
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021 m. gruodžio 21 d. Nr. TP-11 

Kaunas 

 

 

Posėdis vyko 2021-12-21 (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 – Laimutė Lapinskienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

 

V. Matijošaitis. Posėdyje dalyvauja 35 Tarybos nariai, kvorumas yra, pradedame posėdį. 

Leiskite pasveikinti visus susirinkusius į paskutinį šiais metais Tarybos posėdį ir palinkėti gero, 

kūrybiško ir efektyvaus darbo šiandien ir kitais metais. 

A. Palionis. Prieš pradedant posėdį norime pasidžiaugti, kad tradiciškai metų pabaigoje 

Kauno savivaldybė rengia apdovanojimus „Kaunas visiems“. Gruodžio 16 d. Kauno miesto 

savivaldybės neįgaliųjų reikalų taryba išrinko „Kaunas visiems“ apdovanojimų laureatus, kurių 

kandidatūras siūlė visi miestiečiai. Šiais metais verslo kategorijoje apdovanota UAB „Rimi“. Ši 

įmonė be valstybinės paramos įdarbino daugiausiai negalią turinčių asmenų visame mieste. Metų 

vietos nominacijoje apdovanojamas „Kauno Akropolis“. Apdovanojamas ne tik už maksimaliai 

žmonėms su negalia pritaikytą bei patogią aplinką, bet ir už atvirumą priimant socialines iniciatyvas 

po savo stogu. Ryškiausia „Kaunas visiems“ iniciatyva išrinktas Lietuvos sporto universitetas, 

kuriame sudarytos sąlygos ne tik studijuoti, bet ir sėkmingai dėstyti bei dalyvauti sporto veiklų 

projektuose įvairią negalią turintiems žmonėms. Laureatams apdovanojimai artimiausiu metu bus 

įteikti priėmime pas merą trumpai pabendraujant ir išlaikant visus pandemijos reikalavimus. 

A. Palionis. Prieš tvirtinant darbotvarkę, posėdį pradėsime nuo Tarybos narių 

nusišalinimų nuo sprendimų projektų svarstymo. Gautas Sauliaus Viliaus Bartaškos prašymas dėl 

nusišalinimo nuo sprendimo projekto TR-620 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. 

rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-582 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinėse kultūros įstaigose nustatymo“ pakeitimo“ svarstymo (pridedama). 

Prašome S. V. Bartašką atsijungti nuo balsavimo sistemos. 

 

S. V. Bartaška atsijungė nuo balsavimo sistemos. 
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A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti S. V. Bartaškos nusišalinimui nuo                    

TR-620 sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

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

darbotvarkės svarstymą. 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama). 

Ar galime bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę? 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 metų darbo plano patvirtinimo (TR-566).  

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

„Dėl Kauno miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-592).  

3. Dėl Mokinių ir sportininkų važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo (TR-594).  

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo 

(TR-586).  

5. Dėl Skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-590).  

6. Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės administracijos ir Kauno miesto 

savivaldybės administracijos susitarimo „Dėl 2016 m. liepos 27 d. Jungtinės veiklos sutarties                 

Nr. S-967/SR-1010 pakeitimo“ projektui (TR-615).  

7. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. T- 365 

„Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2021 metų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo            

(TR-585).  

8. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-336 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos patvirtinimo“ pakeitimo (TR-591).  

9. Dėl Kauno miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo 

komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (TR-599).  

10. Dėl Kauno miesto savivaldybės turto investavimo viešosios įstaigos K. Griniaus 

slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės dalininkų kapitalui padidinti (TR-598).  

11. Dėl pritarimo prisijungti prie memorandumo dėl 5G ryšio diegimo Lietuvoje ir 

įgaliojimo pasirašyti prašymą prisijungti prie memorandumo (TR-613).  

12. Dėl Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų namų prijungimo prie centralizuoto 

šilumos tiekimo tinklo, mažinant iškastinio kuro vartojimą ir oro taršą mieste programos patvirtinimo 

(TR-614).  

13. Dėl Girstučio kultūros centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-596).  
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14.  Dėl sutikimo perimti   Kauno miesto  savivaldybės nuosavybėn  valstybės turtą ir jo 

perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno miesto muziejui (TR-595).  

15.  Dėl Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos nuostatų 

patvirtinimo (TR-619).  

16.  Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-582 

„Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse kultūros 

įstaigose nustatymo“ pakeitimo (TR-620). 

17. Dėl pritarimo memorandumo „Dėl saugaus mokinių vežimo autobusais“ projektui ir 

įgaliojimo jį pasirašyti (TR-611).  

18.  Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-33 

„Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-610).  

19.  Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 

„Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, 

išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-604).  

20.  Dėl Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo (TR-583).  

21.  Dėl Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro nuostatų patvirtinimo (TR-602).  

22.  Dėl ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, trumpalaikio materialiojo turto 

(atsargų likučių) ir trumpalaikio materialiojo turto, esančio A. Mickevičiaus g. 2, Kaune, perdavimo 

Kauno švietimo inovacijų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-612).  

23.  Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo 

perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-565).  

24.  Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn 

ir jo perdavimo bendrojo ugdymo mokykloms (TR-617).  

25.  Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn 

ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-618).  

26. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2022 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo  (TR-

608).  

27.  Dėl pritarimo Susitarimui dėl 2017 m. liepos 11 d. jungtinės veiklos sutarties            

Nr. SR-0414 pakeitimo (TR-584).  

28.  Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-276 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-607).  

29.  Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-290 

„Dėl Piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais skyrimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-622).  

30.  Dėl Kauno miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo 

(TR-597).  

31.  Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo                       

Nr. T-682 „Dėl Kauno miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-575).  

32.  Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-329 

„Dėl Kauno specialiosios mokyklos perkamos (parduodamos) ar finansuojamos dienos socialinės 

globos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų kainų“ pakeitimo (TR-605).  
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33.  Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-277 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų perkamos (parduodamos) ar finansuojamos 

socialinės globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų kainų ir maitinimo dienos 

atsiskaitomųjų piniginių išlaidų normų nustatymo“ pakeitimo (TR-606).  

34.  Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimo               

Nr. T-612 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinėse socialinių paslaugų įstaigose nustatymo“ pakeitimo (TR-616).  

35.  Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 7 d. sprendimo                      

Nr. T-234 „Dėl didžiausio leistino Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro pareigybių skaičiaus 

patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TR-579).  

36.  Dėl Negalią turinčių asmenų centro „Korys“ nuostatų patvirtinimo (TR-577).  

37.  Dėl Kauno miesto savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perėmimo prieš terminą 

iš VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų ir turto panaudos sutarties pakeitimo (TR-567).  

38. Dėl pritarimo statyti mokslo paskirties pastatą žemės sklype Vijūkų g. 78, Kaune 

(TR-582).  

39. Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos Kauno apygardos valdybos tarnybinių automobilių valdytojų (naudotojų) atleidimo nuo 

vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti 

mokėjimo (TR-587).  

40.  Dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinių automobilių 

valdytojų (naudotojų) atleidimo nuo  vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto 

vietomis automobiliams statyti mokėjimo (TR-588).  

41.  Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos tarnybinių automobilių 

valdytojų (naudotojų) atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto 

vietomis automobiliams statyti mokėjimo (TR-589).  

42. Dėl sutikimo tiesti šilumos tiekimo tinklus žemės sklype (unikalus Nr. 4400-0615-

1719) Europos pr., Kaune (TR-603).  

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

Nr. 4400-2864-6446) K. Petrausko g., Kaune (TR-593).  

44.  Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 14 d. sprendimo                

Nr. T-399 „Dėl prašymo perduoti Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn kitos paskirties valstybinės 

žemės sklypą M. K. Čiurlionio g. 25, Kaune“ pakeitimo (TR-609).  

45. Dėl pritarimo nustatyti servitutą žemės sklype (unikalus Nr. 4400-5454-8095)          

H. ir O. Minkovskių g. 73F, Kaune (TR-624). 

46.  Dėl nekilnojamojo turto  Sandėlių g. 4C, Kaune, nuomos ne konkurso būdu Kauno 

Šančių sporto ir sveikatingumo centrui (TR-601).  

47.  Dėl nekilnojamojo turto Rasytės g. 10A, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį 

Kauno klubui „Likimo draugai“ (TR-581).  

48.  Dėl nekilnojamojo turto Vėtrungės g. 1, Kaune, perdavimo Kauno Tado Ivanausko 

progimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-571).  

49.  Dėl nekilnojamojo turto Perkūno al. 5, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise Kauno sporto mokyklai „Startas“ (TR-623).  

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

krašto neįgaliųjų integracijos ir sporto klubui „Santaka“ (TR-621).  
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51.  Dėl pripažintų netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų Žemaičių 

pl. 13A, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-576).  

52.  Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti nekilnojamojo daikto                             

Seniavos pl. 85, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-580).  

53.  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-600).  

54.  Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Rasytės g. 20-53, Kaune, pardavimo           

(TR-550).  

55.  Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Dabintos g. 22-1, Kaune, pardavimo               

(TR-551).  

56.  Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Baltijos g. 40-57, Kaune, pardavimo           

(TR-552). 

57.  Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto A. Juozapavičiaus pr. 32A-6, Kaune, 

pardavimo (TR-553).  

58.  Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Drobės g. 29A-8, Kaune, pardavimo            

(TR-554).  

59.  Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Vėtrungės g. 6-53, Kaune, pardavimo            

(TR-555).  

60.  Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Gintariškių g. 21-10, Kaune, pardavimo 

(TR-556).  

61.  Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Savanorių pr. 376-39, Kaune, pardavimo 

(TR-557).  

62.  Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Medvėgalio g. 21-39, Kaune, pardavimo 

(TR-558).  

63.  Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Vaidoto g. 92, Kaune, pardavimo (TR-563).  

64.  Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Tilžės g. 88-1, Kaune, pardavimo (TR-564).  

65.  Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Vievio g. 54-19, Kaune, pardavimo            

(TR-568).  

66.  Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Aukštaičių g. 36-2A, Kaune, pardavimo 

(TR-569).  

67.  Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Jonavos g. 6-8, Kaune, pardavimo (TR-570).  

68.  Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Totorių g. 10-12, Kaune, pardavimo            

(TR-573).  

69.  Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Šviesos g. 13A, Kaune, pardavimo            

(TR-559).  

70.  Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Širvintų g. 13, Kaune, dalies pardavimo    

(TR-560).  

71.  Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato P. Višinskio g. 72, Kaune, dalies pardavimo 

(TR-561).  

72.  Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Puodžių g. 7, Kaune, dalies pardavimo           

(TR-562).  
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73.  Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 14 d. sprendimo                

Nr. T-404 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto J. ir M. Akelaičių g. 5-1, Kaune, pardavimo“ 

pripažinimo netekusiu galios (TR-572). 

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).  

 

 

 1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-566 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2022 metų darbo plano patvirtinimo“.  

Pranešėja – A. Petkienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-525). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-592 „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. Jau parengus sprendimo projektą, gauta papildoma informacija, kad 

Sveikatos apsaugos ministro įsakymais Kauno miesto poliklinikai, Greitosios medicinos pagalbos 

stočiai ir K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninei už Covid-19 testų ir ėminių tyrimų 

paslaugas paskirstytos lėšos, iš viso 954 tūkst. eurų. Be to, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimu 4 mln. 500 tūkst. eurų mažinamos nepanaudotos lėšos, kurios buvo skirtos Karštosios linijos 

1808 veiklai užtikrinti. Minėtą informaciją svarstė Valdymo ir bendruomenių plėtojimo bei 

Ekonomikos ir finansų komitetai, ir jai pritarė be pastabų. Dar vienu papildymu prašome pritarti, kad 

būtų įskaityta į biudžetą gauti 393 tūkst. eurų dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamiems 

projektams. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pakeitimų (Finansų ir ekonomikos skyriaus 2021-12-15 

raštas Nr. 09-5-90 pridedamas). 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktiems pakeitimams. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų papildomų pakeitimų (Finansų ir ekonomikos skyriaus 

2021-12-20 raštas Nr. 09-5-91 pridedamas). 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktiems pakeitimams. 
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-526  paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-594 „Dėl Mokinių ir sportininkų 

važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Pranešėja – R. Vosylienė, Finansų ir ekonomikos 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-527 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-586 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – Ž. Gasparavičienė, Savivaldybės kontrolierė. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-528). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-590 ,,Dėl Skolų pripažinimo 

beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Pranešėja – J. Brazaitienė, Centrinio apskaitos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-529 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-615 ,,Dėl pritarimo Kauno rajono 

savivaldybės administracijos ir Kauno miesto savivaldybės administracijos susitarimo „Dėl 2016 m. 

liepos 27 d. Jungtinės veiklos sutarties Nr. S-967/SR-1010 pakeitimo“ projektui“.   

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

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

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-530 ). 

 

 

S. V. Bartaška prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-585 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2021 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. T-365 „Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo 

turto 2021 metų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.   

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

E. Gudišauskienė paprašė balsuoti. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 31, prieš – 0, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-531). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-591 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-336 „Dėl Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos 

programos patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – S. Rimas, Kultūros paveldo 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-532 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-599 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“. 

Pranešėja – R. Savickienė, Aplinkos apsaugos 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-533). 
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10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-598 ,, Dėl Kauno miesto savivaldybės 

turto investavimo viešosios įstaigos K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės dalininkų 

kapitalui padidinti“.  

Pranešėja – M. Labašauskaitė, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Kokios medicininės priemonės bus įsigyjamos už tuos 15 tūkstančių? 

M. Labašauskaitė. Bus įsigyjama infekcijų kontrolei užtikrinti mobilūs orą 

dezinfekuojantys įrenginiai. 

R. Kupčinskas. Visuose ligoninės filialuose bus naudojama? 

M. Labašauskaitė. Taip. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-534). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-613 ,,Dėl pritarimo prisijungti prie 

memorandumo dėl 5G ryšio diegimo Lietuvoje ir įgaliojimo pasirašyti prašymą prisijungti prie 

memorandumo“.   

Pranešėja – V. Augonis, E. paslaugų ir informacinių technologijų 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-535). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-614 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

gyvenamųjų namų prijungimo prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo, mažinant iškastinio kuro 

vartojimą ir oro taršą mieste programos patvirtinimo“.   

Pranešėjas – R. Endrikis, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos 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-536 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-596 ,,Dėl Girstučio kultūros centro 

teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“.   
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Pranešėja – E. Andriuškienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-537 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-595 ,,Dėl sutikimo perimti Kauno miesto  

savivaldybės nuosavybėn  valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo 

teise Kauno miesto muziejui“.   

Pranešėja – E. Andriuškienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-538). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-619 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – E. Andriuškienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Lendraitis. Aiškinamajame rašte teigiama, kad skaitytojų interesai nenukentėtų juos 

nukreipiant į artimiausius padalinius, kuriuose paslaugos yra teikiamos geresnėmis sąlygomis. Kas 

prisiims atsakomybę už tą nustekentą aplinką ir turtą? Kodėl yra naikinami padaliniai ir žmonės 

nukreipiami į artimiausius skyrius? 

E. Andriuškienė. Dėl padalinių naikinimo aiškinamajame rašte yra aiškiai nurodyta. Jeigu 

būtų parodyta vaizdinė medžiaga, tai matytumėte kaip atrodo tie padaliniai. Priimtas sprendimas 

statyti knygomatus tose vietose, o skaitytojams, kurie norėtų naudotis kitomis bibliotekos 

paslaugomis, ne knygų skaitymu, t. y. edukacijomis, programomis ir panašiai, būtų galima 

pasinaudoti artimiausiuose šalia naikinamų padalinių esančiuose padaliniuose. Biblioteka turi 23 

padalinius. 

R. Kupčinskas. Kiek ketinama sutaupyti lėšų, nes vis tik kultūrinis gyvenimas bus 

pažeistas ir Lampėdžiuose, ir Romainių bendruomenė nesutinka, jog būtų naikinamas filialas? Ar Jūs 

esate susipažinę su bendruomenių nuomonėmis dėl šių filialų naikinimo? 

E. Andriuškienė. Matyt ne lėšų kiekis čia yra svarbiausias, nes planuojama sutaupyti 

maždaug 35 tūkst. eurų per metus, bet iš esmės šiuolaikiniam skaitytojui arba viešosios bibliotekos 

lankytojui turi būti sudarytos modernios, šiuolaikiškos sąlygos. Šiuo metu esantys padaliniai 

neatitinka tų sąlygų, todėl ir prašoma Tarybos pritarti nuostatų pakeitimui ir panaikinti šiuos du 

padalinius, o jų vietoje įsteigti knygomatus, taikant šiuolaikišką, modernią technologiją ir sudarant 

skaitytojams galimybę pasiimti knygas. 
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KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Klausant visų pasisakymų ir atsakymų į klausimus ir nagrinėjant 

aiškinamąjį raštą tenka pripažinti ir konstatuoti, kad per paskutinius penkerius metus Lampėdžių 

biblioteka nesulaukė skambių pažadų. 2016 metais irgi buvo teikiamas panašus sprendimo projektas. 

Patalpos nebuvo renovuojamos, Savivaldybė nesugebėjo atrasti dviejų kv. m. ir įrengti tualetą, taip 

pat tendencingai ir tikslingai biblioteka buvo palaipsniui naikinama, neatnaujinami fondai, išvežti 

kompiuteriai, kuriais senjorai galėjo naudotis ir ugdyti savo kompiuterinį raštingumą. Visi tie 

veiksmai vedė prie to, kokias pasekmes turime dabar. Knygomatai ir tas inovatyvus moderninimas 

nepakeis nei knygų sutiktuvių, nei vaikų vasaros stovyklų. Žvelgiant į tai, ką šiandieną sako tiek 

Lampėdžių, tiek Romainių gyventojai ir bendruomenės, manau, kad nereikėtų daryti klaidų, kurių 

negalėsime atitaisyti ir po kažkiek metų tik iš istorinių knygų galėsime prisiminti kokios kultūrinės 

tradicijos buvo kuriamos tiek Romainiuose, tiek Lampėdžiuose. Kviečiu išgirsti bendruomenių 

nuomonę ir iki tol, kol bus pastatytas naujas pastatas Romainiuose ir galės atsidaryti nauja biblioteka, 

išsaugoti dabar esančią biblioteką, o Lampėdžiuose biblioteką tvarkyti, remontuoti ir pritaikyti 

kultūriniams gyventojų poreikiams. 

A. Palionis. Turime užsiregistravusią Lampėdžių bendruomenės pirmininkę Dalią 

Akramienę pasisakyti šiuo klausimu. Remiantis Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos 

reglamento 9 skyriaus 100-ju punktu, užsiregistravusiems pasisakyti asmenims leidžiama kalbėti 

Tarybai pritarus ir nustačius jų kalbėjimo trukmę. Ar galime bendru sutarimu pritarti leisti Daliai 

Akramienei pasisakyti svarstomu klausimu ir nustatyti pasisakymo trukmę, kaip numatyta 

Reglamente, 1 minutę? 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl leidimo pasisakyti Lampėdžių bendruomenės pirmininkei Daliai 

Akramienei. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Leisti Lampėdžių bendruomenės pirmininkei Daliai Akramienei 

pasisakyti svarstomu klausimu. 

 

D. Akramienė. Laba diena. Ačiū, kad leidote pasisakyti. Ačiū Tarybos nariams, kurie 

palaiko mūsų nuomonę. Bendruomenėje mes irgi turime tokią pačią nuomonę, nes surinkome apie 

300 parašų, kur gyventojai nepritaria šito padalinio uždarymui, nes iš tikrųjų knygomatas neatstos tos 

bibliotekos, kuri yra čia, o siūlomas „Šaltinio“ padalinys yra ne taip jau ir arti, nes nėra tiesioginio 

susisiekimo iš Lampėdžių su tuo padaliniu. Senjorams ir vaikams iš tikrųjų būtų sudėtinga jį pasiekti. 

Keista, kad tame pačiame sprendime Vinco Kudirkos viešoji biblioteka tvirtinasi nuostatus ir plečia 

savo veiklą, nurodydama, kad jos misija yra ne tik knygų saugykla ir dalijimas, bet yra ir 

bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, ypač jaunimo, tad nežinau kaip galėtų 

prisidėti prie šitos misijos mūsų padalinio uždarymas. Norėtume paprašyti, kad paliktumėte šį 

padalinį ir jis būtų pritaikytas šiuolaikiniams poreikiams, patalpos suremontuotos, įrengtas sanitarinis 

mazgas. 

A. Palionis. Ačiū už pasisakymą p. Daliai. Taip pat norėčiau, kad pasisakytų ir įstaigos 

direktorė, kuri atsakinga už visų padalinių tinklą ir, kad būtų parodyta Tarybos nariams kaip šiuo 

metu atrodo šie padaliniai. 

N. Domeikienė. Laba diena. Norėčiau atsakyti į keletą klausimų. Mes niekada neneigėme 

bendruomenės dalyvavimo bibliotekos veikloje ir tai vertiname. Bet bendruomenė veikloje tikrai 

nedalyvavo tokiu mastu kaip kituose padaliniuose. Kalbant apie kompiuterius, kad jie buvo išvežti, 
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tai tikrai jie nebuvo išvežti. Noriu pastebėti, kad bibliotekos patalpos yra tikrai nedidelės, 40 kv. m. 

ir per pusę metų prie kompiuterių apsilankė 95 žmonės, kai tuo tarpu panašiose patalpose Rokų 

bibliotekos padalinyje apsilankė 679 žmonės. Tad apie kokį kompiuterių naudojimą galime kalbėti. 

Iš tikrųjų renginiai vyksta, mes tikimės ir tolimesnio bendradarbiavimo su bendruomene, tačiau tikrai 

nėra realu įrengti tokiose patalpose WC, vidaus remontas tikrai nieko neduos. Tai yra gyvenamosios 

paskirties namas, yra 3 butai. Gyventojai niekada neprisidėjo nei prie stogo tvarkymo, nei prie jokių 

išorės darbų. Tikrai nėra realu suremontuoti nei Lampėdžių, nei Romainių padalinių patalpas ir 

pritaikyti šiuolaikinei bibliotekai, nes biblioteka nėra vien tik padažytos sienos, tai yra ir erdvės, 

kuriose gali vykti daug veiklų, o tokiose patalpose, ypač šiomis pandeminėmis sąlygomis, galima 

daugiausiai sutalpinti 5 žmones. Todėl mes manome, kad vis tik turime atliepti šiuolaikinius 

poreikius. Tos bibliotekos nėra jau taip nutolę nuo miesto, kad nebūtų galima pasiekti „Šaltinio“ ar 

Šilainių padalinių, tuo labiau, kad daugelis mokinių važinėja, tėvai juos vežioja. Lampėdžiuose nėra 

nei poliklinikos, nei parduotuvės, bet gyventojai jas kažkaip pasiekia. Bibliotekos nebus staigiai 

uždarytos, bus pereinamasis laikotarpis, apmokysim ir naudotis, ir nukreipsime, ir konsultuosime, tuo 

labiau, kad yra ir telefonai ir elektroninis paštas. 

Tarybos nariams parodytas vaizdo įrašas iš šių bibliotekos padalinių ir knygomatai. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 27 , prieš – 3, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-539). 

 

 

S. V. Bartaška atsijungė nuo balsavimo sistemos. 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-620 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-582 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 

Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse kultūros įstaigose nustatymo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – E. Andriuškienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-540). 

 

S. V. Bartaška prisijungė prie balsavimo sistemos. 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-611 ,,Dėl pritarimo memorandumo „Dėl 

saugaus mokinių vežimo autobusais“ projektui ir įgaliojimo jį pasirašyti“.   

Pranešėja – O. 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-541). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-610 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.   

Pranešėja – O. Gucevičienė, Švietimo 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-542 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-604 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal 

ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.   

Pranešėja – O. Gucevičienė, Švietimo 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-543 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-583 „Dėl Kauno pedagoginės 

psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – O. Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. Atsižvelgiant į pateiktas Vyriausybės atstovų įstaigos pastabas prašome leisti 

patikslinti priedo 29 punktą ir pritarti su pakeitimu (pridedama). 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pakeitimų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktiems pakeitimams. 
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Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-544). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-602 ,, Dėl Kauno suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centro nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – O. Gucevičienė, Švietimo 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-545). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-612 „Dėl ilgalaikio materialiojo ir 

nematerialiojo turto, trumpalaikio materialiojo turto (atsargų likučių) ir trumpalaikio materialiojo 

turto, esančio A. Mickevičiaus g. 2, Kaune, perdavimo Kauno švietimo inovacijų centrui valdyti, 

naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“. 

Pranešėja – O. Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Kam bus panaudotas pastatas A. Mickevičiaus g. 2? 

O. Gucevičienė. Švietimo reikmėms šitas pastatas tikrai nebus naudojamas, kadangi šis 

pastatas neturi higienos paso ir ugdymo veikla jame negali būti vykdoma. 

A. Palionis. Aš papildysiu, kad būtų aiškiau. Šis pastatas yra avarinės būklės, neturi 

higienos paso. Šiuo metu yra atliekama viso šio pastato ekspertizė, po to žinosim kiek reikės 

investicijų, kad galėtume pritaikyti švietimo, galbūt gydymo paslaugoms, šalia yra įsikūrusi 

poliklinika, kuriai irgi trūksta patalpų, tačiau pastatą sutvarkius, jis turi išlikti Kauno miestui. Šiuo 

metu žmonėms ten dirbti ir vykdyti kažkokią veiklą yra pavojinga. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-546). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-565 ,,Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto 

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

teise“.   

Pranešėja – O. 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-547). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-617 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto 

perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo bendrojo ugdymo mokykloms“.  

Pranešėjas – O. Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

J. Kupčinskienė išsakė pastabą pranešėjai, kad pristatydama klausimą ji turėtų perskaityti 

visą sprendimo projekto pavadinimą. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-548). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-618 ,,Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio 

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

juo patikėjimo teise“.   

Pranešėja – O. Gucevičienė, Švietimo 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-549). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-608 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

2022 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo“.   

Pranešėja – J. Baltaduonytė, Socialinių paslaugų 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-550 paskelbtas Teisės aktų registre). 
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27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-584 „Dėl pritarimo Susitarimui dėl 2017 

m. liepos 11 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. SR-0414 pakeitimo“. 

Pranešėja – J. Baltaduonytė, Socialinių paslaugų 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-551). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-607 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-276 „Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų 

mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-607).   

Pranešėja – J. Baltaduonytė, Socialinių paslaugų 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-552 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-622 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-290 „Dėl Piniginės socialinės paramos įstatymų 

nenustatytais atvejais skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

Pranešėja – E. Kačiulienė, Socialinės paramos 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-553 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-597 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“.   

Pranešėja – J. Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Norėjau atkreipti dėmesį, kad yra pateiktas mūsų frakcijos siūlymas 

(pridedama). 

A. Palionis. Taip, yra gautas TS-LKD frakcijos siūlymas į Nevyriausybinių organizacijų 

tarybos sudėtį įtraukti Jurgitą Kupčinskienę. Tačiau noriu informuoti, kad ši taryba yra sudaroma 

proporcijų principu, yra nustatytos kvotos kiek ir iš kokių organizacijų ar Savivaldybės atstovų ji gali 
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būti sudaryta. Šiuo siūlymu siūlant įtraukti Jurgitą Kupčinskienę į tarybos veiklą, iš esmės būtų 

pažeista proporcija. Reikėtų galvoti ar ką nors išbraukti, ar kuo dar papildyti iš kitų suinteresuotų 

pusių. Turim apsispręsti balsuodami. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo. 

Balsavo: už – 5, prieš – 23, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 31, prieš – 8, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-554). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-575 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-682 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.   

Pranešėja – J. Baltaduonytė, Socialinių paslaugų 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-555). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-605 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl Kauno specialiosios mokyklos perkamos 

(parduodamos) ar finansuojamos dienos socialinės globos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų 

kainų“ pakeitimo“. 

Pranešėja – J. Baltaduonytė, Socialinių paslaugų 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-556 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-606 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-277 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių 

įstaigų perkamos (parduodamos) ar finansuojamos socialinės globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų 

socialinių paslaugų kainų ir maitinimo dienos atsiskaitomųjų piniginių išlaidų normų nustatymo“ 

pakeitimo“.   
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Pranešėja – J. Baltaduonytė, Socialinių paslaugų 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-557 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-616 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-612 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse socialinių paslaugų įstaigose nustatymo“ 

pakeitimo“. 

Pranešėja – J. Baltaduonytė, Socialinių paslaugų 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-558). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-579 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2011 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl didžiausio leistino Kauno neįgaliojo 

jaunimo užimtumo centro pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.   

Pranešėja – J. Baltaduonytė, Socialinių paslaugų 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-559). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-577 ,,Dėl Negalią turinčių asmenų 

centro „Korys“ nuostatų patvirtinimo“.   

Pranešėja – J. Baltaduonytė, Socialinių paslaugų 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-560). 
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37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-567 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

ilgalaikio materialiojo turto perėmimo prieš terminą iš VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų 

ir turto panaudos sutarties pakeitimo“.   

Pranešėja – J. Baltaduonytė, Socialinių paslaugų 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-561). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-582 ,,Dėl pritarimo statyti mokslo 

paskirties pastatą žemės sklype Vijūkų g. 78, Kaune“.   

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Norėjau, kad plačiau detalizuotumėt apie objektą Vijūkų g. 78, apie tą  mokslo 

paskirties pastatą ir apie aplinką. Ten yra naujas rajonas, besiplečiantis, Vijūkų g. neasfaltuota, tai yra 

vieškelis rajono viduryje, tad gal galit pasakyti apie šios gatvės ateitį? 

A. Andriuška. Šiuo metu nepasakysiu nieko. Mes norime statyti naują 280 vietų darželį. 

Romainiai darželio neturi, vaikų, laukiančių vietos į darželį, yra 2090. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 33, prieš – 0, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-562). 

  

  

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-587 ,,Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo 

tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno apygardos valdybos tarnybinių 

automobilių valdytojų (naudotojų) atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis 

Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“. 

Pranešėjas – M. Matusevičius, Transporto ir eismo organizavimo 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-563). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-588 ,,Dėl Kauno apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato tarnybinių automobilių valdytojų (naudotojų) atleidimo nuo  vietinės rinkliavos 

už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“.   
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Pranešėjas – M. Matusevičius, Transporto ir eismo organizavimo 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-564). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-589 „Dėl Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybos tarnybinių automobilių valdytojų (naudotojų) atleidimo nuo vietinės 

rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“.   

Pranešėjas – M. Matusevičius, Transporto ir eismo organizavimo 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-565). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-603 ,,Dėl sutikimo tiesti šilumos tiekimo 

tinklus žemės sklype (unikalus Nr. 4400-0615-1719) Europos pr., Kaune (TR-603).   

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-566). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-593 ,,Dėl sutikimo tiesti elektros tinklus 

ir servituto nustatymo žemės sklypui (unikalus Nr. 4400-2864-6446) K. Petrausko g., Kaune“.   

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-567). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-609 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2021 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. T-399 „Dėl prašymo perduoti Kauno miesto 
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savivaldybės nuosavybėn kitos paskirties valstybinės žemės sklypą M. K. Čiurlionio g. 25, Kaune“ 

pakeitimo“.   

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Koks bus pastato, kuris ten planuojamas statyti, statusas, ar komercinis, 

ar visuomeninės paskirties? 

D. Valiukas. Planuojamas visuomeninės paskirties, čia bus vykdoma ir daugiau veiklų, 

turizmui ir kt. 

P. Lukševičius. Prašome balsavimo dėl šio klausimo. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-568). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-624 ,,Dėl pritarimo nustatyti servitutą 

žemės sklype (unikalus Nr. 4400-5454-8095) H. ir O. Minkovskių g. 73F, Kaune“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-569). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-601 ,,Dėl nekilnojamojo turto  Sandėlių 

g. 4C, Kaune, nuomos ne konkurso būdu Kauno Šančių sporto ir sveikatingumo centrui“.   

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-570). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-581 ,,Dėl nekilnojamojo turto Rasytės 

g. 10A, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno klubui „Likimo draugai“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. 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-571). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-571 ,,Dėl nekilnojamojo turto   

Vėtrungės g. 1, Kaune, perdavimo Kauno Tado Ivanausko progimnazijai valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise“.   

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-572). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-623 ,,Dėl nekilnojamojo turto Perkūno 

al. 5, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno sporto mokyklai 

„Startas“.   

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Lendraitis. Kodėl šitas pastatas taip ilgai nepriduotas? Nes žiemos metu „Kauno 

Žalgirio“ futbolo akademijos vaikams nėra kur treniruotis, ypatingai dabar, kai nėra pripučiamo 

kupolo. Tėvai vaikus veža į akademiją, 10-15 km nuo Kauno. Kodėl Savivaldybės administracija 

delsia priduoti šitą pastatą? 

D. Valiukas. Čia yra Sporto halė. Jos rekonstrukcija tik dabar baigta, tad nemanau, kad 

mes vėluojame. Perduodama Kauno sporto mokyklai „Startas“ kol bus atrinktas koncesininkas ar 

kitas valdytojas, kad objektas būtų efektyviai valdomas. 

A. Palionis. Aš dar papildysiu. Dabar planuojama, kad kurį laiką halę valdytų sporto 

mokykla „Startas“, bet visos mokyklos bendrai dėliojasi užimtumo tvarkaraštį, tiek futbolo 

akademija, tiek kitų mokyklų sporto šakos, kurios ten galėtų vykdyti įvairaus pobūdžio vaikų 

popamokines veiklas. Šita įstaiga iki koncesijos visiškai bus dedikuota vaikų neformaliam ugdymui. 

Dėl delsimo – jūs visi tikriausiai žinote, kad statybose ir rangovas pridaro įvairių neatitikimų, kuriuos 

turi taisyti, medžiagų vėlavimai ir t. t., tad tikriausiai visi norim, kad pastačius objektą nereikėtų už 

pusmečio prie jo grįžti. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-573). 
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50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-621 ,,Dėl nekilnojamojo turto Vaidoto 

g. 115, Kaune, nuomos ne konkurso būdu Kauno krašto neįgaliųjų integracijos ir sporto klubui 

„Santaka“.   

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-574). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-576 ,,Dėl pripažintų netinkamais 

(negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų Žemaičių pl. 13A, Kaune, nurašymo, išardymo ir 

likvidavimo“.   

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-575). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-580 ,,Dėl pripažinto netinkamu 

(negalimu) naudoti nekilnojamojo daikto Seniavos pl. 85, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo.   

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-576). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-600 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Matome, kad yra įtraukta Žaliakalnio pradinė mokykla. Anksčiau buvo 

deklaruojama, kad ji nebus privatizuojama. Norėčiau paklausti kas pakeitė sprendimą ir 

apsisprendimą įtraukiant šį objektą į privatizavimo sąrašą? 

D. Valiukas. Šito objekto panaudojimo paieškos iš dalies užtruko. Jo būklė veiklai 

vykdyti yra sudėtinga, kadangi yra valstybės turto naudojimo įstatymai, kurie galioja ir savivaldybei 

ir tai mus verčia turėti tam daiktui statusą. Mes jį įtraukėme į pardavimo sąrašą, nes kito panaudojimo 

būdo šiuo metu neturime ir spręsime kada tai daryti. 

J. Kupčinskienė. Kas šiose patalpose buvo nuo 2018 metų? Kam ir kiek kartų buvo 

siūlyta, kad švietimo reikmėms būtų panaudojamas šitas pastatas? 

D. Valiukas. Apie aktyvų siūlymą gal paprašysiu pasisakyti Švietimo skyriaus vedėją       

O. Gucevičienę. 

O. Gucevičienė. V. Bacevičiaus pradinė mokykla buvo reorganizuota 2018 metais 

rugpjūčio 31 dieną. Kaip žinome, buvo reorganizuota dėl to, kad nebuvo galima vykdyti ugdymo 

proceso todėl, kad neturi higienos paso, nelygios grindys, vaikams nesaugu, nelygios sienos, į antrą 

aukštą klibantys laiptai. Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla neturėjo sporto salės. Todėl, kad 

negalima įgyvendinti ugdymo proceso, ji buvo prijungta prie Žaliakalnio progimnazijos. Dar vienas 

argumentas kodėl – todėl, kad netenkino seniūnijos vaikų priėmimo poreikio, nes buvo labai nedaug 

vaikų priimama iš Žaliakalnio seniūnijos, vaikai buvo priimami iš kitų seniūnijų. Kodėl nebuvo 

siūloma kitoms įstaigoms – buvo svarstomas klausimas galbūt siūlyti neformalaus ugdymo įstaigoms, 

tačiau atstovai pasisakė, kad netinka ugdymo procesui organizuoti. Pirma – pastatas ir kitiems 

vaikams nesaugus, ne tik pradinių klasių mokiniams, antra – kadangi pastatas labai senas, prasta 

akustika, nėra salės, nes neformalaus ugdymo įstaigų vaikams reikia pasirodyti, vyksta įvairūs 

koncertai. 

A. Palionis. Gerb. Onute, kaip suprantu visoms neformalaus ugdymo įstaigoms, kurios 

yra priklausančios miesto savivaldybei buvo teiktas siūlymas ir jos žiūrėjo alternatyvą, kad galėtų 

pritaikyti savo veiklas? 

O. Gucevičienė. Taip. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Tenka apgailestauti, kad Kaunas yra pirmaujantis miestas, kuris 

naikina istorinius objektus. Argumentai, kad pastatas nepritaikytas ugdymo reikmėms atliepia, kad 

Savivaldybė iki Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo nepadarė tinkamų žingsnių ir 

veiksmų tą pastatą renovuoti, atnaujinti, kad jame tęstųsi šimtmečius veiklą vykdžiusios istorinės 

mokyklos veikla, kuri atliepia ir vaikų interesus, ir tėvų interesus, turėjo savitumo ir Žaliakalnyje, ir 

visam Kauno mieste. Aš labai viliuosi, kad vis tik į kitus objektus bus žiūrima visai kitaip ir mes 

galėsime juos matyti išlikusius, o ne tik skaityti iš istorinių knygų kai jie liks tik nuotraukose, ar 

visuose kituose aprašymuose, ar eskizuose, ar grafikos darbuose. 

 

Dalyvauja 41 Tarybos narys. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 32, prieš – 5, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-577). 
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54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-550 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Rasytės g. 20-53, Kaune, pardavimo“.   

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-578). 

 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-551 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Dabintos g. 22-1, Kaune, pardavimo“.   

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-579). 

 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-552 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Baltijos g. 40-57, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-580). 

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-553 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto A. Juozapavičiaus pr. 32A-6, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-581). 
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58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-554 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Drobės g. 29A-8, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-582). 

 

 

59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-555 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Vėtrungės g. 6-53, Kaune, pardavimo“ 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-583). 

 

 

60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-556 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Gintariškių g. 21-10, Kaune, pardavimo“.   

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-584). 

 

 

61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-557 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Savanorių pr. 376-39, Kaune, pardavimo“.   

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-585). 
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62. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-558 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Medvėgalio g. 21-39, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-586). 

 

 

63. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-563 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Vaidoto g. 92, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-587). 

 

 

64. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-564 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Tilžės g. 88-1, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-588). 

 

 

65. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-568 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Vievio g. 54-19, Kaune, pardavimo“.   

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-589). 
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66. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-569 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Aukštaičių g. 36-2A, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-590). 

 

 

67. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-570 ,, Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Jonavos g. 6-8, Kaune, pardavimo“.   

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-591). 

 

 

68. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-573 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Totorių g. 10-12, Kaune, pardavimo“.   

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-592). 

 

 

69. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-559 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Šviesos g. 13A, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-593). 

  



29 

 

70. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-560 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Širvintų g. 13, Kaune, dalies pardavimo“.   

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-594). 

 

 

71. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-561 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato P. Višinskio g. 72, Kaune, dalies pardavimo“.   

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-595). 

 

 

72. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-562 ,,Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Puodžių g. 7, Kaune, dalies pardavimo“.   

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-596). 

 

 

73. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-572 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2021 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. T-404 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto                      

J. ir M. Akelaičių g. 5-1, Kaune, pardavimo“ pripažinimo netekusiu galios“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-597). 
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74. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

E. Gudišauskienė. Šiandieną, kolegos, mes einame į šių metų pabaigą ir einame į kitų 

naujų metų virsmą, tačiau tenka apgailestauti, kad kai Kaunas taps Europos kultūros sostine, šiandien 

mes priėmėm su kultūra susijusius ir neigiamai atliepiančius bendruomenių lūkesčius sprendimus dėl 

bibliotekų naikinimo. Gaila, kad priėmėme sprendimą, kuriame bus sprendžiama ir dėl Vinco 

Bacevičiaus pradinės mokyklos ateities. Tikrai tenka apgailestauti, kad mes nesaugome istorijos ir 

neatsižvelgiame į gyventojų nuomonę ir lūkesčius. Man šiandieną nesinori tikėti, kad sprendimas dėl 

Lampėdžių bibliotekos naikinimo buvo priimtas kaip kerštas bendruomenei, kuri siekia išsaugoti 

Nemuno ir Nevėžio santakos draustinį, aktyviai ir pilietiškai reiškia savo poziciją. Mielieji, mes 

turėjome labai įstabų renginį būtent Lampėdžių bibliotekoje, kada buvo pristatoma Viktoro Mačernio 

kūryba. Labai įsimintini žodžiai iš vieno jo eilėraščio „Aš pažinau karalių tavyje, per žemę mes 

praeinam vieną kartą, kiekvienąsyk tik būkime tvirti, kieno gyvenimas bus panašus į sodrią dainą, tas 

nesutirps mirty“. Tikrai nesinorėtų, kad mirty sutirptų visi istoriniai objektai, nesinorėtų, kad sutirptų 

ir bendruomenių, ir žmonių matymas kaip kurti Kauno miestą. Visiems Tarybos nariams palinkėčiau, 

kad mes būdami Taryboje priimtume tikrai miestui reikalingus ir prasmingus sprendimus, o artėjant 

gražiausioms metų šventėms norėčiau palinkėti džiaugsmingų ir palaimingų artėjančių šv. Kalėdų ir 

tikrai prasmingais darbais įsimintinų Naujų metų. 

V. Matijošaitis. Gerbiami kolegos, dar vieni metai praėjo, ir posėdžiai tampa vis 

efektyvesni. Šiandien svarstydami 73 klausimus sugaišome 1 val. 20 min., tai reiškia, kad mažėja 

Taryboje „tuščiai“ kalbančių, komitetai dirba vis efektyviau. Taryboje nepasidaro eilėraščių 

deklamavimo scena ar diskusijų šou „prieštarauk, kad prieštarautum“. Ačiū visiems, abiems 

politinėms jėgoms valdančioms ir dirbančioms mieste. Norėčiau palinkėti paprastai – ramių Kūčių, 

linksmų, bet saugių Kalėdų ir Naujųjų metų. Branginkit save, vienas kitą ir ypač miestą ir artimus sau 

žmones. Gerų švenčių! 

Posėdis baigėsi 10.30 val. 
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