
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021 m. lapkričio 23 d. Nr. TP-10 

Kaunas 

 

 

Posėdis vyko 2021-11-23 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 10:30 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. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

V. Matijošaitis. Labas rytas visiems. Posėdyje užsiregistravę ir dalyvauja 39 Tarybos 

nariai, kvorumas yra.  

 

M. Jurgutis. Posėdį pradėsime nuo Santakos garbės ženklų įteikimo ceremonijos. Už 

nuopelnus įtvirtinant Kauno miesto savivaldą, kuriant Kauno miesto įvaizdį, įgyvendinant pilietines 

iniciatyvas, uolų ir sąžiningą darbą 3-iojo laipsnio Santakos garbės ženklu apdovanojama buvusi 

ilgametė Kauno miesto savivaldybės administracijos darbuotoja (Panemunės seniūnė) Rasina 

Žolynienė. Taip pat už nuopelnus Lietuvai ir Kaunui, svarų indėlį į kelių tiesybą, uolų, sąžiningą 

darbą ir visuomeninę veiklą apdovanojamas 2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu UAB 

Laboratorinių bandymų centro direktoriaus patarėjas, buvęs ilgametis šios bendrovės direktorius 

Gediminas Antanas Kunčinas. Apdovanojimus įteiks miesto meras Visvaldas Matijošaitis. 

 

M. Jurgutis. Informuoju, kad Tarybos sprendimo projektas TR-544 „Dėl UAB Kauno 

aviacijos gamyklos 2021 m. rugpjūčio 4 d. paraiškos Nr.1 įrengti ir naudoti skrydžiams lauko aikštelę 

suderinimo ir pavedimo ją pasirašyti“ įtrauktas į darbotvarkę, nes sprendimo priėmimas yra Tarybos 

kompetencija. 

Posėdį pradedame nuo Tarybos narių nusišalinimų nuo sprendimų projektų svarstymo. 

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

Yra gauti šie Tarybos narių nusišalinimai nuo sprendimų projektų svarstymo. 

I. Juodeškienė nusišalina nuo sprendimo projekto TR-543 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės sporto mokyklų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ svarstymo“ (pridedama). 

Prašome I. Juodeškienę atsijungti nuo balsavimo sistemos.  
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I. Juodeškienė atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

M. Jurgutis. Ar galime bendru sutarimu pritarti I. Juodeškienės nusišalinimui nuo              

TR-543 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

I. Juodeškienė nusišalina nuo sprendimo projekto TR-545 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinių sporto mokyklų savivaldybės biudžeto lėšų planavimo metodikos 

patvirtinimo“ svarstymo (pridedama). 

Prašome I. Juodeškienę atsijungti nuo balsavimo sistemos. 

 

I. Juodeškienė atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

M. Jurgutis. Ar galime bendru sutarimu pritarti I. Juodeškienės nusišalinimui nuo                    

TR-545 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

V. Matijošaitis nusišalina nuo sprendimo projekto TR-547 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo 

įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 

svarstymo (pridedama). 

Prašome V. Matijošaitį atsijungti nuo balsavimo sistemos. 

 

V. Matijošaitis atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

M. Jurgutis. Ar galime bendru sutarimu pritarti V. Matijošaičio nusišalinimui nuo                    

TR-547 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 
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V. Matijošaitis nusišalina nuo sprendimo projekto TR-542 „Dėl veiklos, kuria gali būti 

verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių gyventojams 2022 metams 

nustatymo“ svarstymo (pridedama). 

Prašome V. Matijošaitį atsijungti nuo balsavimo sistemos. 

 

V. Matijošaitis atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

M. Jurgutis. Ar galime bendru sutarimu pritarti V. Matijošaičio nusišalinimui nuo                    

TR-542 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

R. Bičkauskienė nusišalina nuo sprendimo projekto TR-547 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo 

įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 

svarstymo (pridedama). 

Prašome R. Bičkauskienę atsijungti nuo balsavimo sistemos. 

 

R. Bičkauskienė atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

M. Jurgutis. Ar galime bendru sutarimu pritarti R. Bičkauskienės nusišalinimui nuo                    

TR-547 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

R. Bičkauskienė prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

Š. Matijošaitis nusišalina nuo sprendimo projekto TR-542 „Dėl veiklos, kuria gali būti 

verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių gyventojams 2022 metams 

nustatymo“ svarstymo (pridedama). 

Prašome Š. Matijošaitį atsijungti nuo balsavimo sistemos. 

 

Š. Matijošaitis atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

M. Jurgutis. Ar galime bendru sutarimu pritarti Š. Matijošaičio nusišalinimui nuo                    

TR-542 sprendimo projekto svarstymo?  
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

Š. Matijošaitis nusišalina nuo sprendimo projekto TR-547 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo 

įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 

svarstymo (pridedama). 

Prašome Š. Matijošaitį atsijungti nuo balsavimo sistemos. 

 

Š. Matijošaitis atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

M. Jurgutis. Ar galime bendru sutarimu pritarti Š. Matijošaičio nusišalinimui nuo                    

TR-547 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

D. Matijošaitis nusišalina nuo sprendimo projekto TR-542 „Dėl veiklos, kuria gali būti 

verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių gyventojams 2022 metams 

nustatymo“ svarstymo (pridedama). 

Prašome D. Matijošaitį atsijungti nuo balsavimo sistemos. 

 

D. Matijošaitis atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

Š. Matijošaitis prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

M. Jurgutis. Ar galime bendru sutarimu pritarti D. Matijošaičio nusišalinimui nuo                    

TR-542 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

D. Matijošaitis nusišalina nuo sprendimo projekto TR-547 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo 

įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 

svarstymo (pridedama). 

Prašome D. Matijošaitį atsijungti nuo balsavimo sistemos. 
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D. Matijošaitis atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

M. Jurgutis. Ar galime bendru sutarimu pritarti D. Matijošaičio nusišalinimui nuo                    

TR-547 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

D. Matijošaitis prisijungia prie balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis nusišalina nuo sprendimo projekto TR-545 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinių sporto mokyklų savivaldybės biudžeto lėšų planavimo metodikos patvirtinimo“ 

svarstymo (pridedama). 

Prašome A. Palionį atsijungti nuo balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

M. Jurgutis. Ar galime bendru sutarimu pritarti A. Palionio nusišalinimui nuo                    

TR-545 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

A. Palionis nusišalina nuo sprendimo projekto TR-543 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

sporto mokyklų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ svarstymo (pridedama). 

Prašome A. Palionį atsijungti nuo balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

M. Jurgutis. Ar galime bendru sutarimu pritarti A. Palionio nusišalinimui nuo                    

TR-543 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 
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K. Žekaitė nusišalina nuo sprendimo projekto TR-544 „Dėl UAB Kauno aviacijos 

gamyklos 2021 m. rugpjūčio 4 d. paraiškos Nr.1 įrengti ir naudoti skrydžiams lauko aikštelę 

suderinimo ir pavedimo ją pasirašyti“ svarstymo. 

Prašome K. Žekaitę atsijungti nuo balsavimo sistemos. 

 

K. Žekaitė atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

M. Jurgutis. Ar galime bendru sutarimu pritarti K. Žekaitės nusišalinimui nuo                    

TR-544 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

K. Žekaitė prisijungia prie balsavimo sistemos. 

V. Matijošaitis prisijungia prie balsavimo sistemos. 

 

M. Jurgutis. Norinčių nusišalinti sąrašas baigtas. Ar dar bus norinčių nusišalinti? 

 

L. Valalytė. Nusišalinu nuo sprendimo projekto TR-546 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymo. 

M. Jurgutis. Prašome L. Valalytę atsijungti nuo balsavimo sistemos. 

 

L. Valalytė atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

I. Juodeškienė prisijungia prie balsavimo sistemos.   

 

M. Jurgutis. Ar galime bendru sutarimu pritarti L. Valalytės nusišalinimui nuo                    

TR-546 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

R. Širvys. Nusišalinu nuo sprendimo projekto TR-542 „Dėl veiklos, kuria gali būti 

verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių gyventojams 2022 metams 

nustatymo“ svarstymo.  

M. Jurgutis. Prašome R. Širvį atsijungti nuo balsavimo sistemos. 
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R. Širvys atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

M. Jurgutis. Ar galime bendru sutarimu pritarti R. Širvio nusišalinimui nuo TR-542 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

R. Širvys ir L. Valalytė prisijungia prie balsavimo sistemos. 

  

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama). 

 

M. Jurgutis. Norinčiųjų nusišalinti nuo sprendimų projektų svarstymo nebėra, pradėkime 

darbotvarkės svarstymą. Esame gavę rengėjo siūlymą išbraukti iš darbotvarkės sprendimo projektą 

TR-533 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-205 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo“.             

(2021-11-22 d. raštas Nr. 73-3-62 pridedamas). 

Ar galime bendru sutarimu pritarti siūlymui išbraukti iš darbotvarkės sprendimo projektą 

TR-533? 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ:  

E. Gudišauskienė. Prašau pakomentuoti, dėl kokių priežasčių rengėjas siūlo išbraukti 

sprendimo projektą iš darbotvarkės? 

M. Jurgutis. Užregistravus sprendimo projektą, mirė viena bendruomeninių organizacijų 

tarybos narė. Todėl rengėjas klausimą atsiima ir patikslinęs sprendimo projektą, vėl teiks svarstyti 

Tarybai. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo projekto TR-533 išbraukimo iš darbotvarkės. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Išbraukti iš darbotvarkės sprendimo projektą TR-533 ,,Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-205 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo“. 

 

M. Jurgutis. Taip pat esame gavę rengėjo siūlymą išbraukti iš darbotvarkės sprendimo 

projektą NR. TR-514 „Dėl Kauno miesto savivaldybės turto, perduoto Prezidento Valdo Adamkaus 

gimnazijai, nurašymo, išardymo ir likvidavimo“. (2021-11-19 d. raštas Nr. 35-20-296 pridedamas). 

Išbraukus klausimą ir patikslinus ilgalaikio turto vertę, rengėjas sprendimo projektą teiks svarstyti 

Tarybai. 
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Ar galime bendru sutarimu pritarti siūlymui išbraukti iš darbotvarkės sprendimo projektą 

TR-514? 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo projekto TR-514 išbraukimo iš darbotvarkės. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Išbraukti iš darbotvarkės sprendimo projektą TR-514 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės turto, perduoto Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijai, nurašymo, išardymo ir 

likvidavimo“. 

 

M. Jurgutis. Taip pat esame gavę rengėjo siūlymą išbraukti iš darbotvarkės sprendimo 

projektą NR. TR-531 „Dėl nekilnojamojo turto K. Baršausko g. 92-17, Kaune, nuomos ne konkurso 

būdu Kauno bendruomenės centrui „Girsta“. (2021-11-22 d. raštas Nr. 60-4-807 pridedamas). 

Tikslinga papildomai susitikti su bendruomenės centro atstovais ir aptarti tolimesnes veiklos gaires. 

Aptarus aplinkybes, rengėjas sprendimo projektą vėl teiks svarstyti Tarybai.  

Ar galime bendru sutarimu pritarti siūlymui išbraukti iš darbotvarkės sprendimo projektą 

TR-531? 

 

Dalyvauja 40 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo projekto TR-531 išbraukimo iš darbotvarkės. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Išbraukti iš darbotvarkės sprendimo projektą TR-531 „Dėl nekilnojamojo 

turto K. Baršausko g. 92-17, Kaune, nuomos ne konkurso būdu Kauno bendruomenės centrui 

„Girsta“.  

 

M. Jurgutis. Ar galime bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę su pakeitimu? 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl darbotvarkės patvirtinimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę su pakeitimu. 

 

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

Kauno miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-546).  

2. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2022 m. 

įgyvendinimo ataskaitai (TR-517).  

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

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

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-528).  
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4. 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-529).  

5. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų 

mokesčio dydžių gyventojams 2022 metams nustatymo (TR-542).  

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl 

Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-547).  

7. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-511 

„Dėl komisijos urbanistiniams, architektūriniams ir investiciniams klausimams spręsti sudarymo ir 

jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-534).  

8. Dėl Leidimų kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos saugotinus želdinius išdavimo, 

prašymų perskaičiuoti želdinių atkuriamosios vertės kompensaciją nagrinėjimo ir sumokėtos 

kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-548).  

9. Dėl pavadinimo suteikimo stadionui, Perkūno al. 5, Kaune (TR-526).  

10. Dėl Kauno miesto savivaldybės sporto mokyklų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo 

(TR-543).  

11. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių sporto mokyklų savivaldybės biudžeto 

lėšų planavimo metodikos patvirtinimo (TR-545).  

12. Dėl Kauno miesto mokslo premijos (TR-530).  

13. Dėl įrangos ir mokymo priemonių perdavimo bendrojo ugdymo mokykloms 

įgyvendinant projektą ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“             

(TR-524).  

14. Dėl viešosios įstaigos „Girstučio“ kultūros ir sporto centro pertvarkymo į biudžetinę 

įstaigą Girstučio kultūros centrą ir jos buhalterinės apskaitos tvarkymo (TR-541).  

15. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. T-400 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-515).  

16. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-510 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos 

nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-516).  

17. Dėl UAB Kauno aviacijos gamyklos 2021 m. rugpjūčio 4 d. paraiškos Nr.1 įrengti ir 

naudoti skrydžiams lauko aikštelę suderinimo ir pavedimo ją pasirašyti (TR-544).  

18. Dėl pritarimo akcinei bendrovei „Kauno energija“ dalyvauti reorganizavime            

(TR-537).  

19. Dėl UAB „Šilumininkas“ švietimo ir ugdymo įstaigoms tiekiamos šilumos kainos 

perskaičiuotų dedamųjų nustatymo (TR-518).  

20. Dėl UAB „Šilumininkas“ Kauno Palemono gimnazijai tiekiamos šilumos kainos 

perskaičiuotų dedamųjų nustatymo (TR-519).  
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21. Dėl UAB „Šilumininkas“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų 

dedamųjų nustatymo (TR-520).  

22. Dėl UAB „Gilius ir ko“ švietimo ir ugdymo įstaigų vartotojams pagal šilumos pirkimo 

atviro konkurso I pirkimo dalį tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo            

(TR-522).  

23. Dėl UAB „Gilius ir ko“ švietimo ir ugdymo įstaigų vartotojams pagal šilumos pirkimo 

atviro konkurso II pirkimo dalį tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo               

(TR-521). 

24. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-630 

„Dėl Kauno miesto gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-527).  

25. Dėl teritorijos, reikalingos pėsčiųjų tiltui per Nemuno upę nuo Aleksoto iki Nemuno 

salos statyti ir eksploatuoti, paėmimo visuomenės poreikiams procedūros inicijavimo (TR-549).  

26. Dėl servitutų nustatymo žemės sklypams Europos pr. 39 ir  Europos pr. 43, Kaune            

(TR-536). 

27. Dėl sutikimo tiesti elektros tinklus ir servituto nustatymo žemės sklypui (unikalus           

Nr. 4400-4619-8125) Brastos g., Kaune (TR-539).  

28. Dėl nekilnojamojo turto Bitininkų g. 31, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį 

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijai (TR-535).  

29. Dėl nekilnojamojo turto A. Mickevičiaus g. 4, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise VšĮ Kauno miesto poliklinikai (TR-538).  

30. Dėl socialinių būstų nuomos mokesčio sumažinimo (TR-532).  

31. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Aušros g. 2-3, Kaune, pardavimo (TR-502).  

32. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto M. Daukšos g. 8-9, Kaune, pardavimo            

(TR-503).  

33. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Šarkuvos g. 26-1A, Kaune, pardavimo           

(TR-504).  

34. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Taikos pr. 85-94, Kaune, pardavimo (TR-505).  

35. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto R. Kalantos g. 145-32, Kaune, pardavimo          

(TR-506).  

36. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto R. Kalantos g. 42-1, Kaune, pardavimo          

(TR-507).  

37. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Baltų pr. 165-21, Kaune, pardavimo (TR-508).  

38. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Baltų pr. 79-6, Kaune, pardavimo (TR-509).  

39. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto H. ir O. Minkovskių g. 75-3, Kaune, pardavimo 

(TR-510).  

40. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Kalniečių g. 63-6, Kaune, pardavimo (TR-511).  

41. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Seinų g. 13, Kaune, dalies pardavimo             

(TR-512).  

42. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Kranto 14-ojoje g. 3, Kaune, pardavimo               

(TR-513).  
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43. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba 

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 

 

 

Nuo sprendimo projekto svarstymo nusišalina ir nuo balsavimo sistemos atsijungia           

L. Valalytė. 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-546 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – R. Vosylienė, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-484 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-517 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2022 m. įgyvendinimo ataskaitai“. 

Pranešėja – V. Karpienė, Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus 

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

be pastabų.  

 

E. Gudišauskienė prašo balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 30, prieš – 0, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-485). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-528 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

Pranešėja – V. Karpienė, Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus 

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

be pastabų.  
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Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-486 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

L. Valalytė prisijungia prie balsavimo sistemos.  

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-529 „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 – V. Karpienė, Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus 

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

be pastabų.  

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Filinaitė. Kodėl nebelieka ekspertų darbo grupės, o juos keičia Komisija 

urbanistiniams, architektūriniams ir investiciniams klausimams spręsti, kurioje nėra nei vieno 

opozicijos atstovo. Šiuo sprendimu yra eliminuojami savo sričių profesionalai, ekspertai, 

menotyrininkai, architektūrologai, skulptoriai, kurie ankščiau spręsdavo šiuos klausimus. Kuo 

motyvuodami pašalinote šiuos asmenis? 

V. Karpienė. Gautas pasiūlymas ekspertinį vertinimą keisti į naudingumo vertinimą. 

Rekomendacijas direktoriui teiktų Komisija urbanistiniams, architektūriniams ir investiciniams 

klausimams spręsti. Ši komisija renkasi kartą savaitėje. Komisiją sudaro administracijos darbuotojai 

ir Tarybos nariai. Manome, kad taip operatyviau būtų sprendžiami klausimai. 

R. Kupčinskas. Kuriam tikslui sudaroma projektų vertinimo grupė darbo grupė? 

Naudingumo, administracinės atitikties vertinimas, manu per daug biurokratijos šiame procese. 

V. Karpienė. Projektų vertinimo grupė yra sudaryta įvertinti administracinės atitikties ir 

tinkamumo vertinimą. Už administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą būtų atsakingas 

Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius, o už naudingumo vertinimą Kultūros 

paveldo skyrius. 

 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Tenka apgailestauti, kad komisijoje nebeliks ekspertų. Suprantama, 

kad kiekvieną paraišką reikia tikrinti, žiūrėti, ar atitinka konkurso sąlygas ir reikalavimus, bet 

naudingumo vertinimą paliekame Kultūros paveldo skyriui. Savivaldybės administracijos atstovai, 

šios srities specialistai, vertins ir teiks išvadas direktoriui, kaip ir kita komisija, kurią netrukus 

tvirtinsime. Kalbame apie viešąsias erdves, Kauno savitumą ir ekspertinė išvada yra labai reikšminga. 

Miestas, turintis savo unikalumą, turi jį išsaugoti. Mūsų frakcija su tokia pozicija nesutinka ir siūlo 

balsuoti.  
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Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 28, prieš – 7, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-487 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

Nuo sprendimo projekto svarstymo nusišalina ir nuo balsavimo sistemos atsijungia 

D. Matijošaitis, Š. Matijošaitis, V. Matijošaitis, R. Širvys ir R. Bičkauskienė. 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-542 „Dėl veiklos, kuria gali būti 

verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių gyventojams 2022 metams 

nustatymo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Ar didėja įkainis? Jeigu didėja, tai kiek? 

S. Šėlienė. Nuo 2015 metų verslo liudijimų kainos nebuvo didinamos, todėl kainas 

siūlome didinti palaipsniui. Atitinkamai intervalais 200, 400 ir 580 eurų per metus. 

R. Kupčinskas. Kiek daugiau tikimasi surinkti lėšų padidinus verslo liudijimo mokestį ir 

kiek buvo surinkta per 2020 ir 2021 metus? 

S. Šėlienė. Per metus apytiksliai surenkama vienas milijonas du šimtai tūkstančių eurų. 

Labai ryškaus padidėjimo nesitikime. Per metus planuojame surinkti apie penkiasdešimt tūkstančių 

eurų daugiau. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 25, prieš – 8, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-488 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

R. Širvys prisijungia prie balsavimo sistemos. 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-547 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę 

reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Dėl techninės klaidos prašome leisti koreguoti tarybos 
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sprendimo 1.3 papunktį vietoj „13.3“įrašant „3.13“ ir išdėstyti taip:„1.3. Papildyti nauju 

3.13 papunkčiu:“ (2021-11-17 d. raštas Nr. 29-4-169 pridedamas). 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Miestas išskirstytas į zonas, kiek vidutiniškai padidėja kaina? 

S. Šėlienė. Kainos buvo nustatomos kiekvienai zonai atskirai, o dabar siūlome patvirtinti 

reprezentacinę zoną ir visas kitas vietas. Kaina reprezentacinėje zonoje, viešose vietose lieka ta pati, 

o keičiasi privačiose valdose esančiai komercinei reklamai. Metams buvo 10 eurų už kvadratinį metrą, 

o dabar siūlome reprezentacinėje zonoje padaryti 116 eurų už kvadratinį metrą metams. Kitose 

vietose 30 eurų už kvadratinį metrą metams. 

A. Palionis. Tai yra rinkliavos kainų suvienodinimas reprezentacinėje zonoje, ar taip? 

S. Šelienė. Taip, tai yra kainų suvienodinimas. Privačioje zonoje ir viešoje vietoje kaina 

bus vienoda. 

R. Kupčinskas. Klausimas dėl koeficiento, kuris skaičiuojamas už leidimo išdavimą pagal 

formulę 1,5 judamai vaizdo reklamai. Kodėl pasirinktas koeficiento dydis 1,5, kokie šio pasirinkimo 

motyvai?  

S. Šėlienė. 1,5 koeficientą taiko Vilniaus miestas, pasirinkom atsižvelgdami į kitų miestų 

patirtį. 

P. Lukševičius. Kol dar pilnai neišėjome iš krizės laikotarpio, toks kainų kėlimas verslui 

yra netikslingas. Prašome balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

 

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 – 29, prieš – 8, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-489 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

D. Matijošaitis, Š. Matijošaitis, V. Matijošaitis, ir R. Bičkauskienė prisijungia prie 

balsavimo sistemos. 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-534 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-511 „Dėl Komisijos urbanistiniams, 

architektūriniams ir investiciniams klausimams spręsti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Lendraitis. Kodėl į komisijos narius nėra įtraukti opozicijos atstovai? Pirmininkas 

V. Matijošaitis, D. Matijošaitis ir kiti asmenys. 

N. Valatkevičius. Toks yra administracijos ir Tarybos sprendimas. Jūs taip pat galite 

siūlyti. 

E. Gudišauskienė. Ačiū už galimybę siūlyti. Rengiant sprendimo projektą nesikreipėte 

į opoziciją su prašymu deleguoti atstovą. 

N. Valatkevičius. Aš nebuvau įpareigotas. Nurodytus pavedimus vykdau, o ne juos 

komentuoju. 

 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Šiandien, priėmus kelis sprendimus, matome, kad prarandame 

ekspertus, kompetencijas. Žmonės su ilgamete patirtimi, kurių darbai įvertinti įvairiomis premijomis 

ir galėtų pasidalinti su miestu savo kompetencijomis, yra tiesiog eliminuojami. Kitas dalykas yra 

opozicijos atstovavimas įvairiose komisijose. Eilinį kartą valdantieji apriboja teisę opozicijai 

dalyvauti svarbioje komisijoje. Prisidengiant administracinės naštos mažinimu yra daromas paprastas 

dalykas – atsiribojama, kad nebūtų kitų nuomonių, kaip miestas galėtų vystytis. Suformuojama 

komanda iš valdančiųjų politikų ir administracijos darbuotojų, kad galėtų būti priimami 

valdantiesiems palankūs sprendimai. 

A. Palionis. Dėkoju Editai už nuomonę ir pasisakymą. Pirmą kartą išgirdau, kad iš 

opozicinės frakcijos narių yra komisijos, kuri vertino, ekspertų. Nepastebėjau, bet kitą kartą atidžiau 

peržiūrėsim sąrašą. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 31, prieš – 8, susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-490). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-548 „Dėl Leidimų kirsti ar kitaip pašalinti 

iš augimo vietos saugotinus želdinius išdavimo, prašymų perskaičiuoti želdinių atkuriamosios vertės 

kompensaciją nagrinėjimo ir sumokėtos kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

  



16 

 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Norėjau išsakyti repliką ankstesniu balsavimu. Į klausimą, ar frakcijoje 

yra ekspertų, noriu irgi užduoti retorinį klausimą. Ar asmenys, deleguoti į komisiją urbanistiniams, 

architektūriniams ir investiciniams klausimams spręsti, turi kompetencijos?  

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-491 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-526 „Dėl pavadinimo suteikimo 

stadionui, Perkūno al. 5, Kaune“. 

Pranešėjas – Mindaugas Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Savo siūlymą taip pat buvau išsakęs Pavadinimų sumanymo ir atminimo 

įamžinimo darbo grupėje. Jei mes pavadiname objektus žymių didvyrių vardais, reikėtų vadinti ne tik 

pavardėmis, bet ir vardais. Todėl siūlyčiau palikti vardus, bent jau sutrumpintus. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 36, prieš – 0, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-492). 

 

 

Nuo sprendimo projekto svarstymo nusišalina ir nuo balsavimo sistemos atsijungia            

I. Juodeškienė, A. Palionis. 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-543 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

sporto mokyklų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“. 

Pranešėjas – Mindaugas Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

E. Gudišauskienė prašo balsuoti. 
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Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-493 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

A. Palionis prisijungia prie balsavimo sistemos 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-545 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinių sporto mokyklų savivaldybės biudžeto lėšų planavimo metodikos patvirtinimo“.  

Pranešėjas – Mindaugas Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-494). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-530 „Dėl Kauno miesto mokslo 

premijos“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-495). 

 

J. Jodeškienė prisijungia prie balsavimo sistemos. 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-524 „Dėl įrangos ir mokymo priemonių 

perdavimo bendrojo ugdymo mokykloms įgyvendinant projektą ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų priemonėmis“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  
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Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-496). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-541 „Dėl viešosios įstaigos „Girstučio“ 

kultūros ir sporto centro pertvarkymo į biudžetinę įstaigą Girstučio kultūros centrą ir jos buhalterinės 

apskaitos tvarkymo“.  

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

pritarta be pastabų. Pastebėjus korektūros klaidą  prašome 8 punktą išdėstyti taip: „8. Sutikti nuo 

2022 m. sausio 1 d. nutraukti prieš terminą 2004 m balandžio 26 d. Savivaldybės ilgalaikio 

materialiojo nekilnojamojo turto panaudos sutartį Nr. 104 (kartu su visais pakeitimais), 2014 m. 

liepos 29 d. turto panaudos sutartį Nr. SR-1440, 2017 m. balandžio 5 d. turto panaudos sutartį    

Nr. SR-0174 ir 2017 m. liepos 24 d. turto panaudos sutartį Nr. SR-0447, 2019 m. kovo 7 d. turto 

panaudos sutartį Nr. SR-0192, sudarytas su viešąja įstaiga „Girstučio“ kultūros ir sporto centru“. 

(2021-11-15 d. raštas Nr. 69-4-121 pridedamas). 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pakeitimų.  

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktiems pakeitimams.  

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu  

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-497). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-515 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. T-400 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendruomenės 

sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Milda Labašauskaitė, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-498). 
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16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-516 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-510 „Dėl Kauno miesto savivaldybės neveiksnių 

asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – Milda Labašauskaitė, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-499). 

 

 

Nuo sprendimo projekto svarstymo nusišalina ir nuo balsavimo sistemos atsijungia           

K. Žekaitė. 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-544 „Dėl UAB Kauno aviacijos 

gamyklos 2021 m. rugpjūčio 4 d. paraiškos Nr.1 įrengti ir naudoti skrydžiams lauko aikštelę 

suderinimo ir pavedimo ją pasirašyti“.  

Pranešėjas – Gintaras Gatulis, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, nepritarta.  

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

E. Gudišauskienė. Kiek per paskutinius du metus yra gauta nusiskundimų iš aplink Kauno 

aviacijos gamyklą gyvenančių ar dirbančių asmenų dėl padidėjusio triukšmo, kuris viršija toje 

teritorijoje nustatytą ribą?  

G. Gatulis. Pranešimų dėl keliamo triukšmo Viešosios tvarkos tarnyboje nėra registruota. 

Tačiau Europos prospekto atkarpa, kurioje iš vienos pusės yra Fredos miestelis, o iš kitos pusės 

malūnsparnių aikštelė, patenka į padidinto triukšmingumo zoną. Pagal sudarytą triukšmo žemėlapį, 

ši atkarpa yra arti maksimalių ribinių dydžių skleidžiamo triukšmo. 

P. Lukševičius. Ar šiuo metu įmonė turi bandymams aikštelę, ar tai būtų papildoma 

aikštelė? 

G. Gatulis. Tokios informacijos neturiu. Prašymas buvo gautas tik dėl naudojimo šios 

aikštelės. Informacijos apie kitas aikšteles neturim. 

R. Kupčinskas. Ar tikrai nėra įrengtos aikštelės? Kur tie sraigtasparnių bandymai iš tiesų 

atliekami? 

G. Gatulis. Iš pareiškėjo prašyme pateiktų duomenų, minėta aikštelė yra įrengta 1978 

metais, 2017 metais buvo atnaujinta. Tačiau norint pradėti eksploatuoti aikštelę, reikia miesto 

Tarybos suderinimo. Be suderinimo nebus išduotas leidimas naudotis aikštele. Tokiu atveju negalės 

atlikti bandomųjų skrydžių suremontuotiems malūnsparniams.  
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KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Nei klausydama pranešėjo komiteto posėdyje, nei šiame posėdyje 

neišgirdau esminės informacijos apie galimus triukšmo pažeidimus. Vystant tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą, galima buvo užklausti policijoje, ar nebuvo nusiskundimų. Tai jautrus visiems, 

tiek gyventojų gerovės, tiek įmonės išlikimo, klausimas. Uždraudus aikštelės eksploatavimo darbus 

ir negavus suderinimo, įmonė turės svarstyti, kaip toliau vystyti veiklą. Per metus būtų planuojami 

5 ar 7 skrydžiai. Prieš pateikiant klausimą Tarybai, reikėjo atlikti gilesnę analizę, kad nebūtų 

supriešinti verslo atstovai ir gyventojai. Prašom frakcijos vardu balsuoti šiuo klausimu. 

P. Lukševičius. Kalbame apie technologinę aikštelę ir negavus leidimo eksploatacijai 

nebus galima atlikti bandymų. Remontai be bandymų yra fiktyvūs remontai. Nepritarus sprendimo 

projektui, gamykla yra stumiama iš esančios zonos ir zona tampa gyvenamąja. Šiuo atveju matome 

konfliktą, kuris yra neišbaigtas. Gyventojams svarbu garsas, bet matome, kad kenkiama ir įmonei, 

o ne bandoma su ja tartis. Prašome balsavimo šiuo klausimu.  

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 0, prieš – 25, susilaikė – 12. 

NUSPRĘSTA. Sprendimo nepriimti. 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-537 „Dėl pritarimo akcinei bendrovei 

„Kauno energija“ dalyvauti reorganizavime“.  

Pranešėjas – Pranas Rakauskas, Kauno miesto savivaldybės administracijos vyresnysis 

patarėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-500). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-518 „Dėl UAB „Šilumininkas“ švietimo 

ir ugdymo įstaigoms tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo“. 

Pranešėjas – Raimundas Endrikis, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos 

skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-501).  
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20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-519 „Dėl UAB „Šilumininkas“ Kauno 

Palemono gimnazijai tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo“. 

Pranešėjas – Raimundas Endrikis, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos 

skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-502). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-520 „Dėl UAB „Šilumininkas“ 

centralizuotai tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo“. 

Pranešėjas – Raimundas Endrikis, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos 

skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-503 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-522 „Dėl UAB „Gilius ir ko“ švietimo 

ir ugdymo įstaigų vartotojams pagal šilumos pirkimo atviro konkurso I pirkimo dalį tiekiamos 

šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo“. 

Pranešėjas – Raimundas Endrikis, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos 

skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-504). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. D TR-521 „Dėl UAB „Gilius ir ko“ švietimo 

ir ugdymo įstaigų vartotojams pagal šilumos pirkimo atviro konkurso II pirkimo dalį tiekiamos 

šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo“. 

Pranešėjas – Raimundas Endrikis, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos 

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-505). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-527 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2007 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-630 „Dėl Kauno miesto gatvių sąrašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“.  

Pranešėjas – Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo 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-506). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-549 „Dėl teritorijos, reikalingos pėsčiųjų 

tiltui per Nemuno upę nuo Aleksoto iki Nemuno salos statyti ir eksploatuoti, paėmimo visuomenės 

poreikiams procedūros inicijavimo“.  

Pranešėjas – Vigimantas Abramavičius, Statybos valdymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Lendraitis. Kadangi sprendimo projektas parengtas neišsamiai, ar yra žinoma kokių 

fizinių ar juridinių asmenų sklypai bus paimti visuomenės poreikiams? 

V. Abramavičius. Šis klausimas bus sprendžiamas rengiant detalųjį planą. Toje 

teritorijoje yra privatūs sklypai ir aplink UAB „Kauno vandenys“ siurblinę suformuotas sklypas, 

kurio negalėsime paimti visuomenės reikmėms. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-507). 
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26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-536 „Dėl servitutų nustatymo žemės 

sklypams Europos pr. 39 ir Europos pr. 43, 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-508). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-539 „Dėl sutikimo tiesti elektros tinklus 

ir servituto nustatymo žemės sklypui (unikalus Nr. 4400-4619-8125) Brastos g., Kaune“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-509). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-535 „Dėl nekilnojamojo turto Bitininkų 

g. 31, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijai“. 

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-510). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-538 „Dėl nekilnojamojo turto 

A. Mickevičiaus g. 4, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise VšĮ Kauno 

miesto poliklinikai“. 

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-511). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-532 „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-512). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-502 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Aušros g. 2-3, 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-513). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-503 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto M. Daukšos g. 8-9, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-514). 
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33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-504 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Šarkuvos g. 26-1A, 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-515). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-505 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Taikos pr. 85-94, 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-516). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-506 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto R. Kalantos g. 145-32, 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-517). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-507 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto R. Kalantos g. 42-1, 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-518). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-508 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Baltų pr. 165-21, 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-519). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-509 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Baltų pr. 79-6, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-520). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-510 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto H. ir O. Minkovskių g. 75-3, 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-521). 
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40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-511 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Kalniečių g. 63-6, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-522). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-512 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Seinų g. 13, 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-523). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-513 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastatų Kranto 14-ojoje g. 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-524). 

 

 

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 

 

E. Gudišauskienė. Sveikinu Rasiną Žolynienę ir Gediminą Kunčiną gavus Santakos 

garbės ženklo apdovanojimą. Tai žmonės, kurie savo nuoširdžiu ir profesionaliu darbu prisidėjo prie 

Kauno miesto vystymo.  

Vis tik žiemiški ir niūrūs orai vyrauja savivaldybėje ir demokratiniai procesai Kaune yra 

gilioje krizėje. Šiandien priėmėm sprendimą dėl Komisijos urbanistiniams, architektūriniams ir 
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investiciniams klausimams spręsti, kuri patarinės viešųjų erdvių tvarkymo projektų klausimais. 

Svarstant šį klausimą tenka apgailestauti, kad valdantieji nemato šalia savęs esančių žmonių 

profesinių pasiekimų, jų galimybių ir noro visuomeniškai prisidėti prie miesto vystymo ir 

tvarios aplinkos kūrimo. Gal valdančiuosius apėmusi puikybė, kuri neleidžia vaikščioti žeme ir 

pamatyti žmonių, kurie yra ekspertai ir dirba visuomeninį darbą. Jie savo profesinėmis žiniomis 

galėtų patarti miestui kai jį vystyti išsaugant jo savitumą ir unikalumą. Susidaro įspūdis, kad, esant 

tokiai komisijos sudėčiai, valdantieji pasitars patys su savimi ir sudarys visas įmanomas 

sąlygas, kad mieste būtų galima patogiau ir greičiau tvarkyt is. 

Džiugu buvo pamatyti savivaldybės didžiąją salę. Valdantiesiems noriu priminti, 

kad užtenka dangstytis pandemine situacija ir siūlau sugrąžinti Tarybos posėdžius iš nuotolinės 

erdvės į posėdžius salėje. 

R. Kupčinskas. Norėčiau pasveikinti kauniečius su Lietuvos kariuomenės įkūrimo diena 

ir palinkėti sveikatos ir stiprybės ginant nepriklausomą Lietuvos valstybę. 

 

A. Palionis. Gautas Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovas Kauno ir 

Marijampolės apskrityse reikalavimas „Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 

6 straipsnio 1 dalies nuostatų įgyvendinimo“ (2021-11-03 d. raštas Nr. R5-86 pridedamas). 

Sprendimo projektas rengiamas ir numatomas teikti svarstyti kitam Tarybos posėdžiui. 

V. Matijošaitis. Ačiū visiems už dalyvavimą posėdyje. Kitas Tarybos posėdis vyks 

gruodžio 21 dieną.  

 

Posėdis baigėsi 10:30 val. 

 

 

Savivaldybės meras     Visvaldas Matijošaitis 

 

 

Tarybos sekretorė    Raminta Matonytė 

 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 

Erika Grudzinskaitė  


