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Posėdis vyko 2022-04-26  (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 10.15 val.). 

 

Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras. 

Posėdžio sekretorė – Laimutė Lapinskienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas. 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: R. Bičkauskienė, D. Matijošaitis, S. Sirtautas, 

K. Žekaitė. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

 

V. Matijošaitis. Posėdyje dalyvauja 33 Tarybos nariai, kvorumas yra, galime pradėti 

posėdį, bet visų pirma siūlau atsistojus tylos minute pagerbti žuvusiuosius Mariupolyje. 

Tylos minutė. 

A. Palionis. Tradiciškai posėdį pradėsime nuo Tarybos narių nusišalinimų nuo sprendimų 

projektų svarstymo. Informuoju, kad raštu nėra gauta nei vieno prašymo nusišalinti. Jei yra norinčių 

nusišalinti, prašome informuoti dabar. Tokių nėra. Pereikime prie darbotvarkės svarstymo. 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama). 

A. Palionis. Prieš darbotvarkės tvirtinimą, informuoju, kad rengėjas (Personalo valdymo 

skyriaus 2022-04-25 raštas Nr. 12-4-26 pridedamas) atsiima 3 darbotvarkės klausimą „Dėl Gedemino 

Barčausko skyrimo į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas 

(TR-244) todėl, kad dar nėra gauta pažyma ir skirti negalime. Ar galime bendru sutarimu pritarti šio 

sprendimo projekto atsiėmimui rengėjo iniciatyva? 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo projekto TR-244 išbraukimo iš darbotvarkės. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimo projektą „Dėl Gedemino Barčausko skyrimo į Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas“ (TR-244) išbraukti iš darbotvarkės. 

 

A. Palionis. Taip pat rengėjas (Miesto tvarkymo skyriaus 2022-04-25 raštas                        

Nr. 43-10-165 pridedamas) atsiima 40 darbotvarkės klausimą „Dėl Leidimų važiuoti Kauno miesto 

gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo 

tvarkos aprašo, leidimo ir prašymo formų patvirtinimo“ (TR-252). Ar galime bendru sutarimu pritarti 

šio sprendimo projekto atsiėmimui rengėjo iniciatyva? 
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Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo projekto TR-252 išbraukimo iš darbotvarkės. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimo projektą „Dėl Leidimų važiuoti Kauno miesto gatvėmis 

didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo tvarkos 

aprašo, leidimo ir prašymo formų patvirtinimo (TR-252) išbraukti iš darbotvarkės. 

 

A. Palionis. Ar dar yra kokių pasiūlymų darbotvarkei? Pasiūlymų nėra. Ar galime 

patvirtinti darbotvarkę su pakeitimu, su išbrauktais klausimais? 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl darbotvarkės patvirtinimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę su pakeitimu: 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Tado 

Metelionio atleidimo iš pareigų (TR-228).  

2. Dėl Tado Metelionio skyrimo į Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus pareigas (TR-229).  

3. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų 

veiklos ataskaitai (TR-230).  

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-61 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-250).  

5. Dėl Čečėnijos aikštės pavadinimo pakeitimo (TR-214).  

6. Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 246 „Dėl vietinės 

rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ 

pakeitimo (TR-241).  

7. Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo VIP 

Bunkeris 1929, MB (TR-247).  

8. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 23 d. sprendimo                      

Nr. T-488 ,,Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų 

mokesčio dydžių gyventojams 2022 metams nustatymo“ pakeitimo (TR-249).  

9. Dėl pritarimo 2022 m. kovo 31 d. susitarimui Nr. SR1-90 ,,Dėl 2016 m. liepos 27 d. 

Jungtinės veiklos sutarties Nr. S-967/SR-1010 pakeitimo“ (TR-223).  

10. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. T-132 

„Dėl pritarimo Kauno regiono plėtros tarybos nuostatų projektui“ pakeitimo (TR-239).  

11. Dėl pritarimo perduoti turtą (TR-208).  

12. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22  d. sprendimo Nr. T-77 

„Dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto 

perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise viešajai įstaigai K. Griniaus slaugos ir 

palaikomojo gydymo ligoninei“ pakeitimo (TR-209).  

13. Dėl pritarimo reorganizuoti viešąją įstaigą Šakių greitosios medicinos pagalbos stotį, 

prijungiant ją prie viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties (TR-211).  

14. Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo (TR-213).  
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15. Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo tarptautiniam paramos fondui „Ostanij 

Bastion“ ir Charkivo srities Charkivo miesto tarybos vykdomajam komitetui (TR-238). 

16. Dėl Kauno miesto savivaldybės ilgalaikio, trumpalaikio materialiojo turto perėmimo 

prieš terminą iš VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų ir turto panaudos sutarties pakeitimo 

(TR-204).  

17. 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-231).  

18. 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-245).  

19. Dėl Maironio premijos skyrimo (TR-212). 

20. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių profesionaliojo scenos meno įstaigų 

2022 metų veiklos planų ir 2022 metų kūrybinės veiklos programų patvirtinimo (TR-216). 

21. Dėl trumpalaikio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 

Girstučio kultūros centrui (TR-203).  

22. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 17 d. sprendimo                   

Nr. T-556 „Dėl Kauno miesto savivaldybės kūdikio kraitelio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo (TR-222).  

23. 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-236).  

24. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Radastėlė“ reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno 

lopšelio-darželio „Bitutė“ (TR-217).  

25. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ reorganizavimo, prijungiant jį prie 

Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“ (TR-220).  

26. Dėl Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ reorganizavimo, prijungiant jį prie 

Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ (TR-218).  

27. Dėl Kauno vaikų darželio „Rudnosiukas“ reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno 

lopšelio-darželio „Šilelis“ (TR-219).  

28. Dėl Kauno Antano Smetonos gimnazijos reorganizavimo, prijungiant ją prie Kauno 

„Varpo“ gimnazijos (TR-225).  

29. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-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“ pakeitimo 

(TR-251).  

30. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-489 

„Dėl biudžetinės bendrojo ugdymo mokyklos, biudžetinės ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir 

biudžetinės neformaliojo švietimo įstaigos (išskyrus ikimokyklinio ugdymo įstaigas) direktoriaus 

pareigybės aprašymų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TR-224).  
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31. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 14 d. sprendimo                          

Nr. T-378 ,,Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo bendrojo 

ugdymo mokykloms“ pakeitimo (TR-226).  

32. Dėl nematerialiojo turto ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise 

Kauno miesto savivaldybės biudžetinėms švietimo įstaigoms (TR-215).  

33. Dėl Kauno miesto savivaldybės ir valstybės  ilgalaikio  materialiojo ir nematerialiojo  

turto  perėmimo prieš terminą iš Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus ir turto panaudos 

sutarties pakeitimo (TR-205).  

34. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kauno miesto 

savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo bendrojo ugdymo mokykloms (TR-206).  

35. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-342 

„Dėl biudžetinės įstaigos „Parkavimas  Kaune“  teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo 

(TR-237).  

36. Dėl AB „Kauno energija“ 2022 metų investicijų plano ir jo finansavimo (TR-234).  

37. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 20 d. sprendimo Nr. T-329 

„Dėl žemės sklypų, reikalingų elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, Kaune, 

formavimo“ pakeitimo (TR-242).  

38. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimo                  

Nr. T-739 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo programos patvirtinimo“ 

pakeitimo (TR-246). 

39. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype (unikalus  Nr. 4400-3164-1884) 

Kalvarijos g., Kaune (TR-199).  

40. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype (unikalus Nr. 4400-3121-4272) 

Balčkalnio g., Kaune (TR-200).  

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

Vandžiogalos pl., Kaune (TR-201).  

42. Dėl sutikimo tiesti elektros tinklus žemės sklype (unikalus Nr. 4400-4863-8968) 

Ateities pl., Kaune (TR-202). 

43. Dėl sutikimo tiesti paviršinių nuotekų šalinimo tinklus žemės sklype (unikalus            

Nr. 4400-3115-9056) Kaune (TR-243).  

44. Dėl nekilnojamojo turto M. K. Čiurlionio g. 16B, Kaune, nuomos sutarties su 

(nuasmeninta) nutraukimo ir turto nuomos ne konkurso būdu (TR-232).  

45. Dėl nekilnojamojo turto ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio turto Karaliaus Mindaugo 

pr. 50, Kaune, nuomos (TR-254).  

46. Dėl nekilnojamojo turto Vytenio g. 8, Kaune, perdavimo Kauno lopšeliui-darželiui 

„Vilnelė“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-210). 

47. Dėl nekilnojamojo turto A. Stulginskio g. 61, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Suzuki progimnazijai (TR-233).  

48. Dėl nekilnojamojo turto Geležinio Vilko g. 28, Kaune, perdavimo Kauno 

technologijos universiteto inžinerijos licėjui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise            

(TR-227).  

49. Dėl nekilnojamojo turto Kurtinių g. 1D, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį 

Kauno Panemunės socialinės globos namams (TR-240).  
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50. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai 

„Dzūkijos parkai“ (TR-221).  

51. Dėl nekilnojamojo turto Seredžiaus g. 4, Kaune, perdavimo valstybės nuosavybėn 

(TR-253).  

52. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo                       

Nr. T-715 „Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Kauno miesto 

savivaldybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo           

(TR-248).  

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-235).  

54. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Bitininkų g. 49-4, Kaune, pardavimo             

(TR-191).  

55. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Raudondvario pl. 117-3, Kaune, pardavimo 

(TR-192).  

56. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Rietavo g. 13-68, Kaune, pardavimo (TR-189).  

57. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Antanavos g. 6-17, Kaune, pardavimo            

(TR-190).  

58. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Varduvos g. 4-44, Kaune, pardavimo           

(TR-198).  

59. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Taikos pr. 103-49, Kaune, pardavimo           

(TR-193).  

60. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Plento g. 5-55, Kaune, pardavimo (TR-194).  

61. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Baltų pr. 65-20, Kaune, pardavimo (TR-195).  

62. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Žvaigždžių g. 26, Kaune, pardavimo (TR-196).  

63. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Žaliojoje g. 32-2, Kaune, pardavimo (TR-197).  

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 

 

 1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-228 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojo Tado Metelionio atleidimo iš pareigų“.   

Pranešėjas – V. Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

A. Palionis. Noriu informuoti, kad dėl direktoriaus pavaduotojo atleidimo jo paties 

prašymu mums užtenka balsuoti atviru balsavimu, slapto balsavimo nereikia. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-186). 

 

  



6 
 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-229 „Dėl Tado Metelionio skyrimo į 

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“. 

Pranešėjas – V. Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

A. Palionis. Noriu informuoti, kad dėl šio sprendimo projekto yra pareiškusi norą 

pasisakyti Tatjana Narkevičienė. Mes turime apsispręsti leisti jai pasisakyti balsuodami. Siūlau leisti 

pasisakyti kaip nustatyta Reglamente iki 2 minučių. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl leidimo pasisakyti T. Narkevičienei, NVO tarybos narei. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Leisti pasisakyti T. Narkevičienei iki 2 minučių. 

 

KALBĖJO: 

T. Narkevičienė. Aš atstovauju Kauno miesto visuomenę. Esant dabartinei situacijai, 

siūlau neskubėti skirti administracijos direktorių. 

A. Palionis. Ačiū p. T. Narkevičienei už pasisakymą. Kadangi dėl direktoriaus skyrimo 

turime balsuoti slaptu balsavimu, ar galime sutarti, kad slaptą balsavimą atliksime elektronine 

balsavimo sistema? 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo balsuoti slaptai elektronine balsavimo sistema. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Balsuoti slaptai elektronine balsavimo sistema. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 28, prieš – 0, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-187). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-230 ,,Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai“.  

Pranešėja – Ž. Gasparavičienė, Savivaldybės kontrolierė. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Lendraitis. Ar nebūtų tikslinga, kad visus Savivaldybės leidimus administruotų vienas 

skyrius, o ne keturi kaip yra dabar? 

Ž. Gasparavičienė. Nemanau. Aš manau, kad yra tokių dalykų, kurių negalės atlikti vienas 

ar kitas skyrius, nes reikia tam tikrų specifinių žinių. Niekas netrukdo skyriams dirbti koordinuotai. 

Ta tvarka, kuri yra dabar, yra pakankamai logiška ir teisinga. Vienintelis dalykas – pagalvoti kaip 

greičiau tuos klausimus koordinuoti. 
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Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-188). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-250 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-61 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2022 metų 

biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų, Ekonomikos ir finansų, Valdymo ir bendruomenių plėtojimo 

komitetuose pritarta su rengėjo pateiktomis pastabomis (Finansų ir ekonomikos skyriaus 2022-04-20 

raštas Nr.09-5-42 pridedamas). Teikiu sprendimo projekto papildymą, dėl per praėjusią savaitę 

papildomai pervestų 441 tūkst. eurų, iš jų 69 tūkst. 800 eurų Ukrainos vaikų socialinei globai ir 371 

tūkst. eurų Europos Sąjungos lėšomis dalinai finansuojamiems projektams. Su papildymu biudžeto 

apimtis didėja 18 mln. 100 tūkst. eurų. Prašau pritarti sprendimo projektui ir sprendimo projektui su 

papildymu. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktų pakeitimų. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktiems pakeitimams. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su rengėjo pateiktais pakeitimais. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-189 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-214 ,,Dėl Čečėnijos aikštės pavadinimo 

pakeitimo“.  

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Siūloma pakeisti Čečėnijos aikštės pavadinimą 

ir ją pavadinti Čečėnijos Nepriklausomybės aikšte. Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo 

darbo grupė svarstė ir pritarė šiam siūlymui. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Ar keičiasi Čečėnijos aikštės teritorijos dydis? 

N. Valatkevičius. Praktiškai ji lieka tokia pati, kaip ir buvo. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-190 paskelbtas Teisės aktų registre).  



8 
 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-241 ,,Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. 

gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 246 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas 

viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-191 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-247 „Dėl licencijos verstis mažmenine 

prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo VIP Bunkeris 1929, MB“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-192). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-249 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2021 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-488 ,,Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint 

verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių gyventojams 2022 metams nustatymo“ 

pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-193 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-223 ,,Dėl pritarimo 2022 m. kovo 31 d. 

susitarimui Nr. SR1-90 ,,Dėl 2016 m. liepos 27 d. Jungtinės veiklos sutarties Nr. S-967/SR-1010 

pakeitimo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-194). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-239 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2022 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. T-132 „Dėl pritarimo Kauno regiono plėtros tarybos 

nuostatų projektui“ pakeitimo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-195). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-208 ,,Dėl pritarimo perduoti turtą“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-196 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-209 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-77 „Dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo 

teise viešajai įstaigai K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninei“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-197). 
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13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-211 ,,Dėl pritarimo reorganizuoti viešąją 

įstaigą Šakių greitosios medicinos pagalbos stotį, prijungiant ją prie viešosios įstaigos Kauno miesto 

greitosios medicinos pagalbos stoties“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-198). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-213 ,,Dėl humanitarinės pagalbos 

suteikimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-199). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-238 „Dėl humanitarinės pagalbos 

suteikimo tarptautiniam paramos fondui „Ostanij Bastion“ ir Charkivo srities Charkivo miesto 

tarybos vykdomajam komitetui“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-200). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-204 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

ilgalaikio, trumpalaikio 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. 
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Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-201). 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-231 „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“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Ar asmenys, kurie gauna šitą paslaugą, turi mokėti priklausomai nuo savo 

gaunamų pajamų? 

J. Baltaduonytė. Taip. Kaip ir už visas kitas socialines paslaugas, asmuo moka 

priklausomai nuo jo pajamų dydžio. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-202 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-245 „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 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-203). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-212 „Dėl Maironio premijos skyrimo“. 

Pranešėja – A. Augonė, Kultūros skyriaus vedėja, laikinai atliekanti Klientų aptarnavimo 

ir informavimo skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-204). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-216 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinių profesionaliojo scenos meno įstaigų 2022 metų veiklos planų ir 2022 metų kūrybinės 

veiklos programų patvirtinimo“. 

Pranešėja – A. Augonė, Kultūros skyriaus vedėja, laikinai atliekanti Klientų aptarnavimo 

ir informavimo skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-205). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-203 „Dėl trumpalaikio turto perdavimo 

valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Girstučio kultūros centrui“. 

Pranešėja – A. Augonė, Kultūros skyriaus vedėja, laikinai atliekanti Klientų aptarnavimo 

ir informavimo skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-206). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-222 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-556 „Dėl Kauno miesto savivaldybės kūdikio 

kraitelio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėja – A. Augonė, Kultūros skyriaus vedėja, laikinai atliekanti Klientų aptarnavimo 

ir informavimo skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Kokia suma buvo skirta praėjusiais metais ir kokia suma vienam kraiteliui 

skiriama šiemet? 

A. Augonė. Vieno kraitelio kaina yra 274 eurai. Praėjusiais metais buvo dovanota 2118 

kraitelių. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-207 paskelbtas Teisės aktų registre).  
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23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-236 „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“.  

Pranešėjas – E. Andriuškienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-208 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-217 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Radastėlė“ reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno lopšelio-darželio „Bitutė“. 

Pranešėja – E. Andriuškienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-209). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-220 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Kodėlčiukas“ reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“. 

Pranešėja – E. Andriuškienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 26, prieš – 0, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-210). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR- 218 „Dėl Kauno vaikų darželio 

„Raudonkepuraitė“ reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“. 

Pranešėja – E. Andriuškienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 27, prieš – 0, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-211 paskelbtas Teisės aktų registre).  
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27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-219 „Dėl Kauno vaikų darželio 

„Rudnosiukas“ reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“. 

Pranešėja – E. Andriuškienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 26, prieš – 0, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-212). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-225 ,,Dėl Kauno Antano Smetonos 

gimnazijos reorganizavimo, prijungiant ją prie Kauno „Varpo“ gimnazijos“. 

Pranešėja – E. Andriuškienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Lendraitis. Dėl kokių priežasčių sujungiate gimnazijas, ar dėl to, kad nerandate 

vadovų, ar, kad nesurenkate mokinių, ar yra kitos objektyvios priežastys? 

E. Andriuškienė. Kauno Antano Smetonos gimnazija šiuo metu neturi pastovaus vadovo, 

bet ne tai yra pagrindinė priežastis. Priežastis yra mokinių skaičiaus mažėjimas. Palyginimui – 2016 

metais mokėsi 425 mokiniai, šiais metais 215, iš kurių 70 šiemet baigs mokyklą. 

R. Kupčinskas. Kam bus panaudotas pastatas Geležinio Vilko gatvėje? Kaip bus su 

mokiniais, kurie dabar mokosi Antano Smetonos gimnazijoje, ar jie turės eiti į Kauno „Varpo“ 

gimnaziją? 

E. Andriuškienė. Pastatą Geležinio Vilko gatvėje planuojama panaudoti KTU inžinerijos 

licėjui, pakeičiant vieną iš turimų pastatų, kuris šiuo metu neatitinka higienos reikalavimų. Šiuo metu 

yra padaryta analizė, kad per 50 procentų mokinių, besimokančių Antano Smetonos gimnazijoje, yra 

iš Kauno „Varpo“ gimnazijos teritorijos. Tikėtina, kad didžioji dalis jų ir pereis į ją, bet prievolės eiti 

į tam tikrą mokyklą, jas sujungus, nėra. Vaikai turės teisę pasirinkti. 

KALBĖJO: 

A. Palionis. Aš tik priminsiu, kad praėjusiame posėdyje ir posėdyje prieš jį, tiek dėl 

Antano Smetonos gimnazijos, tiek dėl Kauno „Varpo“ gimnazijos sujungimo, buvome priėmę 

sprendimus ir buvo pristatyta analizė. Praėjusiame Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas ir 

kam bus panaudotas tas pastatas.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 26, prieš – 5, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-213). 
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29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-251 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2022 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-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“ pakeitimo“. 

Pranešėja – E. Andriuškienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-214). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-224 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-489 „Dėl biudžetinės bendrojo ugdymo mokyklos, 

biudžetinės ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir biudžetinės neformaliojo švietimo įstaigos (išskyrus 

ikimokyklinio ugdymo įstaigas) direktoriaus pareigybės aprašymų patvirtinimo“ pripažinimo 

netekusiu galios“. 

Pranešėja – E. Andriuškienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Gudėnas. Aš norėjau, kad pakomentuotumėte su kuo susiję šie pakeitimai? 

E. Andriuškienė. Šiuo metu pasikeitus teisiniam reglamentavimui, t. y. numačius, kad 

direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimas yra ne tarybos, bet mero kompetencija,  yra parengtas 

mero potvarkio projektas dėl direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo, kuris įsigalios nuo 

balandžio 27 dienos. Tai yra susiję su teisės aktų pakeitimais. 

KALBĖJO: 

V. Gudėnas. Aš manau, kad gerai kai teisės aktai reglamentuoja gyvenimą, bet manau, 

kad šitas Tarybos sprendimo projektas yra morališkai neteisingas. Miesto taryba yra visai atribojama 

nuo mokyklos vadovo skyrimo ir atleidimo procedūrų. Ar dabar merams suteikiame administracijos 

direktoriaus funkcijas ir nušaliname Tarybą? Manau, kad tai neteisinga. Prašau balsuoti. 

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 27, prieš – 0, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-215). 

 

 

E. Andriuškienė. Norėčiau dar kartą užakcentuoti, atsakydama į Tarybos nario poziciją. 

Pasikeitė nacionaliniai teisės aktai, kurie įpareigojo mus pakeisti šiuo metu esantį reglamentavimą ir 

Tarybai priskirtą kompetenciją dėl direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo perdavė 

savivaldybių merams. Kadangi nacionaliniai teisės aktai nėra užginčyti ir yra galiojantys, mes 

privalome juos vykdyti.  
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31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-226 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2021 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. T-378 ,,Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo 

savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo bendrojo ugdymo mokykloms“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – E. Andriuškienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-216). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-215 ,,Dėl nematerialiojo turto ir 

trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Kauno miesto savivaldybės biudžetinėms 

švietimo įstaigoms“. 

Pranešėjas – E. Andriuškienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-217). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-205 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės ir 

valstybės ilgalaikio  materialiojo ir nematerialiojo  turto perėmimo prieš terminą iš Generolo Povilo 

Plechavičiaus kadetų licėjaus ir turto panaudos sutarties pakeitimo“. 

Pranešėja – E. Andriuškienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Turtas, kurio licėjus atsisako, yra pakankamai brangiai vertinamas. Kodėl 

licėjus jo atsisako? 

E. Andriuškienė. Tai yra licėjaus direktoriaus iniciatyva. Jis motyvuoja tuo, kad šios 

priemonės – tiek multimedijos, tiek programinė įranga, tiek dalis kompiuterių yra nenaudojami 

mokyklos reikmėms, todėl prašoma juos perimti Savivaldybės ir valstybės žinion. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-218). 
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34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-206 ,,Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio 

materialiojo turto perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo bendrojo 

ugdymo mokykloms“. 

Pranešėja – E. Andriuškienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-219). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-237 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-342 „Dėl biudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“ 

teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Kaip suprantu, kalbama apie laivą, kurį jūs administruosite. Ar laivą 

nuomosite iš privačių asmenų, ar yra paskelbtas konkursas, o jūs tik administruosite tą paslaugą, kaip 

viskas vyks? Kodėl privati kompanija negali to daryti, kodėl esate reikalingi jūs, kaip savivaldybės 

įmonė? 

M. Matusevičius. Šiuo Tarybos sprendimu mes nustatome bilietų kainas. „Parkavimas 

Kaune“ planuoja skelbti konkursą, kuriame galės dalyvauti visos įmonės, turinčios laivus ir galinčios 

teikti tą paslaugą. Bus nuomojamas laivas, kuris teiks paslaugą. 

V. Gudėnas. Kaip Savivaldybė nustato įkainius neturėdama laivų? Ar per konkursą 

įsigysim laivą ir tada vešim? 

M. Matusevičius. Nuomosim. 

E. Gudišauskienė. Norėčiau pranešėjo paprašyti aiškiai, reglamentuotai paaiškinti, kodėl 

„Parkavimui Kaune“ reikalinga vykdyti jam nebūdingą funkciją dėl turistinių maršrutų, dėl laivų 

įsigijimo ir su tuo susijusių dalykų? 

M. Matusevičius. „Parkavimas Kaune“ neįsigys laivo. Jis skelbs konkursą, kuriame 

dalyvaus įmonės, galinčios atlikti šitą paslaugą. Manome, kad tai yra atvira rinka ir galės dalyvauti 

visi. 

E. Gudišauskienė. Jūs neatsakėte į klausimą, kodėl „Parkavimui Kaune“ to reikia? 

M. Matusevičius. Kaunas yra tarp dviejų didžiausių upių, todėl manome, kad reikia 

skatinti laivybą, taip pat transportą. Taip yra rinkoje, kuri vykdo tokias paslaugas, manome, kad 

Kaunas taip pat galėtų prisidėti prie šios paslaugos. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Pranešėjas neatsakė, nepagrindė ir nepateikė svarbių argumentų dėl ko 

„Parkavimui Kaune“ reikėtų vykdyti būtent šitą funkciją. Susidaro įspūdis, kad vis dėlto nėra 

sąžiningo Savivaldybės ir verslo konkuravimo. Joks sąžiningas verslas negali ateiti į Kauno miestą. 

Kodėl išimtys daromos „Parkavimui Kaune“ – prisimenant ir ankstesnius sprendimus, tiek ir dėl 

Dariaus ir Girėno stadiono, ir dėl prieplaukos, dabar laivų nuoma ir turistiniai maršrutai – niekaip 

nepagrindžiate ir neatsakote, turbūt pagrindinis dalykas yra susirinkti biudžetui lėšas, o ne kitaip. 
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P. Keras. Aš norėčiau papildyti pranešėją. Visų pirma mes kalbame apie šiuos metus, t.  y. 

„Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“, kurios vienas iš objektų atsiras ties Kulautuva ir 

Kačergine. Kalbame apie turistinį maršrutą, kuris jau eilę metų yra gaivinamas ir miestas prisidėdavo 

prie jo vystymo iki Kačerginės. Miesto interesas yra užtikrinti, kad šitoje atkarpoje būtų vežami 

miesto turistai ir ypač, kad būtų lankomi „Kauno – Europos kultūros sostinės 2022“ objektai. Kalbant 

apie konkurenciją, galės bet kuri įmonė šiame maršrute plaukti, vežti keleivius, jei tokių atsiras. Deja, 

gyvenimas rodo, kad savaime verslas neskuba ateiti, tai nėra labai patraukli sritis, tad norime 

užtikrinti, kad turistai galėtų nuvykti ir pamatyti įdomių lankytinų objektų, kurie atsiras prie 

Kačerginės. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 28, prieš – 0, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-220 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-234 ,,Dėl AB „Kauno energija“ 2022 

metų investicijų plano ir jo finansavimo“. 

Pranešėjas – R. Endrikis, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus 

vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Norėčiau paklausti dėl AB „Kauno energija“ prioritetų, nes yra daug kur 

investuojama. Gal galėtumėte išvardinti porą pagrindinių investicijų prioritetų? Kiek magistralinių 

šilumos tinklų Kaune šiuo metu yra atnaujinta, pakeista? 

R. Endrikis. Tikslaus skaičiaus atnaujintų tinklų dabar negaliu pasakyti, bet po Tarybos 

posėdžio galėsiu pasidomėti ir informuoti. Prioritetai – šilumos gamyba ir tiekimas, taip pat 

atsinaujinančios technologijos. Maždaug per pusę investicinio plano yra orientuota į šilumos gamybą, 

pusę – į šilumos perdavimą. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 28, prieš – 0, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-221). 

  

  

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-242 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2021 m. liepos 20 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl žemės sklypų, reikalingų elektros energijos 

gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, Kaune, formavimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – R. Endrikis, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus 

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

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-222). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-246 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. T-739 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų 

tvarkymo programos patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – A. Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Lendraitis. Kiek numatyta tai programai skirti lėšų? 

A. Pakalniškis. Šių metų biudžete, kaip ir praėjusių metų biudžete, numatyta 200 tūkst. 

eurų. 

R. Kupčinskas. Ar šitoje programoje yra numatyti terminai iki kada kiekvienais metais 

turi teikti prašymus? 

A. Pakalniškis. Terminai yra numatyti. Projekto įgyvendinimo terminas yra metų pabaiga. 

Metų pabaigoje dėl tam tikrų objektyvių aplinkybių dar yra svarstymai dėl termino pratęsimo. 

R. Kupčinskas. Savivaldybės skiriamos lėšos kofinansuojant šiuos projektus ar didėja, ar 

mažėja? 

A. Pakalniškis. Yra padaryta diversifikacija kada skatinamas kompleksiškumas – dėl 

sklypų, dėl kompleksinio teritorijos sutvarkymo – lėšos vienur didėja, kitur mažėja. Jeigu 

kompleksiškai tvarkoma ir jeigu namas modernizuojamas arba modernizuotas, tai intensyvumas 

smarkiai didėja, jeigu tai yra pavieniai tvarkymo darbai tai smarkiai intensyvumas mažėja. 

A. Palionis. Intensyvumas svyruoja nuo 40 iki 90 proc. darbų. Tikimės, kad tai padės 

gyventojams kompleksiškai labiau tvarkytis savo gyvenamąsias teritorijas. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-223 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-199 ,,Dėl sutikimo tiesti dujotiekio 

tinklus žemės sklype (unikalus Nr. 4400-3164-1884) Kalvarijos g., Kaune“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-224). 
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40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-200 ,,Dėl sutikimo tiesti dujotiekio 

tinklus žemės sklype (unikalus Nr. 4400-3121-4272) Balčkalnio g., Kaune“. 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-225). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-201 „Dėl sutikimo tiesti dujotiekio 

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

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-226). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-202 ,,Dėl sutikimo tiesti elektros tinklus 

žemės sklype (unikalus Nr. 4400-4863-8968) Ateities pl., Kaune (TR-202). 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-227). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-243 ,,Dėl sutikimo tiesti paviršinių 

nuotekų šalinimo tinklus žemės sklype (unikalus Nr. 4400-3115-9056) Kaune“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-228). 
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44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-232 ,,Dėl nekilnojamojo turto                   

M. K. Čiurlionio g. 16B, Kaune, nuomos sutarties su (nuasmeninta) nutraukimo ir turto nuomos ne 

konkurso būdu“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-229). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-254 ,,Dėl nekilnojamojo turto ir kito 

ilgalaikio ir trumpalaikio turto Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune, nuomos“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Lendraitis. Šitas sprendimas tikriausiai yra labai nenaudingas Savivaldybei, kadangi 

vietoj planuojamų 5,5 mln. eurų per 2 metus Savivaldybė gaus tik 120 tūkst. eurų? Ar nebūtų logiška 

baseiną perduoti administruoti sporto mokyklai „Startas“, o kitas erdves išnuomoti? 

D. Valiukas. Buvo sudaryta komisija ir tas klausimas ilgai svarstytas. Tikėtina, kad tą 

kainą, kurią Jūs minite, nuomos operatorius nebūtų pajėgus išmokėti arba paslaugų kainos turėtų būti 

tokio dydžio, kad miestiečiai negalėtų naudotis paslaugomis. Manome, kad pradinė nuomos konkurso 

aukciono kaina yra optimali, matysime kokia ji bus galutinė, o 2 metų laikotarpyje tikimės atsiras 

koncesininkas, kuris tęs baseino operavimą. Gal Administracijos direktorius daugiau pasakys? 

T. Metelionis. Kaip vedėjas minėjo, intensyviai ruošiame nuomos konkursą. Natūralu, 

kad šis objektas turėtų būti valdomas tokios organizacijos, kuri geriausiai išmano tokią veiklą ir 

geriausiai organizuotų paslaugas. Turim gerą patirtį „Girstučio“ baseine, kai valdė mūsų įstaiga ir 

kaip dabar sekasi operatoriui, kokie yra rodikliai, kaip yra vertinama paslaugų kokybė. Kita svarbi 

aplinkybė – nuomininkas turėtų investuoti tam, kad paruoštų objektą veiklai. Tai gali būti įvairiai 

vertinama suma ir nuomininkui investuojant mūsų įstaigai to nereikėtų daryti. 

P. Lukševičius. Aš norėčiau paklausti dėl tų investicijų. Mes pirminiame starte darome 

nuolaidą nuomai, po to prašome investavimo. Žmogus investuoja, po 2 metų mes su juo nutraukiame 

sutartį, o investavimo suma yra tokia kur atsiperkamumas yra per 5-6 metus. Gaunasi toks paslėptas 

dalykas. Ar nebus taip, kad tas, kuris išsinuomos, galbūt bus ir tas koncesininkas? Ar nebus taip, kad 

mes priversime nuomininką investuoti, o po to bylinėsimės su juo? 

A. Palionis. Aš patikslinsiu esminį dalyką. Jūs kalbate, lyg vedėjas Donatas jau atnešė 

pasirašyti sutartį, kurioje yra nuomos kaina ir investicijų dydis. Dabar kalbame apie konkurso sąlygas. 

Konkursas parodys tiek galutinę nuomos kainą, tiek ir investicijų dydį. 

D. Valiukas. Ačiū kolegoms už papildymus. Ta kaina yra pradinė. Norėtųsi, kad su tomis 

investicijomis atsirastų konkurso dalyviai ir baseinas rudenį pradėtų veikti. Kitas dalykas – numatyta 

ir konkurso sąlygose, kad neatlyginama už įdėtas investicijas į nuomos laikotarpį. 
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KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Iš diskusijos komitete ir dabar, abejonių kelia šita sutartis. Ar nebuvo 

tikslingiausia iš karto pasirengti ir pasiruošti koncesijos konkursui, neturint tarpinio etapo dėl nuomos 

konkurso, nes gali būti įvairių atvejų? Kaip ir vedėjas minėjo, kad tik kas ateitų, bet kokios pasekmės 

bus ir pačiam verslui, kuris dalyvaus, ir ar nebus galimai sudaromos sąlygos, kad ateitų vienintelis 

konkurso dalyvis? 

V. Gudėnas. Pagal pristatymą, atrodo, kad yra paruošta jau žinomam ateinančiam 

nuomininkui, nes kaina simboliškai maža. Du metai statybos, bet koncesijos sutarties kaip ir nėra, tai 

vaizdas toks, kad nebuvo turbūt ir noro daryti koncesijos sutartį, kad būtų galima normaliai išnuomoti 

šitą objektą. Kiek aš žinau, šitas objektas yra statytas iš mokesčių mokėtojų pinigų, jokia Europos 

Sąjungos parama čia nėra pritraukta, miestui tokiu atveju yra nuostolingi pinigai. Mes išleidome 

krūvą pinigų, o atstatyti tą sumą nežinome kaip pavyks. Jeigu ateitų verslininkas, kuris dar atneštų 

naudą ir mūsų pastatytas pastatas atsipirktų, tai būtų geras dalykas. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 27, prieš – 9, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-230). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-210 ,,Dėl nekilnojamojo turto                   

Vytenio g. 8, Kaune, perdavimo Kauno lopšeliui-darželiui „Vilnelė“ valdyti, naudoti ir disponuoti 

juo patikėjimo teise“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-231). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-233 ,,Dėl nekilnojamojo turto 

A. Stulginskio g. 61, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno 

Suzuki progimnazijai“ 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-232). 
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48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-227 ,,Dėl nekilnojamojo turto Geležinio 

Vilko g. 28, Kaune, perdavimo Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjui valdyti, naudoti 

ir disponuoti juo patikėjimo teise“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

R. Kupčinskas. Prašau balsuoti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 28, prieš – 0, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-233). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR- 240 „Dėl nekilnojamojo turto Kurtinių 

g. 1D, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno Panemunės socialinės globos namams“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-234). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR- 221 ,,Dėl ilgalaikio materialiojo turto 

perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Dzūkijos parkai“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Filinaitė. Norėjau pasiteirauti dėl Aukštųjų Šančių karių kapinėse esančių 2 likusių 

paminklų – „Motina Tėvynė“ ir „Karys“. Kada juos planuojama išgabenti? 

A. Palionis. Šiuo metu, kol mes posėdžiaujame, jie yra nukelinėjami. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-235). 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-253 ,,Dėl nekilnojamojo turto 

Seredžiaus g. 4, Kaune, perdavimo valstybės nuosavybėn“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-236). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-248 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-715 „Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu 

(negalimu) naudoti Kauno miesto savivaldybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Kurie šitos tvarkos aprašo punktai konkrečiai yra pakeičiami? 

D. Valiukas. Nemažai punktų yra keičiama, tai antras, trečias... 

A. Palionis. Gerb. Tarybos nariai, komitete galite išsidiskutuoti. Vedėjau, pasakykit esmę 

kokie pokyčiai yra šiame sprendimo projekte? 

D. Valiukas. Esmė tokia – supaprastinant nurašymo, likvidavimo procedūras nereikėtų 

turto, jeigu jis perduotas panaudos gavėjams ar patikėtiniams, grąžinti Savivaldybei ir tada jį 

nurašinėti. Nurašymo atveju ne turtas keliautų į Savivaldybę, o Savivaldybės sudaryta komisija ir 

specialistai vyktų nurašyti, apžiūrėti to turto ir dažniausiu atveju paliktų tai pačiai patikėtinei įstaigai 

sunaikinti, ar parduoti, ar kitaip jį likviduoti. Taip yra mažinamos biurokratinės procedūros, kad būtų 

lengviau dirbti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-237 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-235 ,,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 – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Kokie pakeitimai yra šiame sprendimo projekte? 

D. Valiukas. Parduoti objektai yra išbraukiami iš sąrašo, yra keletas objektų, kurie 

pataisyti, t. y. prie būstų priskirtos palėpės, įtraukiami nauji objektai. 

J. Kupčinskienė. Gal galite išvardinti? 

D. Valiukas. Įtraukiamas turtas Baršausko g. 88-29, Sąjungos a. 6-50... 

A. Palionis. Aš matau vedėjas skaito tuos pačius adresus iš Tarybos sprendimo projekto, 

kuriame tie objektai nurodyti. Jeigu ruošėtės Tarybos posėdžiui, tai esate susipažinę.  
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-238). 

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-191 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Bitininkų g. 49-4, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-239). 

 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-192 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Raudondvario pl. 117-3, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-240). 

 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-189 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Rietavo g. 13-68, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-241). 

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-190 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Antanavos g. 6-17, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-242). 

 

 

58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-198 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Varduvos g. 4-44, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-243). 

 

 

59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-193 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Taikos pr. 103-49, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-244). 

 

 

60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-194 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Plento g. 5-55, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-245). 

 

 

61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-195 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Baltų pr. 65-20, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-246). 

 

 

62. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-196 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Žvaigždžių g. 26, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-247). 

 

 

63. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-197 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Žaliojoje g. 32-2, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-248). 

 

A. Palionis. Kadangi Tarybos narių pareiškimų ir paklausimų nėra, perduodu žodį merui. 

V. Matijošaitis. Ačiū visiems už operatyvų, greitą posėdžio pravedimą. Kitas Tarybos 

posėdis įvyks 2022 m. gegužės 24 dieną.  

 

Posėdis baigėsi 10.15 val. 

 

 

Savivaldybės meras    Visvaldas Matijošaitis 

 

 

Tarybos sekretorė    Raminta Matonytė 

 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 

Laimutė Lapinskienė 


