo  2021–2026 metų programos patvirtinimo“.  

Pranešėja –Jurga Pakrosnienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Miestas didėja, plečiasi, daugėja gyventojų. Kokia situacija yra su miesto 

vandenų ištekliais, ką numatoma daryti? Nes turimų vandenviečių plotai mažėja. Pavyzdžiui Vičiūnų. 

J. Pakrosnienė. Pristatyta programa apima paviršinio, gruntinio vandens ir maudyklų 

vandens stebėseną, o vandens ištekliais rūpinasi UAB „Kauno vandenys“. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-368  paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

I. Visockienė atsijungė nuo balsavimo sistemos. 
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10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-379 „Dėl Metų mokytojo premijų 

skyrimo“. 

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, dviejuose pritarta be pastabų. Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas siūlo 

pritarti su pastaba: „Siūlyti nuo 2022 metų suvienodinti visų premijų, skiriamų iš Savivaldybės 

biudžeto, dydžius, t. y. Metų mokytojo premijos dydį prilyginti kitų premijų dydžiui“. 

 

A. Palionis. Analogiškas siūlymas gautas iš Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių 

demokratų frakcijos – keisti Metų mokytojo premijų dydį ir jį prilyginti kitų skiriamų premijų 

dydžiui. (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos 2021-09-13 raštas Nr. D2-49 

pridedamas). Administracijoje taip pat vyksta įvairios diskusijos dėl apdovanojimų tvarkos. 

Svarstomas klausimas dėl premijų skyrimo apima personalijų, kurias tvirtiname, klausimą. Todėl 

siūlau susilaikyti dėl analogiškų pastabų tiek iš komiteto, tiek nuo TS-LKD frakcijos.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl komiteto ir TS-LKD frakcijos siūlymų. 

Balsavo: už – 7, prieš – 0, susilaikė – 24. 

NUSPRĘSTA. Nepritarti komiteto ir TS-LKD frakcijos siūlymams. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

E. Gudišauskienė. Klausimas posėdžio vedančiajam. Kodėl nebuvo skirta laiko 

klausimams ir pasisakymams, o iškart siūlote balsuoti. Diskusijai nebuvo skirta laiko. Savo 

pasisakymu užgožėte visus. Nediskriminuokite ir leiskite Tarybos nariams savo pareigą atlikti iki 

galo. 

A. Palionis. Taip, procedūrinė klaida buvo padaryta. Dėl pateiktų siūlymų turime iš naujo 

balsuoti ir kviečiu visus Tarybos narius, kurie nori pasisakyti arba paklausti, registruotis balsavimo 

sistemoje. 

 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Noriu pakomentuoti mūsų frakcijos siūlymą. Kadangi premijų dydžiai 

išsiskiria, Maironio premija yra 3000 eurų, Kultūros premija – 3000 eurų, Mokslo premija – 5000 

eurų, o Mokytojo premija, kuri už prasmingą ir reikalingą darbą skiriama, tik 1000 eurų. Čia turėtų 

būti ne administracijos išsiaiškinimas ir Apdovanojimų tvarkos aprašo keitimas, o Tarybos narių 

priimtas sprendimas ir politinė valia. Turim kalbėtis, kaip mes matome mokytojo profesiją ir prestižą. 

Todėl mūsų frakcija siūlo Mokytojo premijos dydį, keičiant tvarką, didinti iki 3000 eurų ir prilyginti 

visoms kitoms premijoms. Šitas klausimas buvo keliamas ir praeitais metais, kaip prieš Mokytojo 

dieną buvo teikiamas sprendimo projektas „Dėl Mokytojo premijos skyrimo“. Labai gaila, kad per 

metus laiko nesugebėjote pateikti sprendimo, būtent dėl šitų korekcijų ir premijų suvienodinimo. 

P. Lukševičius. Pritariu kolegei, ar nuskurs Kauno miesto savivaldybė dėl 1500 eurų, kai 

kalbama apie mokytojo profesiją, kaip prestižinę. Tai yra mūsų principinis požiūris į švietimą. Siūlau 

balsuoti.  

A. Palionis. Šis sprendimo projektas kalba apie pavardes, tai gal turite kitų pasiūlymų? 

Apdovanojimų aprašas ir visa tvarka yra visai kitas sprendimo projektas. Siūlau balsuoti. 
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl komiteto ir TS-LKD frakcijos siūlymų. 

Balsavo: už – 12, prieš – 0, susilaikė – 23. 

NUSPRĘSTA. Nepritarti komiteto ir TS-LKD frakcijos siūlymams. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-369). 

 

 

E. Gudišauskienė. Esame profesionalūs politikai ir suprantame sprendimo projekto esmę. 

Mūsų siūlymas buvo pirmiausia pakeisti tvarkos aprašą ir mums, politikams, nuspręsti kokio dydžio 

skirti premiją. Mes siekiame, kad būtų suformuotas protokolinis pasiūlymas administracijai. 

 

 

I. Visockienė prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-402 „Dėl Kauno moksleivių techninės 

kūrybos centro nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Norėjau paklausti, kodėl keičiamos Kauno moksleivių techninės kūrybos 

centro funkcijos? Visiems buvo įprasta, kad šis Centras dar atlieka ir transporto pateikimo funkciją. 

Mokyklos galėdavo pasinaudoti šito Centro autotransportu. Be to dar eliminuojama ir leidybos 

funkcija. Man atrodo, kad Moksleivių techninės kūrybos centro veikla ir jos funkcijos priimtinos 

visiems. Gal galėtumėte pakomentuoti, kodėl dabar yra keičiama. 

O. Gucevičienė. Sprendimo projektas keičiamas dėl to, kad Kauno techninės kūrybos 

centras yra neformaliojo ugdymo įstaiga ir pagrindinis dėmesys yra numatomas skirti vaikų ugdymui. 

Viena iš šiuolaikinio švietimo funkcijų yra STEAM programos įgyvendinimas, kuri apima gamtos 

mokslų, technologijų, inžinerijos, menų, matematikos integraciją. Keisdami nuostatus, atsisakome 

funkcijų, kurių neturėtų vykdyti neformaliojo švietimo įstaiga.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-370). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-416 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-710 „Dėl Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 

teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo“. 
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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-371  paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-415 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-172 „Dėl Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo 

programos vykdymo ir paraiškų dalyvauti programoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-372  paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-403 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo pagalbos įstaigose nustatymo“. 

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Klausimas Administracijos direktoriui. Kiek Kaune trūksta direktorių, 

mokytojų ir kas yra daroma, kad pritrauktų naujus direktorius ir mokytojus į mokyklas? 

E. Andriuškienė. Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose trūksta 46 vadovų, nuolat 

vykdomi konkursai. Per spalio mėnesį planuojama įvykdyti apie 10. Pandemijos laiku Švietimo 

agentūra buvo sustabdžiusi konkursus, mokyklų vadovai nebuvo testuojami. Procesai užtruko, bet jie 

atnaujinti ir vyksta. Pedagogų trūksta, bet nuolat jų ieškome, kalbiname ir studijuojančius aukštosiose 

mokyklose studentus, kad jie įsilietų į pedagoginę veiklą ir padėtų ugdymo procese. Pedagogų 

trūkstamas skaičius tikrai nėra didelis. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-373). 
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15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-406 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-515 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir 

pritarimo didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) skaičiui viešosiose bendrojo ugdymo mokyklose, 

kurių dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė“ 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-374). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-407 „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-375). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-408 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2021 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-263 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse neformaliojo švietimo 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-376). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-401 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio 

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

juo patikėjimo teise“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. Dėl techninės klaidos prašome patikslinti priede Nr. 1 ir priede Nr. 

2 įstaigų pavadinimus išdėstant juos taip: 1. „Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla“; 2. „Kauno 

Suzuki progimnazija“ (2021-09-10 d. raštas Nr. 35-20-200 pridedamas). 
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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-377). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-399 „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 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-378). 

  

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-384 „Dėl mokyklinio  autobuso  

perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise“. 

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-379). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-417 „Dėl ilgalaikio (išskyrus 

nekilnojamąjį) materialiojo turto ir trumpalaikio materialiojo turto, esančio Kovo 11-osios g. 108, 

Kaune, perdavimo Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise“. 

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-380). 
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22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-420 „Dėl atlyginimo už Kauno miesto 

savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose, turinčiose 

neformaliojo ugdymo skyrius, teikiamą neformalųjį švietimą“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

E. Gudišauskienė. Kokią įtaką turės tėvų įnašo didinimas vaikų ugdymo kokybei? 

O. Gucevičienė. Tikslas yra ne padidinti, tikslas yra suvienodinti mokesčius. Nes už tą 

pačią paslaugą mokesčiai yra skirtingi. Tai manome, kad suvienodinus mokestį už tą pačią paslaugą, 

kokybė atitinkamai padidės, kadangi kiekviena įstaiga turės rūpintis, kad nežymiai padidėjus 

mokesčiui, galėtų būti patrauklūs 

 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Norėčiau atkreipti dėmesį į pagrindinį tikslą. Pranešėja nesugebėjo 

atsakyti, kokį kokybinį indėlį turės ir kaip pasikeis vaikų ugdymo kokybė padidinus mokesčius. Jeigu 

norime didinti ugdymo kokybę ir vaikų prieinamumą, pirma turime susitvarkyti priėmimo į būrelius 

tvarką. Dabar vaikas užsiregistruoja į kelis būrelius, o dalyvauja gal tik viename. Taip kiti vaikai 

negali patekti. Manau nereikia lygintis su kitų miestų savivaldybėmis ir aiškinti, kad pas mus 

mažesnis mokestis. Manau, turėtume skirti didesnį dėmesį, kad mūsų vaikai galėtų kokybiškai 

ugdytis ugdymo įstaigose. Po pandemijos, kada vaikai negalėjo lankyti būrelių, savivaldybė galėtų 

finansuoti būrelius iš savo biudžeto.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 29, prieš – 8, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-381  paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

V. Lendraitis atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-421 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-59 „Dėl mokesčio už sporto mokymą Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinėse sporto mokyklose“ pakeitimo“.  

Pranešėjas – Mindaugas Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. Rengiant sprendimo projektą, 1 priedo 13 punkte įsivėlė techninė 

klaida. Prašome pritarti pakoreguotam 1 priedui. (Sporto skyriaus 2021-09-06 d. raštas Nr. 45-17-105 

pridedamas). 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Gražiai pateikiate, kad padidinus mokestį bus kokybiškesnis darbas, 

atnaujintos sporto bazės. Ar treneriams bus papildomai mokama? Kodėl anksčiau nereikėjo 

daugiavaikėms šeimoms mokėti, o dabar įvedamas mokestis mažinamas 50 proc.?  
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M. Šivickas. Trenerių atlyginimas priklauso nuo turimos kvalifikacijos, darbo krūvio ir 

turimų sportininkų grupių. Šis sprendimas nėra susijęs su trenerių atlyginimu. Taip, Taryba buvo 

priėmusi sprendimą ir daugiavaikių šeimų vaikai už būrelius nieko nemokėdavo, o priėmus šį 

sprendimą turės mokėti 50 proc. nustatyto dydžio. 

J. Kupčinskienė. Didiname mokesčius, nes reikia sulyginti, o gal mažinkim norėdami 

sulyginti. Kiek kartų didėja mokestis ir kaip sprendėt lygių galimybių klausimą. Kodėl už mergaičių 

būrelį kaina didesnė arba mažesnė už berniukų? 

M. Šivickas. Kauno miesto sporto mokykloms bus taikomas fiksuotas mėnesio 

mokestis – 20 eurų per mėnesį. Jį numatoma didinti palaipsniui: nuo kitų metų sausio 1 dienos – iki 

15 eurų, o nuo 2022-ųjų rugsėjo – 20 eurų. Išimtis bus daroma Kauno sporto mokyklos „Gaja“ 

auklėtiniams. Čia mėnesiniai sporto būrelių įkainiai po naujųjų pasiektų 10 eurų, o nuo kito rugsėjo 

– 15 eurų, nes mokykloje dar nėra atlikti modernizavimo darbai. Po atnaujinimo „Gajos“ auklėtiniams 

taikomi įkainiai būtų suvienodinti su kitų sporto mokyklų. Taryba ankščiau yra nustačiusi mažesnį 

mokestį norėdama skatinti ir pritraukti merginas lankyti krepšinio treniruotes. 

E. Gudišauskienė. Padidinus mokestį, kiek per visas sporto mokyklas surinksime 

papildomų lėšų ir kaip tai įtakos paslaugos kokybę?  

M. Šivickas. Paskutinius 5 metus esame priėmę ne vieną sprendimą mažinantį valdymo 

kaštus. Mažinome etatų skaičių, investuojame į sporto mokyklas, statomi nauji objektai, tai ir didėja 

paslaugų kokybė. Esant tokiam vaikų skaičiui, kaip dabar ir surinkus lėšas iš tėvų, Finansų skyriaus 

paskaičiavimu 2022 metais įnašas padidėtų nepilnai 400 tūkstančių eurų. Planuojame, kad vaikų 

skaičius mokyklose augs, nes jau dabar kai kuriose sporto šakose negalime priimti visų norinčių.  

 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Šiandien turime dar vieną sprendimą kuriuo didinami įkainiai ir tėvų 

prisidėjimas prie Sporto mokyklų teikiamų paslaugų. Esminis dalykas, kurio visada pasigendu, kokie 

kokybiniai dalykai išsispręs. Ar verta šiandieną laužyti ietis dėl 400 tūkstančių eurų, kuriuos 

papildomai surinks mokyklos? Esmė tame, kad puikiai žinome medikų išvadas ir tendencijas, kurios 

susijusios su vaikų ir jaunimo ligomis, kurios atsirado pandeminiu metu. Matom, kaip nesurenkame 

sportuojančių vaikų į kai kurias sporto šakas. Matom situaciją, kaip sportininkai yra išleidžiami 

į olimpiadą. Savivaldybė turėtų užtikrinti sveikatinimo ir sportavimo sąlygas vaikams. Kaunas turėtų 

būti palankus miestas vaikams ir mokesčio nedidinti, o pagalvoti, kaip populiarinti sporto 

prieinamumą tam, kad vaikai būtų sveiki ir galėtų užtikrinti savo visus poreikius. 

 

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. 

Balsavo: už – 27, prieš – 7, susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-382  paskelbtas Teisės 

aktų registre). 
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24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-374 „Dėl Kviečių gatvės geografinių 

charakteristikų pakeitimo, Lauksargio gatvės ir Vidulaukės akligatvio pavadinimų suteikimo“.  

Pranešėjas – Nerijus Valatkevičius, Miesto planavimo ir architektūros 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-383  paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

 

V. Lendraitis prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-423 „Dėl pritarimo viešojo paviljono 

žemės sklype M. K. Čiurlionio g. 25, Kaune, statybai“.  

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

KALBĖJO: 

P. Lukševičius. Prašau balsavimo šiuo klausimu. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-384). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-377 „Dėl leidimo Kauno lopšeliui-

darželiui „Rasytė“ statyti naujus statinius žemės sklype Rasytės g. 5, Kaune“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-385). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-378 „Dėl leidimo Kauno Dainavos 

progimnazijai statyti naujus statinius žemės sklype Partizanų g. 118, Kaune“. 

Pranešėjas – Artūras Andriuška, Bendrųjų reikalų 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-386). 

 

 

L. Valalytė atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-400 „Dėl Kauno miesto savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti 

juo patikėjimo teise viešajai įstaigai Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai“. 

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-387). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-381 „Dėl pripažinto nereikalingu, 

netinkamu (negalimu) naudoti nekilnojamojo turto Laisvės al. 95, Kaune, nurašymo, išardymo ir 

likvidavimo“.  

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-388). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-405 „Dėl atskirų kuro rūšių kainų, 

taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo“.  

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-389  paskelbtas Teisės aktų 

registre). 
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31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-411 „Dėl pritarimo projektams pagal 

priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) 

panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties 

pastatuose“, jų finansavimo ir įgaliojimų suteikimo“.  

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-390). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-398 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Kauno miesto Aleksoto inovacijų pramonės 

parko steigimo inicijavimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, dviejuose pritarta be pastabų trečiam – išklausyta. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. NŽT atmetė, nes nebuvo įrašytas patikslinimas „ūkinei, komercinei 

veiklai vykdyti“. Kodėl ankščiau nebuvo įrašyta ir tik dabar daromas šitas pataisymas? 

D. Valiukas. NŽT savalaikiai neinformavo apie procedūrų vykdymą. Nesant 

patikslinimo, atsirado išaiškinimas, kad būtina patikslinti. Patikslintą sprendimą ir teikiame. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 27, prieš – 0, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-391). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-397 „Dėl sutikimo tiesti elektros tinklus 

žemės sklype Vienybės a. 1, Kaune“. 

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-392). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-425 „Dėl sutikimo tiesti elektros tinklus 

ir servituto nustatymo žemės sklypui K. Donelaičio g. 65A, Kaune“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. 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-393). 

 

 

L. Valalytė prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

  

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-382 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2021 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-275 „Dėl žemės ir statinių, reikalingų žemės sklypui 

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

poreikiams“ 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-394). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-412 „Dėl prašymo perduoti kitos 

paskirties valstybinės žemės sklypą Statybininkų g. 12, Kaune, neatlygintinai Kauno miesto 

savivaldybės nuosavybėn“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Vedėjas nesugebėjo paaiškinti šio objekto perspektyvos. Pradžioje mes jį 

nupirkom, dabar sprendžiame žemės klausimus. Kadangi nežinome šio objekto perspektyvos, tai 

prašysime balsavimo. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-395). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-413 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-230 „Dėl nekilnojamojo turto – aikštelės Brastos g., 

prie pastato Raudondvario pl. 84, Kaune, nuomos“ pakeitimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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KALBĖJO: 

P. Lukševičius. Nekilnojamojo turto – aikštelės Brastos g., prie pastato Raudondvario pl. 

84, Kaune, nuomos kainą sumažiname 40 proc. Taip drastiškai negalima sumažinti nuo pirmos 

kainos. Prašau balsavimo. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 23, prieš – 1, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-396). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-414 „Dėl panaudos sutarčių, sudarytų su 

Kauno diabetikų klubu ,,Insula“ ir Kauno Afganistano karo veteranų klubu, nutraukimo prieš 

terminą“. 

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-397). 

 

 

39. SVARSTYTA Sprendimo projektas Nr. TR-422 „Dėl nekilnojamojo turto Gričiupio 

g. 11-R2, Kaune, nuomos sutarties pakeitimo, turto perėmimo ir perdavimo“. 

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-422). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-424 „Dėl prašymo perduoti Kauno 

miesto savivaldybės nuosavybėn kitos paskirties valstybinės žemės sklypą M. K. Čiurlionio g. 25, 

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-399). 
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41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-409 „Dėl socialinių būstų 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-400). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-390 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto V. Krėvės pr. 25-62, 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-401). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-391 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Vinčų g. 5-19, 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-402). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-392 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Baltų pr. 79-3, 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-403). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-394 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto J. ir M. Akelaičių g. 5-1, 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-404). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-388 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Kovo 11-osios g. 61-47, 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-405). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-389 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Naujakurių g. 86-7, 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-406). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-385 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto I. Kanto g. 17-6A, 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-407). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-387 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastatų Rygos g. 15, Kaune, pardavimo“.  

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-408). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-393 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Gailutės g. 54, 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-409). 

 

  

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-386 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Vokiečių g. 55, 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-410). 

 

 

52. SVARSTYTA. Informacija dėl Vilniaus g. ir kitų gatvių remonto darbų Kauno 

mieste. 

Pranešėjai – Vilius Šiliauskas, Administracijos direktorius; Aloyzas Pakalniškis, Miesto 

tvarkymo skyriaus vedėjas. 

V. Šiliauskas. Klausimą paprašiau pristatyti A. Pakalniškį, Miesto tvarkymo skyriaus 

vedėją.  

A. Pakalniškis. Pristatau pagrindinius darbus Kauno mieste. Esam pasirašę sutartį su 

rangovu UAB „Autokausta“. Vilniaus gatvėje šiuo metu nuardytos akmens dangos ir paviršiniai 

sluoksniai. Toliau darbai perduoti UAB „Kauno vandenų“ rangovams. Tai mišrus projektas, kurio 

metu bus sutvarkytos ir atskirtos nuotekos. Šiuo metu vyksta archeologiniai tyrinėjimai būsimų tinklų 

vietose. Rastas 16-17 amžiaus grindinys, atlikus vertinimus, jį leista išardyti. Spalio mėnesį grįš 

kelininkai į dalį objekto ir tęs pagrindų įrengimo darbus. Šauklių, Gertrūdos gatvių rekonstrukcijos 

darbus vykdė 10 rangovų. Buvo tvarkomi požeminiai darbai, dirbo dvi archeologų kompanijos, UAB 

„Kauno autobusai“ keitė kontaktinį tinklą, buvo atskirtos mišri kanalizacija nuo lietaus nuotekų. 

Darbai yra nevėluojantys ir noriu padėkoti visiems rangovams. Buvome įsipareigoję iki rugsėjo 1 d. 

atlikti darbus Pilies žiede, darbai ir buvo padaryti. Eismas Gertrūdos gatve šiuo metu yra apsunkintas, 

bet iki rugsėjo pabaigos bus uždengta asfalto danga, liks sutvarkyti šaligatvių dangas. Kitais metais 
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Centre darbai nevyks, kelsimės į periferinius rajonus. Kalpoko gatvėje išasfaltuota viena gatvės pusė, 

šiąnakt bus asfaltuojama likusi gatvės atkarpa. Iki lapkričio 5 d. planuojame pilnai užbaigti darbus 

Kalpoko gatvėje. Iki metų pabaigos planuojame sutvarkyti šaligatvius miesto centre. Europos pr. nuo 

Veiverių iki Kalvarijos gatvės iki metų pabaigos atliksime didžiąją dalį darbų. Toje atkarpoje 

neribosime eismo nuo spalio mėnesio. Per rugsėjį ir iki spalio pabaigos bus sutvarkyta ir įrengta 

pervaža ir asfaltas. Patiesti kelio bortai ir asfaltbetonis Europos prospekte. Taikos prospekto darbai 

beveik baigti, baigiami trinkelių tiesimo darbai. Daukanto gatvė baigta. Pradėjome Studentų skvere 

darbus. Raudondvario plente vyksta šaligatvių klojimas ir aikštelių įrengimas, bus atliktas 

Raudondvario dalies platinimas, tam, kad būtų pagerintos eismo sąlygos. Negaliu teigti, kad darbai 

yra vėluojantys. Buvome susitikę su rangovais ir tarėmės kokius darbus būtų galima atlikti greičiau. 

Didžioji dalis pažadų yra įgyvendinta. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Lendraitis. Kada prasidės Romainių gatvės rekonstrukcija, įkalnės nuo 

Raudondvario pl. iki Romainių g. sutvarkymas? Projektas mano žiniomis yra baigtas. 

A. Pakalniškis. Projektas baigtas, gauta teigiama ekspertizės išvada. Įkelsime 

į www.infostatyba.lt tinklalapį. Į kitų metų gatvių priežiūros programą siūlysime įtraukti šį projektą. 

Šiame projekte turės dalyvauti keli rangovai, nes lietaus nuotekas taip pat reikia sutvarkyti. Projektą 

numatome pabaigti per 2022 – 2023 metus.  

J. Koryzna. Kas yra daroma, kad būtų padidintas pralaidumas mieste? Stringa šviesoforų 

sistema. Kaune turėtų atsirasti dviaukštės sankryžos. 

A. Pakalniškis. Transporto ir eismo organizavimo skyrius galėtų atsakyti apie 

šviesoforus. Šiuo metu ne tik didiname ir platiname gatves, bet žiūrime kompleksiškai. Turime ir 

darnaus judumo planą, įvairius finansavimo mechanizmus, kurie daro įtaką darbams. Žiūrime plačiai, 

kur galimas didesnis greitis, formuojame platesnes gatves. Kiekvienos gatvės leidžiamas greitis ir 

eismas turi būti sureglamentuotas. Visi kalba apie darnų judumą ir visi darbai tame atsispindi. 

Magistraliniai dalykai yra sprendžiami.  

E. Gudišauskienė. Kodėl nebaigus darbų atidaromos gatvės, nes tai yra nesaugu? Kiek 

jūs esate patenkintas techninio projekto kokybe pvz. prasidėjus darbams atsiranda papildomi darbai, 

kurie nebuvo numatyti. Ar planuojate remontuoti viaduką prie stoties? 

A. Pakalniškis. Jeigu yra galimybė atidaryti, tai ir atidarome įvertinę gyventojų ir 

darbininkų saugumą. Ilgiausiai trunka pakloti trinkeles, asfaltą pakloja greitai. Per vasarą visų darbų 

nepadarysi. Prie objekto dirba daug rangovų. Visi stengiasi maksimaliai viską padaryti laiku. Seniai 

turėjome gerai parengtą projektą. Kada atsikasi, tik tada pamatai tikrą vaizdą. Projektavimo kokybė 

suprastėjo po įmonių atestavimo panaikinimo. Viadukui prie stoties yra parengtas projektas, su miesto 

vadovais kalbame ir apie Tunelio gatvės tvarkybą, parkavimo vietų įrengimą, dviračių takus, 

gyventojų patogumą turėti kuo patogesnį susisiekimą. Kalbamės ir kiti pasiūlymai gims iki kitų metų. 

V. Gudėnas. Kodėl taip ilgai buvo uždaryta Kalpoko gatvė? Nes uždarius Vilijampolės 

tiltą ir atidarius Kalpoko gatvę butų išsisprendusi kamščių problema. 

A. Pakalniškis. Kalpoko gatvė buvo uždaryta dėl viaduko statybų, tai tuo pačiu buvo 

tikslinga sutvarkyti ir gatvę. Tuo pačiu laiku darbus vykdė ir UAB „Kauno vandenys“, tvarkė nuotekų 

sistemą. Uždarius Kalpoko gatvę tuo pačiu neatlikti kitų darbų būtų neatleistina klaida. 

V. Gudėnas. Architektūriniai gatvių siaurinimo darbai ir šaligatvių platinimas, ar čia 

Europos sąjungos reikalavimai? Nes žmonių praeis per parą nedaug.  

A. Pakalniškis. Nusileidimo pločiai reikalingi, dviračių jungtys taip pat. Eismo juostų 

nesusiaurinome, Jonavos g. ir Varnių g. dviračių takų jungtis stipriai pagerinome. 
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J. Kupčinskienė. Rašiau į UAB „Kauno švarą“, bet atsakymo negavau. Prašau atsiųsti 

informaciją, kaip valomos Naujamiesčio gatvės. Taip pat klausiu dėl augalų apsodinimo Taikos 

prospekte. Augalai ir ypač medžiai yra susodinti prie pėsčiųjų perėjų, trukdo matomumui. Ar čia toks 

reikalavimas ar kažkam gražu pasirodė. 

A. Pakalniškis. Valomų gatvių sąrašą atsiųsime. Su Aplinkos apsaugos skyriumi 

žiūrėjome ir sprendėme, kur kokius augalus ar krūmus sodinti. Sprendimas buvo vertintas ir 

reglamentuotas. 

A. Palionis. Ačiū Aloyzui už išsamią informaciją 

 

 

53. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

 

A. Koryzna. Ačiū Aloyzui už išsamią informaciją. Asfaltas yra gerai, bet nematau, kad 

besiformuojantys kamščiai mažėtų ateityje. Apie dviaukštes sankryžas reikėtų pagalvoti. Gatvėse 

šviesoforai ne taip gerai veikia, kaip norėtųsi. Dėl gatvių pločių. Užtektų asfaltuojant gatvę praplatinti 

vienu metru ir iškart atsirastų kokybinis šuolis. Užtektų vietos parkavimui, paliekant vietos 

pravažiavimui. Į tai reiktų atkreipti didesnį dėmesį. 

A. Filinaitė. Kreipėsi sunerimę žydų religinės bendruomenės atstovai dėl neseniai 

pastatyto ženklo prie Gedimino gatvės 26B kiemo aikštelės. Į ją patenkama per privatų žemės sklypą 

Gedimino g. 26. Jie kreipėsi dėl kiemo aikštelės apmokestinimo vietine rinkliava, nes bendruomenė 

negavo jokio pranešimo iš savivaldybės. Jų prašymas panaikinti nesenai įrengtą ženklą ir sumažinti 

automobilių srautus per privatų sklypą. Ar planuojat atsižvelgti ir sureaguoti ar ne. 

P. Keras. Prieš keletą Tarybos posėdžių buvo priimtas sprendimas, kai miesto centrinės 

dalies kiemai buvo įtraukti į rinkliavų zonas, kiemai su nesuformuotais sklypais taip pat. Jūsų 

minimas sklypas yra nesuformuotas ir yra laisva valstybinė žemė. Esame gavę iš bendruomenės raštą 

su teiginiu, kad pats asfaltas priklauso bendruomenei, bet mes išsiaiškinsime ir atitinkamai 

reaguosime. Atsiradęs ženklas tam, kad paskatintų gyventojus susiformuoti sklypus ir tapti savo 

kiemų ir teritorijų šeimininkais. 

E. Gudišauskienė. Pasigedau diskusijos po miesto tvarkymo darbų pristatymo. Rugsėjį 

pradėjome miestą sukausčiusiose spūstyse. Be jokios abejonės suprantame, kad reikia tvarkyti miestą 

rengiantis Europos kultūros sostinei, kad svečiai, kurie atvyks kitais metais, norėtų dar ir dar kartą 

atvykti į Kauną. Bet mūsų miestiečiai gyvena kiekvieną dieną ir susiduria su nepamatuotais remonto 

darbų sukeltais probleminiais klausimais. Ir ar galėjo būti kitaip? Be jokios abejonės galėjo. Reikėjo 

išdiskutuoti, kaip dėl eismo valdymo yra sprendžiami klausimai ir miestas pavirsta statybviete. 

Kiekvienoje statybvietėje pirmiausia yra užtikrinamas saugumo klausimas ir kas atsakys už tai, kad 

gatvės dar yra nebaigtos tvarkyti, tiek važiuojamoji dalis, tiek šaligatviai. Nesaugiose sąlygose ir 

miestiečiai ir darbuotojai. Kalbu apie Pilies žiedą ir Gertrūdos gatvę. Reikėjo paleisti tik viešąjį 

transportą ir taip paskatinti miestiečius naudotis miesto viešuoju transportu. Norėjosi skambiai 

atidaryti, bet kokybiškai niekas negalėjo naudotis. Viešasis transportas galėjo būti ir nemokamas visą 

tą laikotarpį, kol nebus pabaigti darbai, nes turime ir darnaus judumo savaitę. Dėl techninių projektų 

rengimo situacija yra sudėtinga visuose sektoriuose, bet čia galėtų būti pateikti siūlymai Aplinkos 

apsaugos ministerijai, kad tie kas neturi atestatų negalėtų dalyvauti. Kodėl nepakeitus šios vietos, nes 

po to turime pasekmes. Nes rangovui pradėjus darbus, iškyla nauji darbai ir klausimai, kaip už juos 

apmokėti. Ir kaip laiku tuos visus darbus padaryti. Šiandieną turėjome sprendimo projektą, kaip 

padidinti pareiginės algos koeficentą. Labai džiaugiuosi už tuos pavaduotojus, nes jie yra stumiami 

į priešakines linijas ir kai šiandien norėjome išgirsti administracijos direktoriaus Viliaus Šiliausko 
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požiūrį į visų darbų planavimą ir visus kitus dalykus, vėl mes išgirdome tuos pačius pavaduotojus, 

kurie dirbo ir pandemijos sąlygomis, ir miesto tvarkymo sąlygomis, negailėdami laiko nei 

šeštadieniais, nei sekmadieniais. Kada yra atliekami tokio masto darbai, reikėtų stiprinti ir Miesto 

tvarkymo skyrių. Tam, kad būtų didinamas darbuotojų skaičius ir kad kokybiškai būtų galima 

planuoti ir darbus ir darbų atlikimo kokybę patikrinti, nes per skubą gali nukentėti ir darbų atlikimo 

kokybė. Mes, kaip opozicija turime nuomonę, kurią pateikiame. Girdime ir pačius gyventojus, kaip 

sprendimai galėjo būti priimami ir kitaip.  

S. Dambrauskaitė-Bakutienė. Klausimas apie parkavimo zonų apmokestinimą. 

Senamiestyje į kai kurias zonas įvažiuoti neįmanoma, nes įrengti užtvarai. Ar tokia veikla yra teisėta?  

Ar numatyta kažką keisti? 

P. Keras. Užtvarai yra atsiradę sklypų suformuotose teritorijose, nesvarbu, kad ta 

teritorija yra įtraukta į rinkliavų zoną. Gavę informaciją, kad užtvaras yra neteisėtas, jį nuimame. 

Jeigu turite informacijos apie neteisėtai įrengtus užtvarus, prašau mums perduoti ir tikrai 

patikrinsime. 

A. Palionis Ačiū visiems Tarybos nariams už aktyvų dalyvavimą posėdyje. 

 

V. Matijošaitis. Ačiū visiems Tarybos nariams už aktyvų dalyvavimą posėdyje. Posėdyje 

pasisakė buvę Administracijos direktoriai, kurie galėtų tarpusavyje ir pasidalinti informacija, ar gerai 

miestas daro, kad tvarkosi, ar laukiam dar 30 metų. 

Kitas Tarybos posėdis vyks spalio 19 dieną.  

 

 

Posėdis baigėsi 11.15 val. 

 

 

Savivaldybės meras     Visvaldas Matijošaitis 

 

 

Tarybos sekretorė    Raminta Matonytė 
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