
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021 m. spalio 19 d.  Nr. TP-9 

Kaunas 

 

 

Posėdis vyko 2021-10-19  (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 – Laimutė Lapinskienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas. 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: J. Audėjaitis, R. Šnapštienė. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

 

V. Matijošaitis. Posėdyje dalyvauja 37 Tarybos nariai, kvorumas yra, pradedam posėdį. 

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

svarstymo. Gautas V. Lendraičio prašymas dėl nusišalinimo nuo sprendimo projekto TR-490 „Dėl 

pritarimo taikos sutarties projektui“ svarstymo (pridedama). Prašome V. Lendraitį atsijungti nuo 

balsavimo sistemos. 

 

V. Lendraitis atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

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

TR-490 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

V. Lendraitis prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

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

TR-497 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų kainų nustatymo“ ir nuo TR-498 „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“ svarstymo (pridedama). Prašome V. Gudėną atsijungti nuo balsavimo 

sistemos. 

 

V. Gudėnas atsijungė nuo balsavimo sistemos.  
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A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti V. Gudėno nusišalinimui nuo TR-497 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

V. Gudėnas prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti V. Gudėno nusišalinimui nuo TR-498 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

A. Palionis. Gautas S. V. Bartaškos prašymas dėl nusišalinimo nuo sprendimo projekto 

TR-466 „Dėl Kauno kultūros centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ svarstymo (pridedama). 

Prašome S. V. Bartašką atsijungti nuo balsavimo sistemos. 

 

S. V. Bartaška atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

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

TR-466 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

S. V. Bartaška prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Gautas V. Vaitkevičiaus prašymas dėl nusišalinimo nuo sprendimo projektų 

TR-487 „Dėl panaudos sutarties su Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija pakeitimo ir 

nekilnojamojo turto P. Lukšio g. 40, Kaune, perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais 

Kauno krepšinio mokyklai „Žalgiris“, TR-488 „Dėl panaudos sutarties su Kauno „Vyturio“ gimnazija 

pakeitimo ir nekilnojamojo turto Taikos pr. 51, Kaune, perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos 

pagrindais Kauno krepšinio mokyklai „Žalgiris“ ir TR-489 „Dėl panaudos sutarties su Kauno Jono 

Pauliaus II gimnazija pakeitimo ir nekilnojamojo turto Baltų pr. 103, Kaune, perdavimo neatlygintinai 

naudotis panaudos pagrindais Kauno krepšinio mokyklai „Žalgiris“ svarstymo (pridedama). Prašome 

V. Vaitkevičių atsijungti nuo balsavimo sistemos. 

 

V. Vaitkevičius atsijungė nuo balsavimo sistemos. 
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A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti V. Vaitkevičiaus nusišalinimui nuo       

TR-487 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

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

TR-488 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

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

TR-489 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

V. Vaitkevičius prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Taip pat gautas K. Morkūno prašymas dėl nusišalinimo nuo sprendimo 

projekto TR-486 ,,Dėl išstojimo iš asociacijos Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės“ 

svarstymo (pridedama). Prašome K. Morkūną atsijungti nuo balsavimo sistemos. 

 

K. Morkūnas atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti K. Morkūno nusišalinimui nuo                    

TR-486 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

K. Morkūnas prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama). 

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

posėdžio darbotvarkės svarstymą. Gautas rengėjo siūlymas išbraukti 5 darbotvarkės klausimą           

TR-501 „Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų 

mokesčio dydžių gyventojams 2022 metams nustatymo“.  
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A. Palionis. Ar galime pritarti, kad būtų išbrauktas sprendimo projektas TR-501„Dėl 

veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių 

gyventojams 2022 metams nustatymo“ iš šios dienos Tarybos posėdžio darbotvarkės? 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti dėl sprendimo projekto TR-501 išbraukimo iš darbotvarkės. 

 

Ar galime bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę su pakeitimu? 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę su pakeitimu: 

1. Dėl 2022 m. Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos 

„Iniciatyvos Kaunui“ sričių ir prioritetų patvirtinimo (TR-482).  

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-62 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-485).  

3. Dėl išstojimo iš asociacijos Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės (TR-486).  

4. Dėl paveldimo turto mokesčio lengvatos (TR-455).  

5. Dėl pritarimo susitarimo dėl 2015 m. birželio 18 d. „Girstučio“ kultūros ir sporto 

rūmų Kovo 11-osios g. 26, Kaune, pramoginės dalies valdymo ir naudojimo koncesijos sutarties                              

Nr. SR-1351 pakeitimo projektui (TR-484).  

6. Dėl Vaikų maitinimo organizavimo, vykdymo ir priežiūros Kauno miesto 

savivaldybės įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos 

aprašo patvirtinimo (TR-479).  

7. Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo            

(TR-474).  

8. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo                         

Nr. T-820 „Dėl VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainų 

nustatymo“ pakeitimo (TR-483). 

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

„Dėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos 

gyventojams dydžio nustatymo“ pakeitimo (TR-472). 

10. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 18 d.  sprendimo Nr. T-286 

„Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų 

atvejų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (TR-469).  

11. 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-

481).  

12. Dėl Kauno Kovo 11-osios gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-477).  

13. Dėl koncertinės įstaigos Kauno miesto simfoninio orkestro teikiamų paslaugų įkainių 

nustatymo (TR-459).  
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14. Dėl viešosios įstaigos „Girstučio“ kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių 

nustatymo (TR-460).  

15. Dėl Kauno šokio teatro „Aura“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-461).  

16. Dėl Kauno kino centro „Romuva“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-462).  

17. Dėl Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos teikiamų 

paslaugų įkainių nustatymo (TR-463).  

18. Dėl koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-

464).  

19. Dėl Kauno miesto kamerinio teatro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-465).  

20. Dėl Kauno kultūros centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-466).  

21. Dėl Kauno  menininkų namų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-467). 

22. Dėl Kauno  miesto muziejaus teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-468).  

23. Dėl ilgalaikio turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, 

naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinei įstaigai „Parkavimas Kaune“ (TR-476).  

24. Dėl Kauno miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo 

nuo jos tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-495).  

25. Dėl pritarimo įrengti Kauno hidroelektrinės laivybos šliuzą Nemuno aukštupiui ir 

žemupiui sujungti (TR-473).  

26. Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų kainų nustatymo (TR-497).  

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

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

saugomas teritorijas išdavimą nustatymo“ pakeitimo (TR-449).  

28. 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-498).  

29. Dėl įgaliojimų suteikimo Jūratei Furmanavičienei, Astai Teresei Kulikauskienei ir 

Jurgitai Vasiliauskienei (TR-446).  

30. Dėl pritarimo taikos sutarties projektui (TR-490).  

31. Dėl žemės sklypo Šiaulių g. 30, Kaune, poreikio visuomenei (TR-493).  

32. Dėl žemės sklypų (jų dalių) ir statinių (jų dalių), reikalingų Vijūkų gatvės daliai nuo            

A. Šapokos gatvės iki vakarinio aplinkkelio įrengti, Kaune, paėmimo visuomenės poreikiams (TR-

494).  

33 Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype (unikalus Nr. 4400-0970-9580)           

H. ir O. Minkovskių g. 91, Kaune (TR-480).  

34. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype (unikalus Nr. 4400-3307-1479) 

Vandžiogalos pl., Kaune (TR-478).  

35. Dėl sutikimo tiesti šilumos tiekimo tinklų drenažo tinklus žemės sklypuose                         

Europos pr. 27, Kaune, ir tarp Europos pr. ir Lakūnų pl., Kaune (TR-448).  

36. Dėl sutikimo rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus žemės sklype Rimvydo g. 17G, 

Kaune (TR-475).  

37. Dėl pritarimo nustatyti servitutą žemės sklype (unikalus Nr. 4400-3112-0919) Kaune 

(TR-500).  
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38. Dėl panaudos sutarties su Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija 

pakeitimo ir nekilnojamojo turto P. Lukšio g. 40, Kaune, perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos 

pagrindais Kauno krepšinio mokyklai „Žalgiris“ (TR-487).  

39. Dėl panaudos sutarties su Kauno „Vyturio“ gimnazija pakeitimo ir nekilnojamojo 

turto Taikos pr. 51, Kaune, perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais Kauno krepšinio 

mokyklai „Žalgiris“ (TR-488).  

40. Dėl panaudos sutarties su Kauno Jono Pauliaus II gimnazija pakeitimo ir 

nekilnojamojo turto Baltų pr. 103, Kaune, perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais 

Kauno krepšinio mokyklai „Žalgiris“ (TR-489).  

41.  Dėl nekilnojamojo turto (Ledo arena) ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio turto                          

Kovo 11-osios g. 26, Kaune, nuomos (TR-499).  

42 Dėl nekilnojamojo turto Pabiržės g. 26, Kaune, perdavimo negalią turinčių asmenų 

centrui „Korys“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-452).  

43. Dėl nekilnojamojo turto P. Lukšio g. 58, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį 

sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Kauno viltis“ (TR-454).  

44. Dėl nekilnojamojo turto Vaidoto g. 115, Kaune, nuomos ne konkurso būdu Kauno 

apskrities moterų krizių centrui (TR-471).  

45. Dėl nekilnojamojo turto Gedimino g. 36, Kaune, nuomos (TR-470).  

46. Dėl leidimo registruoti Kauno moksleivių techninės kūrybos centro buveinę Kauno 

miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate V. Krėvės pr. 54, Kaune (TR-450).  

47. Dėl pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti ūkinio pastato dalies 

Žaliojoje g. 32, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-491). 

48. Dėl pripažintų netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų Kregždžių g. 

2 ir Marvelės g. 54, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-456).  

49. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-

192 „Dėl Kauno miesto savivaldybės parduodamų pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-496).  

50. 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-492).  

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

714 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip 

Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-458).  

52. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto A. Mackevičiaus g. 42-1, Kaune, pardavimo           

(TR-426).  

53. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Vytenio g. 4-56, Kaune, pardavimo (TR-427).  

54. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Raudondvario pl. 186-11, Kaune, pardavimo     

(TR-428).  

55. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 111A-49, Kaune, pardavimo          

(TR-429).  

56. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto A. Stulginskio g. 58-3, Kaune, pardavimo           

(TR-430).  

57. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Estų g. 3, Kaune, pardavimo (TR-431).  

58. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Kalnų g. 45-2, Kaune, pardavimo (TR-432).  
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59. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Miško g. 28A-21, Kaune, pardavimo (TR-

433).  

60. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Dubysos g. 20-6, Kaune, pardavimo (TR-434).  

61. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Sukilėlių pr. 91-26, Kaune, pardavimo (TR-

438).  

62. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto T. Narbuto g. 9-2, Kaune, pardavimo                     

(TR-451). 

63. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Vičiūnų g. 11-2, Kaune, pardavimo (TR-435). 

64. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto J. Grušo g. 13-74, Kaune, pardavimo (TR-

436). 

65. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto K. Grybausko g. 8-5, Kaune, pardavimo             

(TR-437).  

66. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Kranto 20-ojoje g. 9, Kaune, dalies pardavimo 

(TR-439).  

67. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Gailutės g. 20, Kaune, pardavimo (TR-442).  

68. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Savanorių pr. 18, Kaune, dalies pardavimo          

(TR-445).  

69. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Savanorių pr. 39, Kaune, dalies pardavimo           

(TR-443). 

70. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Aušros g. 2, Kaune, dalies pardavimo (TR-

441).  

71. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Pušų g. 7, Kaune, pardavimo (TR-447).  

72. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Vokiečių g. 106, Kaune, dalies pardavimo           

(TR-444).  

73. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato T. Narbuto g. 8, Kaune, dalies pardavimo             

(TR-440).  

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-482 ,,Dėl 2022 m. Kauno miesto 

savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ sričių ir prioritetų 

patvirtinimo“.  

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

skyriaus vyresnioji patarėja, atliekanti 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-411 paskelbtas Teisės aktų registre). 
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2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-485 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių 

švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – Jurgita Kvedaravičienė, Personalo valdymo 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-412 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

K. Morkūnas atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-486 ,,Dėl išstojimo iš asociacijos Kauno 

miesto Aleksoto vietos veiklos grupės“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Klausimas skirtas M. Jurgučiui. Gal galit paaiškinti kas atsitiko su 

Aleksoto VVG, ar ji tikrai neteikia ataskaitų, ar Savivaldybės išstojimas reiškia kad iš ES bus 

nutrauktas finansavimas ir Aleksoto VVG nebegaus jokio finansavimo? Tai kas buvo skelbiama 

spaudoje, man pasirodė, jog tai buvo tik dviejų susipykusių vyrų kivirčas. 

M. Jurgutis. Niekas nėra susipykęs, yra dalykiniai santykiai. Savivaldybę dalininkų 

susitikimuose atstovauja Administracija, tad prašau plačiau apie faktines aplinkybes atsakyti Aistę 

Lukaševičiūtę. 

A. Lukaševičiūtė. Savivaldybei išstojus iš Vietos veiklos grupės ji neatitiks ES keliamų 

reikalavimų ir daugiau paramos ES projektams įgyvendinti negalės gauti. Dėl veiklos – iš tikrųjų kilo 

problemų dėl to, kad prašėme inicijuoti išorinį veiklos auditą, kuris patikrintų dokumentus, patikrintų 

kaip yra vykdoma veikla. Be mūsų toje organizacijoje yra dar 8 dalininkai, kurie nesutiko tai padaryti. 

Pavyzdžiui, metinė 2020 metų finansinė ir veiklos ataskaita iš pradžių nebuvo pateikta, paskui buvo 

pateikta netinkama, vėliau neaudituota. Galutinis pateikimas nariams užtruko 5 mėnesiais ilgiau negu 

įstatymo numatytais terminais turėjo būti pateikta. 

E. Gudišauskienė. O kodėl į komitetų posėdžius ir į Tarybos posėdį nėra pakviestas VVG 

pirmininkas, nes mes nežinome informacijos iš jo pusės ir kaip jis mato susiklosčiusią situaciją? 

Norėčiau Jūsų paprašyti įvardinti esminius svarbiausius projektus, kurie buvo suplanuoti Aleksoto 

plėtros strategijoje, kokie projektai negaus finansavimo ir kaip tada Savivaldybė spręstų projektų 

ateitį? 

A. Lukaševičiūtė. Visos finansavimo sutartys, kurios yra susiję su dabartiniu strategijos 

įgyvendinimu, jau yra pasirašytos, naujų projektų šiame finansavimo periode nėra numatyta. 

Finansavimo, kurio VVG negautų yra ateinančio periodo finansavimas, nes jie nebeatitiktų VVG 

keliamų kriterijų. Dėl Aleksoto VVG pirmininko – mes neprivalome kviesti, todėl niekam nekilo 

mintis ir nepagalvojome, kad reikėtų jį pakviesti į posėdžius. 
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KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Aišku, kad gal ir nepagalvota pakviesti VVG pirmininką, bet norėjau 

atkreipti dėmesį į tai, kad Tarybos nariams būtų naudinga ir tikslinga sužinoti pirmininko ir kitų VVG 

veikloje dalyvaujančių narių nuomonę. Suprantame, kad Savivaldybės pozicija išsakyta, bet 

aiškinamajame rašte parašyta, kad nepavyko susitarti ir su kitais VVG nariais, tad galbūt situacija 

nėra tokia bloga kokia galėtų būti. Manyčiau, kad reikėjo išsamesnio situacijos pristatymo. Nerimą 

kelia nežinojimas kokie projektai nebus finansuojami, kokios ateities perspektyvos. Savivaldybei 

padarius tokį precedentą ir išstojus iš VVG, kokia šiuo metu bus patvirtintos strategijos įgyvendinimo 

koncepcija ir kokių pasekmių sulauks miestiečiai. 

M. Jurgutis. Aš dar pakomentuosiu. Dėl replikų apie kažkokias emocijas – jų visiškai 

nėra, yra dalykiniai santykiai. Savivaldybė yra viena iš daugelio dalininkų. Į visus mūsų bandymus 

konstruktyviai, kompetentingai kalbėtis nebuvo atsakyta. Dirbo visa Administracijos komanda, 

bendravome ir su Vidaus reikalų ministerija, visos pastabos dėl veiklos efektyvumo buvo išsakytos. 

Matome, kad negalėdami užtikrinti kokybiško asociacijos VVG valdymo, prisiimame visą 

atsakomybę ir atsakingai priimame šitą sprendimą. Nėra jokių asmeniškumų, yra dalykiniai santykiai, 

taip kaip valdome visas kitas savo įstaigas ir įmones ir esame atsakingi už jų veiklą. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-413). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-455 ,,Dėl paveldimo turto mokesčio 

lengvatos“.  

Pranešėja – Sonata Šėlienė, Licencijų, leidimų ir paslaugų 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-414). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-484 ,,Dėl pritarimo susitarimo dėl         

2015 m. birželio 18 d. „Girstučio“ kultūros ir sporto rūmų Kovo 11-osios g. 26, Kaune, pramoginės 

dalies valdymo ir naudojimo koncesijos sutarties Nr. SR-1351 pakeitimo projektui“.  

Pranešėjas – Antanas Mockus, Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėjo 

pavaduotojas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Sprendimo projekto esmė – už 

tam tikrus finansinius koncesininko įsipareigojimus Savivaldybė sutinka pratęsti sutarties terminą dar 

5 metams. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-415).  
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6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-479 ,,Dėl Vaikų maitinimo organizavimo, 

vykdymo ir priežiūros Kauno miesto savivaldybės įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

Pranešėja – Milda Labašauskaitė, Sveikatos apsaugos 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-416 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-474 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – Milda Labašauskaitė, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Atsižvelgiant į gautą Vyriausybės atstovo pastabą, 

prašome išbraukti nuostatų 22 punktą ir atitinkamai kitus likusius punktus pernumeruoti (pridedama). 

 

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. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-417). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-483 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-820 „Dėl VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos 

namų teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Jolanta Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-418 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-472 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

finansavimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos gyventojams dydžio nustatymo“ pakeitimo“. 
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Pranešėja – Jolanta Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-419 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-469 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. birželio 18 d.  sprendimo Nr. T-286 „Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir jos darbo 

reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – E. Andriuškienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-420). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-481 ,,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 – E. Andriuškienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-421 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-477 ,,Dėl Kauno Kovo 11-osios 

gimnazijos nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – E. Andriuškienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-422). 
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13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-459 ,,Dėl koncertinės įstaigos Kauno 

miesto simfoninio orkestro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“.  

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-423 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-460 ,,Dėl viešosios įstaigos „Girstučio“ 

kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“.  

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-424 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-461 ,,Dėl Kauno šokio teatro „Aura“ 

teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-425 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-462 ,,Dėl Kauno kino centro „Romuva“ 

teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“.  

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-426 paskelbtas Teisės aktų registre). 
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17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-463 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“.  

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-427 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-464 ,,Dėl koncertinės įstaigos „Kauno 

santaka“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“.  

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-428 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-465 ,,Dėl Kauno miesto kamerinio teatro 

teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“.  

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-429 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

S. V. Bartaška atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-466 ,,Dėl Kauno kultūros centro 

teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“.  

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-430 paskelbtas Teisės aktų registre).  



14 
 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-467 ,,Dėl Kauno menininkų namų 

teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-431 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-468 ,,Dėl Kauno miesto muziejaus 

teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“.  

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-432 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-476 ,,Dėl ilgalaikio turto perėmimo 

Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 

biudžetinei įstaigai „Parkavimas Kaune“.  

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-433). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-495 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos 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-434 paskelbtas Teisės aktų registre). 
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S. V. Bartaška prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-473 ,,Dėl pritarimo įrengti Kauno 

hidroelektrinės laivybos šliuzą Nemuno aukštupiui ir žemupiui sujungti“.  

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Kokia numatyta poveikio aplinkai vertinimo kaina? Ar bus atliekama 

kaštų naudos analizė? Susisiekimo ministerijoje yra darbo grupė, kuri analizuoja ir dirba ties Nemuno 

kelio analize, projektu ir panašiai. Ar šitas šliuzo įrengimo klausimas yra įtrauktas į šios darbo grupės 

svarstomus klausimus? 

M. Matusevičius. Šiai darbo grupei ministerijoje priklausau ir aš. Dabar yra tik įvadinė 

pradžia ir susipažinimas su šiuo projektu ir siūlysime, kad jis nebūtų išbrauktas, o tik įtrauktas. 

Poveikio aplinkai vertinimui ir projektiniams pasiūlymams kainos dar nežinome, tačiau atliksime 

rinkos analizę, kadangi tai yra išskirtinis objektas ir negalime palyginti su kitais objektais kiek tai 

galėtų kainuoti. Padarysim analizę ir galėsim tiksliau nusimatyti lėšas projektiniams pasiūlymams ir 

poveikio aplinkai vertinimui. 

E. Gudišauskienė. Kokia preliminariai galėtų būti šio projekto sąmata ir kokie galėtų būti  

finansavimo šaltiniai šio projekto įgyvendinimui? 

M. Matusevičius. Mano manymu, turėtume atsakyti į klausimą ar mes techniškai  

galėsime tą padaryti. Tam bus parengti ir atlikti projektiniai pasiūlymai, tada bus poveikio aplinkai 

vertinimas, kuris iš esmės atsakys ar galime toliau tęsti ir, jeigu bus gautos teigiamos išvados, tada 

bus rengiami techniniai projektai ir bus galima atsakyti kokia bus viso projekto preliminari suma. Dėl 

finansavimo šaltinių – Vandens kelių direkcija bandys gauti lėšas iš ES, tikrai yra nemažai šaltinių 

kur būtų galima bandyti jas gauti. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kaip formuojame Tarybos 

sprendimus. Jei įrašome ir sakome, kad „pritarti ir įrengti šliuzą“, tai tikriausiai suprantame, kad 

pritariame tam įrengimui, nors pranešėjo buvo minėta, kad dar nėra ir viso parengto projekto poveikio 

aplinkai vertinimo, ir nežinome ar galėsime įrenginėti, ir kokie būtų galimi finansavimo šaltiniai, ar 

Savivaldybei reikėtų prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo. Todėl manyčiau, kad svarstant tokius 

esminius klausimus reikėtų kitaip formuluoti sprendimus, kad ir „dėl pritarimo atlikti poveikio 

aplinkai vertinimą“ ir sužinojus visas esmines aplinkybes ir galimybes įrenginėti tokio masto 

projektą, galėtume pereiti prie klausimo ir Tarybos politinės valios formavimo dėl paties šliuzo 

įrengimo. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 31, prieš – 0, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-435). 

 

 

V. Gudėnas atsijungė nuo balsavimo sistemos. 
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26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-497 ,,Dėl keleivinio kelių transporto 

viešųjų paslaugų kainų nustatymo“.  

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-436). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-449 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą nustatymo“ 

pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-437 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-498 ,,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 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-438). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-446 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo Jūratei 

Furmanavičienei, Astai Teresei Kulikauskienei ir Jurgitai Vasiliauskienei“.  

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-439).  
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V. Gudėnas prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

V. Lendraitis atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-490 ,,Dėl pritarimo taikos sutarties 

projektui“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

E. Gudišauskienė. Aiškinamajame rašte parašyta, kad Administracijos direktorius             

V. Šiliauskas inicijavo šį Tarybos sprendimo projektą. Norėčiau paprašyti jo pakomentuoti kokia yra 

ginčo priežastis. Rašoma, kad NŽT nepritarė, atsisakė derinti žemės sklypo planą, Savivaldybė irgi 

nesutiko su ieškinyje nurodytais ir keliamais reikalavimais, kad galutiniame rezultate kuomet jau bus 

įgyvendinama taikos sutartis ir kai žemės sklypas bus patvirtintas, Savivaldybei bus perduoti statiniai, 

kuriuos ji įsigys už 1 eurą. Kaip toliau viskas vyks, ar statiniai bus fiziniams asmenims ir įmonei 

perduoti, ar vis tik liks pačiai Savivaldybei, nes apie sklypą yra kalbama, kad fizinis asmuo pagal 

individualų vertinimą tą sklypą išpirks. 

A. Palionis. Kadangi Administracijos direktorius atostogauja, prašau Teisės ir 

konsultavimo skyriaus atstovą pakomentuoti. 

R. Šimkaitytė-Kudarauskė. Ginčas yra dėl vieno didelio žemės sklypo. Privatus asmuo 

nori atsidalinti aplink ten esantį vieną pastatą sklypą į mažesnę dalį, jį suformuoti ir išsipirkti. Likusi 

sklypo dalis, kur yra įgriuvusi krantinė, atitektų Kauno miesto savivaldybei. 

E. Gudišauskienė. Gal galit pakomentuoti kokioms Savivaldybės funkcijoms vykdyti ji 

įsigis šitą sklypą? 

R. Šimkaitytė-Kudarauskė. Sklypo paskirtis yra rekreacija. Ji tokia ir lieka. 

E. Gudišauskienė. O kas bus daroma su statiniais? 

R. Šimkaitytė-Kudarauskė. Negaliu plačiau pakomentuoti. Mano žiniomis planuojama 

pakrantę sutvarkyti ir padaryti prieinamą visuomenei. 

J. Kupčinskienė. Klausimas skirtas rengėjams dėl sprendimo projekto pavadinimo, nes 

jau kelintą kartą kalbame apie tai, kad iš projekto pavadinimo neaišku apie ką jis. Pavadinimas turėtų 

būti platesnis, o ne tik „Dėl pritarimo taikos sutarčiai“. Kitas klausimas  – kiek šitas sprendimo 

projektas yra susijęs su prieš tai buvusiu sprendimo projektu dėl Perkūno alėjos 4A perėmimo 

visuomenės poreikiams?  

D. Valiukas. Ko gero visai nesusijęs. 

A. Palionis. Ačiū Donatui už atsakymą. Klausimo pirma dalis buvo daugiau pastaba. 

D. Valiukas. Dėl pastabos tai tikrai stengiamės atkreipti dėmesį į tai, ką Jūs pastebėjote, 

bet tada gaunasi labai ilgos antraštės. Stengsimės atkreipti dėmesį ir tobulinti. 

R. Kupčinskas. Iš didžiojo sklypo išeliminavus 7,5 aro, lieka 51 aro sklypas. Ar to likusio 

sklypo paskirtis nebus keičiama? Kas bus daroma su prieplauka, sargo nameliu, aikštele ir panašiai? 

Ar ketinama parduoti šitą sklypą? 

A. Palionis. Nei parduoti, nei paskirties keisti šiai dienai neketinama. Sklypas dar 

nepriklauso miestui. Kaip Teisės ir konsultavimo skyriaus vedėja atsakė, paskirtis – rekreacinė, tokia 

ir bus išlaikoma. 
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KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Aš manau, kad mes puikiai suprantame, kad sklypas nepriklauso 

Savivaldybei ir kol ginčas nebus išspręstas, kol nebus sudaryta taikos sutartis nebus atliekamas žemės 

sklypo formavimas ir statinių perdavimai. Tačiau nėra aiškaus atsakymo, o ką Savivaldybė darys ir 

kam reikalinga jai prisiimti su Savivaldybės funkcijomis nesuderinamus pastatus, tokius kaip vandens 

uostas, krantinė, sargo namelis. Ir taip dabar turim daugybę nepanaudotų aukcione parduodamų 

objektų, o dar prisiimam tokius, kurie yra apgriuvę, kuriuos reikės tvarkyti ir panašiai. Gal kažkaip 

bus daroma, tvarkoma, arba yra noras išlaikyti tą rekreacinę teritoriją, tas yra gerai, bet informacija, 

norint priimti sprendimą, Tarybos nariams turėtų būti žinoma. Savivaldybės pozicija dėl to sklypo ir 

statinių tvarkymo turi būti aiškiai išreikšta ir pasakyta be jokių pajuokavimų ar ironizavimų tam, kad 

galėtume priimti teisingą sprendimą. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 30, prieš – 1, susilaikė –6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-440). 

 

 

V. Lendraitis prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-493 ,,Dėl žemės sklypo Šiaulių g. 30, 

Kaune, poreikio visuomenei“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Filinaitė. Aiškinamajame rašte kalbama apie žemės sklype esančių statinių paėmimą 

visuomenės poreikiams. Teritorija pakankamai didelė – 1,43 ha, toje teritorijoje esantys statiniai yra 

64 proc. baigtumo. Norėjau paklausti kaip dėl tų pastatų bus ateityje, ar numatoma kažkokia 

konversija, ar juos planuojama griauti. Kas užtikrins tą faktą, kad ir liks visuomenės poreikiams, kad 

ten netyčia neatsiras koks viešbutis, ar būstai ir panašiai? 

D. Valiukas. Paėmus visuomenės poreikiams žemės sklypą ir statinius, tame sklype tokia 

veikla ir turi būti vykdoma, negali būti vykdoma jokia kita veikla ir tuo labiau negali būti realizuojama 

ar panašiai. Tą užtikrina įstatymas. Dėl statinių – priklausys nuo konkretaus projekto, kiek tai bus 

konversijos, kiek tai bus naujos statybos, kiek tai bus rekonstrukcijos. Dar per anksti būtų į tai 

atsakyti. 

R. Kupčinskas. Ar visa teritorija bus panaudota 200 vietų 12 grupių darželio įkūrimui? 

Ar tik Centro seniūnijoje akivaizdžiai nepakanka vietų lopšeliuose-darželiuose? 

D. Valiukas. Aš nesu švietimo specialistas. Studija rodo, kad Centro seniūnijoje, bet 

matomai pagal aplinkybes bus naudojamos ir aplinkinių rajonų vaikų. Kiek ir kaip bus išnaudotas tas 

sklypas parodys konkretūs sprendiniai. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-441).  
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32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-494 ,,Dėl žemės sklypų (jų dalių) ir 

statinių (jų dalių), reikalingų Vijūkų gatvės daliai nuo A. Šapokos gatvės iki vakarinio aplinkkelio 

įrengti, Kaune, paėmimo visuomenės poreikiams“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-442). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-480 ,,Dėl sutikimo tiesti dujotiekio 

tinklus žemės sklype (unikalus Nr. 4400-0970-9580) H. ir O. Minkovskių g. 91, Kaune“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-443). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-478 ,,Dėl sutikimo tiesti dujotiekio 

tinklus žemės sklype (unikalus Nr. 4400-3307-1479) Vandžiogalos pl., Kaune“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-444). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-448 ,,Dėl sutikimo tiesti šilumos tiekimo 

tinklų drenažo tinklus žemės sklypuose Europos pr. 27, Kaune, ir tarp Europos pr. ir Lakūnų pl., 

Kaune“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-445). 
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36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-475 ,,Dėl sutikimo rekonstruoti šilumos 

tiekimo tinklus žemės sklype Rimvydo g. 17G, Kaune“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-446). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-500 ,,Dėl pritarimo nustatyti servitutą 

žemės sklype (unikalus Nr. 4400-3112-0919) Kaune“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Tai yra Taikos prospekte, numerio nėra. Į gatvės dalį 

patenka rezervuaras, kuris priklauso šilumos tiekimo tinklams, todėl yra reikalingas servitutas jo 

eksploatavimui. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-447). 

 

 

V. Vaitkevičius atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-487 ,,Dėl panaudos sutarties su Vytauto 

Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija pakeitimo ir nekilnojamojo turto P. Lukšio g. 40, Kaune, 

perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais Kauno krepšinio mokyklai „Žalgiris“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta su rengėjo pateiktomis pastabomis (pridedama). 

 

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 pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu(sprendimas Nr. T-448). 
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39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-488 ,,Dėl panaudos sutarties su Kauno 

„Vyturio“ gimnazija pakeitimo ir nekilnojamojo turto Taikos pr. 51, Kaune, perdavimo neatlygintinai 

naudotis panaudos pagrindais Kauno krepšinio mokyklai „Žalgiris“.  

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-449). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-489 ,,Dėl panaudos sutarties su Kauno 

Jono Pauliaus II gimnazija pakeitimo ir nekilnojamojo turto Baltų pr. 103, Kaune, perdavimo 

neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais Kauno krepšinio mokyklai „Žalgiris“.  

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-450). 

 

 

V. Vaitkevičius prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-499 ,,Dėl nekilnojamojo turto (Ledo 

arena) ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio turto Kovo 11-osios g. 26, Kaune, nuomos“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-451). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-452 ,,Dėl nekilnojamojo turto Pabiržės 

g. 26, Kaune, perdavimo negalią turinčių asmenų centrui „Korys“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

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

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-452). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-454 ,,Dėl nekilnojamojo turto P. Lukšio 

g. 58, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Kauno 

viltis“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-453). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-471 ,,Dėl nekilnojamojo turto Vaidoto 

g. 115, Kaune, nuomos ne konkurso būdu Kauno apskrities moterų krizių centrui“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-454). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-470 ,,Dėl nekilnojamojo turto    

Gedimino g. 36, Kaune, nuomos“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-455). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-450 ,,Dėl leidimo registruoti Kauno 

moksleivių techninės kūrybos centro buveinę Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančiame pastate V. Krėvės pr. 54, Kaune“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

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

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-456). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-491 ,,Dėl pripažinto nereikalingu, 

netinkamu (negalimu) naudoti ūkinio pastato dalies Žaliojoje g. 32, Kaune, nurašymo, išardymo ir 

likvidavimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-457). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-456 ,,Dėl pripažintų netinkamais 

(negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų Kregždžių g. 2 ir Marvelės g. 54, Kaune, nurašymo, 

išardymo ir likvidavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-458). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-496 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-459). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-492 ,,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“.  
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Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-460). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-458 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-714 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto fondo 

ir Savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ 

pakeitimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-461). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-426 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto A. Mackevičiaus g. 42-1, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-462). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-427 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Vytenio g. 4-56, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-463). 
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54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-428 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Raudondvario pl. 186-11, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-464). 

 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-429 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto V. Krėvės pr. 111A-49, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-465). 

 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-430 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto A. Stulginskio g. 58-3, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-466). 

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-431 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Estų g. 3, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-467). 
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58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-432 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Kalnų g. 45-2, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-468). 

 

 

59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-433 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Miško g. 28A-21, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-469). 

 

 

60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-434 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Dubysos g. 20-6, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-470). 

 

 

61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-438 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Sukilėlių pr. 91-26, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-471). 
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62. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-451 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto T. Narbuto g. 9-2, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-472). 

 

 

63. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-435 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Vičiūnų g. 11-2, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-473). 

 

 

64. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-436 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto J. Grušo g. 13-74, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-474). 

 

 

65. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-437 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto K. Grybausko g. 8-5, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-475). 
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66. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-439 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Kranto 20-ojoje g. 9, Kaune, dalies pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Mano klausimas ne tik dėl šio, bet ir kitų toliau svarstomų sprendimo 

projektų. Ar tuos pagalbinio ūkio pastatus perka gyventojai, kurie turi šalia gyvenamąją vietą? 

D. Valiukas. Privaloma tvarka tik namų valdos gyventojams ir galim parduoti. Nepavykus 

parduoti gyventojams, jeigu pastato būklė bloga stengiamės nurašyti ir likviduoti, kitais atvejais kiek 

tai įmanoma, stengiamės parduoti aukcione. Visi šie sprendimo projektai yra susiję su tuo, kad 

parduodami butai nuomininkams, kurie tą butą nuomojosi seniai, turi teisę ir nori įsigyti savo 

nuosavybėn arba pagalbinio ūkio paskirties pastatai, kaip šiuo atveju, parduodami namų valdos 

gyventojams, tiems, kurie dažniausiai valdo ir kitą to pastato dalį. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-476). 

 

 

67. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-442 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastatų Gailutės g. 20, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-477). 

 

 

68. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-445 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Savanorių pr. 18, Kaune, dalies pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-478). 

 

 

69. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-443 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Savanorių pr. 39, Kaune, dalies pardavimo“. 
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Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-479). 

 

 

70. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-441 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Aušros g. 2, Kaune, dalies pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-480). 

 

 

71. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-447 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Pušų g. 7, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-481). 

 

 

72. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-444 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Vokiečių g. 106, Kaune, dalies pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-482). 

 

 

73. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-440 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato T. Narbuto g. 8, Kaune, dalies pardavimo“.  
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Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-483). 

 

 

74. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

A. Palionis. Noriu informuoti, kad yra gautas Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės 

atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityse reikalavimas (pridedama). Atsakingas skyrius jį išnagrinės 

ir pateiks informaciją Tarybai kito posėdžio metu. 

V. Matijošaitis. Dėkoju už greitą ir konstruktyvų posėdį. Sekantis Tarybos posėdis įvyks 

lapkričio 23 dieną. Saugokitės ligų ir lauksime dalyvaujant. 

 

Posėdis baigėsi 10.15 val. 

 

 

 

Savivaldybės meras    Visvaldas Matijošaitis 

 

 

Tarybos sekretorė    Raminta Matonytė 

 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 

Laimutė Lapinskienė 

 


