
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022 m. vasario 1 d. Nr. TP-1 

Kaunas 

 

Posėdis vyko 2022-02-01 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 10.15 val.). 

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

Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras.   

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

sekretoriato specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas. 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos narė Viktorija Mačiūnė.  

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

V. Matijošaitis. Sveikinu visus susirinkusius į pirmą šių metų Tarybos posėdį. Posėdyje 

dalyvauja 36 Tarybos nariai, kvorumas yra, pradedam posėdį.  

 

A. Palionis. Labas rytas. Posėdį pradėsime ne nuo Tarybos narių nusišalinimų ir 

darbotvarkės tvirtinimo, o nuo frakcijų seniūnų pranešimų. Kviečiu frakcijų seniūnus juos paviešinti.  

M. Jurgutis. Informuoju, kad nuo 2022 metų vasario1 d. „Vieningo Kauno“ frakciją sudaro 

šie nariai: Jonas Audėjaitis, Saulius Vilius Bartaška, Ramunė Bičkauskienė, Solveiga Dambrauskaitė 

Bakutienė-, Gitana Jasėnienė, Inga Juodeškienė, Mantas Jurgutis, Saulius Kavaliauskas, Inga 

Kumetienė, Ingrida Lapėnaitė-Krasnickė, Rimantas Lekavičius, Viktorija Mačiūnė, Rosvydas 

Marcinkevičius, Dainius Matijošaitis, Šarūnas Matijošaitis, Visvaldas Matijošaitis, Kęstutis 

Morkūnas, Jūratė Elena Norvaišienė, Andrius Palionis, Jaunius Ramoška, Simas Sirtautas, Karolis 

Stirbys, Mindaugas Stulgis, Ramūnas Širvys, Vilius Vaitkevičius, Ligita Valalytė, Visvaldas 

Varžinskas, Donatas Večerskis, Ingrida Visockienė, Tomas Žebuolis, Karolina Žekaitė, Benjaminas 

Želvys. „Vieningo Kauno“ frakcijos seniūnas Mantas Jurgutis, o pavaduotojas – Simas Sirtautas. 

(frakcijos pareiškimas pridedamas). 

Paulius Lukševičius. Informuoju, kad „Tėvynės sąjungos-Lietuvos Krikščionys demokratai“ 

frakcijos nariai yra: Rytas Kupčinskas, Jonas Koryzna, Vitas Lendraitis, Paulius Lukševičius, Jurgita 

Kupčinskienė, Andrijana Filinaitė. Nuo 2022 m. sausio 27 d. frakcijos seniūnu išrinktas Paulius 

Lukševičius, pavaduotoja – Jurgita Kupčinskienė. (frakcijos pareiškimas pridedamas). 

Edita Gudišauskienė. Pirmas pareiškimas dėl frakcijos steigimo ir sudėties. Informuojame, 

kad Kauno miesto savivaldybės taryboje veiks Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“, kurios nariai 

yra: Vygantas Gudėnas, Rasa Šnapštienė ir Edita Gudišauskienė. Frakcijos seniūnė Edita 

Gudišauskienė, pavaduotoja – Rasa Šnapštienė (frakcijos pareiškimas pridedamas).  

Kitas pareiškimas dėl opozicijos. Kauno miesto savivaldybės tarybos Demokratų frakcija 

„Vardan Lietuvos“ vadovaudamasi LR Vietos savivaldos įstatyto 3 straipsnio 19 dalimi pareiškiame, 

kad esame Kauno miesto savivaldybės tarybos opozicija. Informuojame, kad nedeleguojame savo 

kandidatų į mero pavaduotojo pareigas, bei nesiūlome savo kandidato į savivaldybės vykdomąją 

instituciją. Kauno miesto savivaldybės tarybos opozicinės Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ 

veiklos kryptys: 1. Stipri, moderni, diskutuojanti, atvira, tolerantiška savivalda, kaip demokratinių 
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procesų plėtros garantas. Bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, verslo, akademinės 

bendruomenės, įvairių suinteresuotų grupių telkimas ir  užtikrinimas jų realaus dalyvavimo 

formuojant Kauno ateitį, bei priimant svarbius Kauno miestui sprendimus. 2. Kaunas – miestas 

prisiimantis lyderystę telkiant rajono savivaldybes bendradarbiavimui, partnerystei, funkcinių zonų 

vystymui, Europos žaliojo kurso politikos įgyvendinimui. Miestas aktyviai dalyvaujantis regiono, 

Lietuvos ir Europos politiniuose ir visuomeniniuose procesuose. 3. Subalansuota, tvari verslo plėtra, 

grįsta skaidrumu, lygiomis galimybėmis, viešojo ir privataus verslo derinimu.  

Pabrėžiame, būsime konstruktyvia opozicija, palaikysime argumentais grįstus, teisėtus ir 

teisingus sprendimus, orientuotus į visuomenės tenkinimą, Kauno miesto klestėjimą. Remsime 

demokratinį Kauno miesto savivaldybės sprendimų priėmimo procesą, grįstą nuomonių įvairove, 

tolerancija ir pagarba žmogui. Būsima atvira frakcija, priimanti skirtingas nuomones ir į jas 

įsiklausanti. Griežtai vertinsime ir pasisakysime prieš sprendimus galimai sudarančius korupcijos 

pasireiškimo, viešojo intereso nepaisymo prielaidas Kauno miesto savivaldybėje. Pareiškimą pasirašo 

Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nariai: Vygantas Gudėnas, Rasa Šnapštienė ir Edita 

Gudišauskienė (pareiškimas pridedamas). 

A. Palionis. Dėkoju už pranešimus. Prieš tvirtinant darbotvarkę, esame gavę Tarybos narių 

prašymus nusišalinti nuo sprendimų projektų svarstymo. Tarybos nariai, nusišalinę nuo sprendimo 

projekto svarstymo, turi atsijungti nuo balsavimo sistemos. Gauti 6 Tarybos narių nusišalinimai, kas 

dar pageidautų nusišalinti nuo sprendimų projektų svarstymo, prašau registruotis Zoom programoje.  

A. Palionis. I. Visockienė pranešė apie nusišalinimą nuo sprendimų projektų „Dėl didžiausio 

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

įstaigose nustatymo (TR-49)“ ir „Dėl Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų 

teikiamų papildomų paslaugų įkainių nustatymo (TR-53)“ svarstymo. 

 

I. Visockienė atsijungia nuo balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti I. Visockienės nusišalinimui nuo TR-49 

sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti I. Visockienės nusišalinimui nuo TR-53 

sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

I. Visockienė prisijungia prie balsavimo sistemos. 

V. Matijošaitis atsijungia nuo balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. R. Bičkauskienė nusišalina nuo sprendimo projekto „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-58)“ svarstymo 

(pridedama). 

 

R. Bičkauskienė atsijungia nuo balsavimo sistemos.  
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A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti R. Bičkauskienės nusišalinimui nuo TR-58 

sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

A. Palionis. D. Matijošaitis nusišalina nuo sprendimo projekto „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-58)“ 

svarstymo (pridedama). 

 

D. Matijošaitis atsijungia nuo balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti D. Matijošaičio nusišalinimui nuo TR-58 

sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

A. Palionis. Š. Matijošaitis nusišalina nuo sprendimo projekto „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-58)“ 

svarstymo (pridedama). 

 

Š. Matijošaitis atsijungia nuo balsavimo sistemos. 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti Š. Matijošaičio nusišalinimui nuo TR-58 

sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

A. Palionis. V. Matijošaitis nusišalina nuo sprendimo projekto „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-58)“ 

svarstymo (pridedama). 

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu pritarti V. Matijošaičio nusišalinimui nuo TR-58 

sprendimo projekto svarstymo. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 
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SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama). 

A. Palionis. Yra gautas rengėjo, Aplinkos apsaugos skyriaus, siūlymas išbraukti iš posėdžio 

darbotvarkės ir nesvarstyti sprendimo projekto Nr. TR-540 „Dėl Pasiūlymų dėl Kauno miesto 

savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo Savivaldybės 

saugomais teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nes reikalingas papildomas derinimas 

su Teisės skyriaus specialistais. Klausimą numatoma teikti svarstyti artimiausiame Tarybos posėdyje. 

Ar galime bendru sutarimu pritarti siūlymui ir išbraukti iš posėdžio darbotvarkės sprendimo 

projektą TR-540? 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo projekto Nr. TR-540 išbraukimo iš posėdžio darbotvarkės. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Išbraukti sprendimo projektą Nr. TR-540 iš posėdžio darbotvarkės.  

 

A. Palionis. Ar galime bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę?  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl darbotvarkės patvirtinimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę su pakeitimais: 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos 

patvirtinimo (TR-17).  

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos kolegijos 2007 m. birželio 6 d. sprendimo                   

Nr. C-1 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos sekretoriato sudarymo“ pakeitimo (TR-30).  

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo   

(TR-55).  

4.  Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-785 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 

(TR-22).  

5. Dėl pritarimo Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 

ataskaitai (TR-41).  

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-58).  

7. Dėl investicijų projekto „Sporto paskirties pastato (Ledo rūmų), esančio                                   

Kovo 11-osios g. 26, Kaune, valdymo modelis“ įgyvendinimo koncesijos būdu tikslingumo (TR-52).  

8. Dėl biudžetinės įstaigos Kauno būsto modernizavimo agentūros steigimo (TR-57).  

9. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-189 „Dėl 

skverų statuso suteikimo“ pakeitimo (TR-42).  

10. Dėl pritarimo partnerystės sutarties projektui ir įgaliojimo ją pasirašyti (TR-44).  

11. Dėl pritarimo papildomo susitarimo prie 2021 m. birželio 7 d. bendradarbiavimo 

sutarties Nr. S-649 projektui (TR-37).  

12. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą ,,Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas 

pažinti (II)“ (TR-43).  

13. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl 

maksimalaus akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros išlaidų finansavimo Kauno miesto 

savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams dydžio nustatymo“ pakeitimo (TR-31).  
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14. 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-46).  

15. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-197 

„Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo 

Kauno mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-50).  

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

Mokymo lėšų skyrimo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-54).  

17. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo 

plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-51).  

18. Dėl Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų teikiamų 

papildomų paslaugų įkainių nustatymo (TR-53).  

19. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. T-373 

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

švietimo pagalbos įstaigose nustatymo“ pakeitimo (TR-34).  

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

biudžetinėse ikimokyklinėse įstaigose nustatymo (TR-47).  

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

biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo didžiausiam leistinam pareigybių 

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

savivaldybė (TR-48).  

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

biudžetinėse neformaliojo švietimo įstaigose nustatymo (TR-49).  

23. Dėl Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo (TR-28).  

24. Dėl ilgalaikio materialiojo turto, esančio A. Mickevičiaus g. 2, Kaune, perdavimo 

Kauno švietimo inovacijų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-18).  

25. Dėl įgaliojimų derinti paraiškas gauti leidimą rengti parodomąjį renginį ir aviacijos 

sporto varžybas suteikimo Gintarui Gatuliui ir Ramintai Jančauskaitei (TR-21).  

26. Dėl sutikimo perimti Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn valstybės ilgalaikį ir 

trumpalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą ir jo perdavimo Kauno miesto savivaldybės Vinco 

Kudirkos viešajai bibliotekai (TR-27).  

27. Dėl sutikimo perimti viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties 

savininko turtines ir neturtines teises ir pareigas (TR-32).  

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

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

Kaune, suformuoti, paėmimo visuomenės poreikiams“ pakeitimo (TR-59). 

29. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus Kurtinių g., Kaune (TR-14).  

30. Dėl sutikimo tiesti elektros tinklus žemės sklype (unikalus Nr. 4400-4138-8172) Garažų 

g., Kaune (TR-15).  

31. Dėl sutikimo rekonstruoti elektros tinklus žemės sklype (unikalus Nr. 4400-0295-7331) 

Karaliaus Mindaugo pr., Kaune (TR-39).  

32. Dėl sutikimo rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus žemės sklype (unikalus Nr. 4400-

2871-8672) Sąjungos a., Kaune (TR-25).  

33. Dėl nekilnojamojo turto Savanorių pr. 179C, Kaune, perdavimo Kauno Žaliakalnio 

lopšeliui-darželiui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-19).  
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34. Dėl nekilnojamojo turto Vaidoto g. 11, Kaune, esminio pagerinimo, vertės padidinimo,  

turto pagerinimo verčių ir finansavimo  šaltinių bei naujai pastatyto nekilnojamojo turto perdavimo 

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjui (TR-20).  

35. Dėl nekilnojamojo turto Rotušės a. 15, Kaune, panaudos sutarties su VšĮ „Kaunas IN“ 

nutraukimo prieš terminą (TR-24).  

36. Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti nekilnojamojo daikto prie valdos T. 

Masiulio g. 31, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-26).  

37. Dėl nekilnojamojo turto Baltų pr. 8, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno 

plaukimo mokyklai (TR-33).  

38. Dėl nekilnojamojo turto S. Dariaus ir S. Girėno g. 29A, Kaune, nuomos (TR-36).  

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

Raudonojo Kryžiaus draugijai (TR-38).  

40. Dėl nekilnojamojo turto Kovo 11-osios g. 26, Kaune, nuomos ne konkurso būdu 

jungtinės veiklos partneriams (konsorciumui) UAB „Sporto infrastruktūra“ ir UAB „Klaipėdos 

arena“ (TR-45).  

41. Dėl pripažintų netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų Raudondvario 

pl. 66,  Kranto 3-iojoje g. 7A, P. Dovydaičio g. 2, Pakuonio g. 34, 36, Kaune, nurašymo, išardymo ir 

likvidavimo (TR-35).  

42. Dėl pripažintų netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų Žemaičių pl. 30 

ir Žemaičių pl. 32, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-40).  

43. Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 89, Kaune, pirkimo (TR-56).  

44. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Antanavos g. 9-25, Kaune, pardavimo (TR-10).  

45. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Drobės g. 30A, Kaune, pardavimo (TR-11).  

46. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Savanorių pr. 360-12, Kaune, pardavimo                

(TR-12).  

47. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Rasytės g. 48-17, Kaune, pardavimo (TR-13).  

48. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Kapsų g. 118-5, Kaune, pardavimo (TR-4).  

49. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Partizanų g. 74-106, Kaune, pardavimo (TR-5).  

50. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto P. Vaičaičio g. 3-7, Kaune, pardavimo (TR-7).  

51. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Ekskavatorininkų g. 5A-8, Kaune, pardavimo 

(TR-8).  

52. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Partizanų g. 32-19, Kaune, pardavimo (TR-9).  

53. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Pušų g. 2-4, Kaune, pardavimo (TR-23).  

54. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Baltų pr. 181-9, Kaune, pardavimo (TR-29).  

55. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Aušros g. 2A, Kaune, dalies pardavimo (TR-16).  

56. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Pamario g. 8, Kaune, dalies pardavimo (TR-1).  

57. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Šaldytuvų g. 9, Kaune, dalies pardavimo         (TR-

3).  

58. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų ir kitų inžinerinių statinių M. Dobužinskio g. 6, 

Kaune, pardavimo (TR-2).  

59. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T-469 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės būsto Miško g. 28A-21, Kaune, pardavimo“ pripažinimo netekusiu galios 

(TR-6).  

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).  
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R. Bičkauskienė prisijungia prie posėdžio balsavimo sistemos. 

D. Matijošaitis prisijungia prie posėdžio balsavimo sistemos. 

Š. Matijošaitis prisijungia prie posėdžio balsavimo sistemos. 

V. Matijošaitis prisijungia prie posėdžio balsavimo sistemos. 

 

 

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

Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos patvirtinimo“.  

Pranešėjas – Vygantas Gudėnas, Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 

pirmininkas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-1). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-30 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos kolegijos 2007 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. C-1 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

sekretoriato sudarymo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – Audronė Petkienė, Kauno miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriato 

vedėja. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-2). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-55 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2022–

2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.  

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

vyresnioji patarėja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, 5 

komitetai pritarė be pastabų, 2 komitetai pritarė su rengėjo pateiktomis pataisomis, kuriomis prašoma 

patikslinti poziciją ,,Savivaldybėje naujai nutiestų ir sutvarkytų gatvių plotas“ (Strateginio 

planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus 2022-01-26 d. raštas Nr. 73-3-3 pridedamas). 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Ekonominės raidos skatinimo programos aprašyme minima, kad 2022 metais jai 

vykdyti yra numatoma beveik 46 tūkst., vėliau iki 2024 metų dvigubai mažėja iki 25 tūkst. Kodėl 

ekonominės raidos skatinimui numatomas toks drastiškas mažėjimas per tris metus? 

V. Karpienė. Ekonominės raidos skatinimo programoje yra projektas „Europos kultūros  

sostinė“, kuriai šiais metais yra suplanuota virš 12 mln. eurų, tai yra didysis pasikeitimas. Taip pat 

nebelieka  Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų, nes baigiasi Europiniai projektai ir naujas 

finansavimo periodas dar nėra aiškus.  
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J. Kupčinskienė. Klausimas Administracijos direktoriui. Gal galite patikslinti, kokia yra 

situacija su Ąžuolyno parkingu ir ar yra išpirktos žemės iš žemių savininkų ir kada numatoma 

pristatyti šį klausimą Tarybai ir visuomenei. 

V. Šiliauskas. Dėl Ąžuolyno parkingo šiuo metu vyksta teisminiai ginčai ir gavus atsakymus 

informuosim. 

A. Filinaitė. Klausimas Administracijos direktoriui. Strateginiame plane, trijų metų 

planuose, numatomas Dainų slėnio rekonstravimas. Kada planuotumėte Tarybai pristatyti projektą ir 

ar rengiant šį projektą konsultavotės su garso, akustikos specialistais, ar kvietėtės chorvedžius? Kaip 

vyksta tas procesas. Dainų slėnis kauniečiams yra be galo svarbus, dainų ir šokių tradicija yra įtraukta 

į Unesco nematerialaus kultūros paveldo sąrašą ir ta vieta labai jautri, bet mano klausimas yra labiau 

dėl estrados ir akustinių dalykų.  

V. Šiliauskas. Paprašysiu Administracijos direktoriaus pavaduotojo T. Metelionio 

pakomentuoti šį klausimą.  

T. Metelionis. Originaliam techniniame projekte stogo konstrukcija nėra tiksliai 

suprojektuota, tik yra teikti architekto pasiūlymai, kurie sprendžia vizualinį vaizdą, bet 

konsultavomės ir girdėjome nuogąstavimus iš chorų bendruomenės, reaguodami į tai konsultavomės 

su akustikos specialistais ir naujajame pirkime, kurį skelbsime, bus reikalavimas parengti stogo 

konstrukcijos atskirą projektą, kuris būtų vertinamas ir akustiniu požiūriu. Manau, kad laiku 

išgirdome ir gavome pastabas ir estrada bus tinkama chorų pasirodymams. 

V. Lendraitis. Norėjau pasiteirauti dėl daugiabučių namų renovacijos. Klausiau ir komitete, 

bet man skaičiai kliūna, atsiliekame nuo Vilniaus keturis kartus. Strateginiame plane, darnaus 

teritorijų infrastruktūros vystymosi plane numatyta tik 315 tūkst. eurų. Su įvažomis dar opesnė 

problema. Numatyta tiktai apie 1 mln. eurų, tai už tokią sumą galėtume įrengti tik apie 30 įvažų. 

Teisiniam konsultavimui ir kitoms teisinėms išlaidoms numatyta  650 tūkst. eurų, nors turim Teisės 

ir konsultavimo skyrių, kuriame dirba 24 darbuotojai. Kodėl buvo tokie siūlymai ir kiek buvo išleista 

teisinėms paslaugoms 2021 metais? 

V. Karpienė. Teisinėms paslaugoms 2021 metais buvo išleista panašiai kaip ir užpraeitais 

metais, šiuo metu tikslių skaičių neturiu, nes šiuo metu ruošiami ataskaitų duomenys.  

 

KALBĖJO: 

P. Lukševičius. Noriu pasidžiaugti, kad buvo atkreiptas dėmesys į Tėvynės sąjungos-

Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos siūlymus ir į Strateginį planą įtrauktas M. K. Čiurlionio 

koncertų centras. Dėkojame, šis objektas tikrai papuoš Kauną.  

A. Palionis. Norėčiau pasidžiaugti, kad pirmi metai miesto Tarybos istorijoje, kad nei viena 

frakcija neturi ir nepareiškė jokių oficialių pasiūlymų ir keitimų administracijos parengtam 

Strateginiam veiklos planui. Todėl reikia vertinti kaip gerą administracijos darbą. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pataisų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo siūlomiems pakeitimams. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-3).  
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4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-22 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-785 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžeto 

sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – Roma 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-4 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-41 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaitai“.  

Pranešėja – Aistė Lukaševičiūtė, Investicijų ir projektų 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-5). 

 

 

Nuo sprendimo projekto svarstymo nusišalina ir nuo balsavimo sistemos atsijungia V. 

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

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-58 „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 – Sonata Šėlienė, Licencijų, leidimų ir paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Norėčiau, kad pristatytumėte aukščiausios kainos nustatymo metodiką ir 

kitas klausimas būtų, kuriam terminui būtų sudaromos sutartys? Ir prašome balsavimo šiuo klausimu. 

S. Šėlienė. Konkursai vyks specialioje svetainėje ekonkursai.kaunas.lt. Užsiregistravę 

dalyviai, nustatytu metu prisijungs prie svetainės ir realiu laiku siūlys kainą už konkrečią vietą. 

Pasibaigus laikui, laimės tas konkurso dalyvis, kuris pasiūlys aukščiausią kainą. Leidimas bus 

išduodamas 5 metų laikotarpiui su galimybę pratęsti dar 5 metams, bet ne daugiau nei 10 metų.  

 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Norėjau atkreipti dėmesį, kad aiškinamajame rašte šio sprendimo tikslas 

yra surinkti daugiau vietinės rinkliavos. Šitie dalykai, kurie nustato reklamos ploto kainą, orientuoti 

į kainos didinimą nepateikiant argumentais grįstų įrodymų, dėl ko kaina turėtų tokia būti. Manyčiau, 

kad šiuo sprendimu nereikėtų orientuotis vien į didesnės vietinės rinkliavos surinkimą. Aišku, 



10 

savivaldybė sprendžia savo biudžeto klausimus, bet labai norėtųsi, kad šis sprendimas ir tvarkos 

nustatymas būtų skaidresnis ir reguliuojantis pačios reklamos savivaldybės teritorijoje efektyvų 

poreikį, ne vien apribojantis ir nustatantis didžiausią kainą reklamos skleidėjams.  

A. Palionis. Manau skaidresnio būdo, kaip realiu laiku vykstantis procesas, šiai dienai niekas 

dar nesugalvojo. Administracija ir siūlo pasirinkti būtent šį būdą. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 22; prieš – 0; susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-6 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

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

sistemos. 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-52 „Dėl investicijų projekto „Sporto 

paskirties pastato (Ledo rūmų), esančio Kovo 11-osios g. 26, Kaune, valdymo modelis“ įgyvendinimo 

koncesijos būdu tikslingumo“.  

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

pavaduotojas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

J. Kupčinskienė prašo balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 31; prieš – 0; susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-7). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-57 „Dėl biudžetinės įstaigos Kauno būsto 

modernizavimo agentūros steigimo“.  

Pranešėjas – Raimundas Endrikis, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos 

skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Norėčiau atkreipti dėmesį į esminį dalyką. Labai gerai, kad Kauno būsto 

modernizavimo agentūra yra steigiama. Įvertinus kokius iškeltus darbus ir užduotis jie turėtų daryti, 

būtų labai gerai, kad būtų suformuoti agentūrai konkretūs tikslai, kiek per metus mes daugiabučių 

namų turim renovuoti. Namuose, kur yra bendrijos, žmonės susitaria, viskas tvarkoj, bet ten, kur yra 

būsto administratoriai ir nėra sprendimų, tai tokiuose probleminiuose daugiabučiuose namuose 

agentūra ir turėtų inicijuoti pastatų renovavimą. Atsižvelgiant į tai, kad didėja ir neaišku kada 

stabilizuosis elektros ir šildymo kaina, į aplinkosauginius dalykus, aiškių ir konkrečių tikslų 

nustatymas šiai agentūrai ir kokius rezultatus jie turėtų pasiekti kasmet, būtų esminis dalykas. 

A. Palionis. Visos savivaldybės įstaigos turi iškeltus tikslus ir rodiklius, kurių turi pasiekti, 

ir nuo to priklauso vadovų motyvacija. 
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Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-8). 

 

 

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

tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-189 „Dėl skverų statuso suteikimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Radeta 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-9 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-44 „Dėl pritarimo partnerystės sutarties 

projektui ir įgaliojimo ją pasirašyti“.  

Pranešėja – Radeta 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-10). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-37 „Dėl pritarimo papildomo susitarimo 

prie 2021 m. birželio 7 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. S-649 projektui“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Prašau patikslinti tikslingumą sankryžos valdymo perėmimo, dėl ko tai 

svarbu būtent Kauno savivaldybei. 

M. Matusevičius. Ši sankryža aptarnauja didžiąją dalį miesto gyventojų. Šalutinė yra 

Technikumo gatvė ir gyventojams yra svarbu saugiai išsukti į kairę. Miestui yra svarbu, kad 

miestiečiai sklandžiai judėtų ir nekiltų avarinių situacijų.  

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-11). 

  



12 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-43 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą 

,,Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“.  

Pranešėjas – Martynas Matusevičius, Transporto ir eismo organizavimo 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-12). 

 

 

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

tarybos 2021 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl maksimalaus akredituotos vaikų dienos 

socialinės priežiūros išlaidų finansavimo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantiems 

vaikams dydžio nustatymo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – Jolanta Baltaduonytė, Socialinių paslaugų 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-13 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-46 „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“.  

Pranešėja – Jolanta Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Prašau klausimą 

svarstyti kartu su Socialinių paslaugų skyriaus 2022-01-25 d. raštu Nr. 63-3-57 pateiktu pakeitimu. 

Juo prašoma ištaisyti korektūros klaidą – įrašyti praleistą punktą, kuriam Taryba jau buvo pritarus 

praeitame posėdyje (raštas pridedamas). Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pataisų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo siūlomoms pataisoms. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-14 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 
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15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-50 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-197 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų 

poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“.  

Pranešėja – Jolanta Baltaduonytė, Socialinių paslaugų 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-15 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-54 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-16 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-51 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“.  

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-17 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

Nuo sprendimo projekto svarstymo nusišalina ir nuo balsavimo sistemos atsijungia 

I. Visockienė.  

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-53 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

neformaliojo vaikų švietimo įstaigų teikiamų papildomų paslaugų įkainių nustatymo“.  

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja. Prašau klausimą svarstyti kartu su 

Švietimo skyriaus 2022-01-27 d. raštu Nr. 35-20-25 pateiktomis pataisomis. Prašome sprendimo 

antraštėje ir 1 punkte vietoj žodžio ,,įstaigų“ įrašyti žodį ,,mokyklų“ Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų (raštas pridedamas).  



14 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pakeitimų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo siūlomiems pakeitimams. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-18 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

I. Visockienė prisijungia prie balsavimo sistemos.  

 

 

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

tarybos 2021 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. T-373 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo pagalbos įstaigose nustatymo“ 

pakeitimo“.  

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-19). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-47 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

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

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-20).  

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-48 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir 

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

kurių dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė“. 

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

pritarta be pastabų.  

  



15 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-21).  

 

 

Nuo sprendimo projekto svarstymo nusišalina ir nuo balsavimo sistemos atsijungia 

I. Visockienė.  

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-49 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse neformaliojo švietimo įstaigose 

nustatymo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-22).  

 

I. Visockienė prisijungia prie balsavimo sistemos.  

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-28 „Dėl Kauno pedagoginės psichologinės 

tarnybos nuostatų patvirtinimo“.  

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-23). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-18 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto, 

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

ir disponuoti juo patikėjimo teise“.  

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-24). 
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25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-21 „Dėl įgaliojimų derinti paraiškas gauti 

leidimą rengti parodomąjį renginį ir aviacijos sporto varžybas suteikimo Gintarui Gatuliui ir Ramintai 

Jančauskaitei“.  

Pranešėjas – Gintaras Gatulis, Viešosios tvarkos 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-25). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-27 „Dėl sutikimo perimti Kauno miesto 

savivaldybės nuosavybėn valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą ir jo 

perdavimo Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai“.  

Pranešėja – Agnė Augonė, Kultūros 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-26). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-32 „Dėl sutikimo perimti viešosios 

įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties savininko turtines ir neturtines teises ir pareigas“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Kauno savivaldybei perduodamas greitosios pagalbos turtas, kuriuo 

disponuoja Šakių savivaldybė. Turto eksploatacijos sąnaudos atiteks Kauno savivaldybei? Kiek Šakių 

savivaldybė prisidės prie greitosios pagalbos funkcijų vykdymo? 

M. Labašauskaitė. Šiuo metu tiksliai atsakyti negaliu, bet patalpos pagal panaudą 

nemokamai bus perduodamos Kauno greitosios medicinos pagalbos stočiai. Tai tiek tikrai prisidės 

Šakių rajono savivaldybė. 

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-27). 
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28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-59 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

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

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

poreikiams“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-28). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-14 „Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus 

Kurtinių g., Kaune“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-29). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-15 „Dėl sutikimo tiesti elektros tinklus 

žemės sklype (unikalus Nr. 4400-4138-8172) Garažų g., Kaune“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-30). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-39 „Dėl sutikimo rekonstruoti elektros 

tinklus žemės sklype (unikalus Nr. 4400-0295-7331) Karaliaus Mindaugo pr., Kaune“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-31). 
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32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-25 „Dėl sutikimo rekonstruoti šilumos 

tiekimo tinklus žemės sklype (unikalus Nr. 4400-2871-8672) Sąjungos a., Kaune“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-32). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-19 „Dėl nekilnojamojo turto Savanorių pr. 

179C, Kaune, perdavimo Kauno Žaliakalnio lopšeliui-darželiui valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-33). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-20 „Dėl nekilnojamojo turto Vaidoto g. 

11, Kaune, esminio pagerinimo, vertės padidinimo,  turto pagerinimo verčių ir finansavimo  šaltinių 

bei naujai pastatyto nekilnojamojo turto perdavimo Kauno technologijos universiteto inžinerijos 

licėjui“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-34).  

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-24 „Dėl nekilnojamojo turto Rotušės a. 15, 

Kaune, panaudos sutarties su VšĮ „Kaunas IN“ nutraukimo prieš terminą“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-35). 
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36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-26 „Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) 

naudoti nekilnojamojo daikto prie valdos T. Masiulio g. 31, Kaune, nurašymo, išardymo ir 

likvidavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-36). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-33 „Dėl nekilnojamojo turto Baltų pr. 8, 

Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno plaukimo mokyklai“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-37).  

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-36 „Dėl nekilnojamojo turto S. Dariaus ir 

S. Girėno g. 29A, Kaune, nuomos“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-38). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-38 „Dėl nekilnojamojo turto Statybininkų 

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

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-39). 
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40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-45 „Dėl nekilnojamojo turto Kovo 11-

osios g. 26, Kaune, nuomos ne konkurso būdu jungtinės veiklos partneriams (konsorciumui) UAB 

„Sporto infrastruktūra“ ir UAB „Klaipėdos arena“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-40). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-35 „Dėl pripažintų netinkamais 

(negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų Raudondvario pl. 66,  Kranto 3-iojoje g. 7A, P. 

Dovydaičio g. 2, Pakuonio g. 34, 36, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-41). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-40 „Dėl pripažintų netinkamais 

(negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų Žemaičių pl. 30 ir Žemaičių pl. 32, Kaune, nurašymo, 

išardymo ir likvidavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-42). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-56 „Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 

89, Kaune, pirkimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-43).  
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44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-10 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Antanavos g. 9-25, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-44). 

 

 

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

Drobės g. 30A, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-45).  

 

 

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

Savanorių pr. 360-12, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-46). 

 

 

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

Rasytės g. 48-17, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-47).   
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48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-4 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Kapsų g. 118-5, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-48). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-5 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Partizanų g. 74-106, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-49). 

 

 

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

P. Vaičaičio g. 3-7, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-50). 

 

 

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

Ekskavatorininkų g. 5A-8, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-51). 
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52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-9 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Partizanų g. 32-19, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-52).  

 

 

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

Pušų g. 2-4, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-53).  

 

 

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

Baltų pr. 181-9, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-54).  

 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-16 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato 

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

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-55).  
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56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-1 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato 

Pamario g. 8, Kaune, dalies pardavimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-56). 

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-3 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato 

Šaldytuvų g. 9, Kaune, dalies pardavimo“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-57).  

 

 

58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-2 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų 

ir kitų inžinerinių statinių M. Dobužinskio g. 6, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-58). 

 

 

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

2021 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T-469 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Miško g. 28A-21, 

Kaune, pardavimo“ pripažinimo netekusiu galios“.  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto 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-59).  
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60. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio 

pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).  

 

V. Matijošaitis. Dėkoju visiems už greitą, operatyvų ir vieną iš trumpiausiai vykusių Tarybos 

posėdžių. Dėkoju už konstruktyvumą, išsakytas nuomones ir kai kurių Tarybos narių persigrupavimą, 

kai iš vienų partijų perėjo į kitas. Sėkmės visiems. Kitas Tarybos posėdis įvyks 2022 m. vasario 22 

dieną.  

 

Posėdis baigėsi 10.15 val. 

  

 

 

Savivaldybės meras    Visvaldas Matijošaitis 

  

 

Tarybos sekretorė    Raminta Matonytė 

 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyr. specialistė 

Erika Grudzinskaitė 


