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Posėdis vyko 2022-05-24  (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 10.40 val.). 

 

Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras. 

Posėdžio sekretorė – Skaidrė Kareniauskaitė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Kauno miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) narių sąrašas 

pridedamas. 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: G. Jasėnienė, J. Ramoška. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

 

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

 

T. Jarusevičius. Kviečiu Tarybos posėdį pradėti nuo malonių akimirkų. Šį rytą su mumis 

didžiojoje posėdžių salėje yra du Kauniečiai, kurie savo ilgaamžišku dalyvavimu miesto gyvenime 

nusipelnė nuoširdžios padėkos – Kauno miesto savivaldybės pavadinimų sumanymų ir atminimo 

įamžinimo darbo grupės nariai ekspertai, kurie šioje darbo grupėje dalyvauja nuo pat jos įkūrimo 

1989 metais. Per savo ilgametę karjerą šie ekspertai pateikė vertingų pasiūlymų įamžinant istorinių 

asmenybių atminimą bei reikšmingus objektus mūsų mieste ir po 33 metų jie baigia savo veiklą šioje 

darbo grupėje. Tad leiskite juos pasveikinti bei jiems padėkoti ir įteikti garbingus Kauno miesto atminimo 

ženklus. Už sąžiningą darbą ir svarų indėlį į istorinių asmenybių ir objektų įamžinimą Kauno mieste, 

Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotu medaliu apdovanojamas Kauno miesto savivaldybės 

pavadinimų sumanymo ir įamžinimo darbo grupės narys ekspertas Algirdas Markūnas, trečiojo laipsnio 

Santakos garbės ženklu apdovanojamas Kauno miesto savivaldybės pavadinimų sumanymo ir įamžinimo 

darbo grupės narys ekspertas Aleksandras Vaškelis. 

 

V. Matijošaitis ir J. Norvaišienė įteikia apdovanojamiesiems garbės ženklus.  

 

M. Jurgutis. Posėdį pradėsime nuo Tarybos narių nusišalinimų nuo sprendimų projektų 

svarstymo. Gautas S. V. Bartaškos prašymas dėl nusišalinimo nuo sprendimo projekto TR-266 „Dėl 

pritarimo Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų 2021 metų veiklos ataskaitoms“ svarstymo 

(pridedama). Prašome S. V. Bartašką išeiti iš salės. 

 

Iš salės išėjo S. V. Bartaška. 

 

M. Jurgutis. Ar galime bendru sutarimu pritarti S. V. Bartaškos nusišalinimui nuo                    

TR-266 sprendimo projekto svarstymo? 
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

M. Jurgutis. Gautas V. Gudėno prašymas dėl nusišalinimo nuo sprendimo projektų TR-276 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-245 „Dėl Leidimų vežti 

keleivius vietinio reguliaraus  susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir panaikinimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir TR-260 „Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“ 

ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ 2021  metų veiklos ataskaitoms“ svarstymo 

(pridedama). Prašome V. Gudėną išeiti iš salės. 

 

Iš salės išėjo V. Gudėnas. 

 

Į salę grįžo S. V. Bartaška. 

 

M. Jurgutis. Ar galime bendru sutarimu pritarti V. Gudėno nusišalinimui nuo TR-276 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

M. Jurgutis. Ar galime bendru sutarimu pritarti V. Gudėno nusišalinimui nuo TR-260 

sprendimo projekto svarstymo? 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

M. Jurgutis. Daugiau nusišalinimų nebuvo gauta, ar yra norinčių nusišalinti nuo Taryboje 

svarstomų klausimų? 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama). 

M. Jurgutis. Informuoju, kad rengėjas (Personalo valdymo skyriaus 2022-05-20 

raštas  Nr. 12-4-31 pridedamas) atsiima 2 darbotvarkės klausimą „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojos Eglės Andriuškienės atleidimo iš pareigų“ (TR-307). Ar galime 

bendru sutarimu pritarti šio sprendimo projekto išbraukimui iš darbotvarkės? 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo projekto išbraukimo iš darbotvarkės. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimo projektą „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojos Eglės Andriuškienės atleidimo iš pareigų“ (TR-307) išbraukti iš darbotvarkės. 

 

M. Jurgutis. Ar dar yra kokių pasiūlymų darbotvarkei? Pasiūlymų nėra. Ar galime patvirtinti 

darbotvarkę su pakeitimu?  
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl darbotvarkės patvirtinimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 

1. Dėl Gedemino Barčausko perkėlimo į Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojo pareigas (TR-314).  

2. Dėl didžiausio leistino Kauno miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų 

ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių 

skaičiaus patvirtinimo (TR-309).  

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų 

patvirtinimo (TR-293).  

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo             

(TR-312).  

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-182 

,,Dėl Kauno miesto savivaldybės vaikų stovyklų, organizuojamų mokinių atostogų metu, finansavimo 

ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TR-271).  

6. Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo Kauno miesto 

savivaldybės administracijai ir viešajai įstaigai Kauno miesto poliklinikai (TR-308). 

7. Dėl 2022 metų Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos lėšomis 

finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo (TR-310).  

8. Dėl įgaliojimų suteikimo Tadui Metelioniui (TR-282). 

9. Dėl I. Simonaitytės gatvės pavadinimo suteikimo (TR-289).  

10. Dėl pritarimo Kauno savivaldybės įmonės „Kauno planas“  2021 metų veiklos ataskaitai 

(TR-256).  

11. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ 

2021 metų veiklos ataskaitai (TR-262).  

12. Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Kaunas IN“ 2021 metų veiklos ataskaitai (TR-264).  

13. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų 2021 metų veiklos 

ataskaitoms (TR-259).  

14. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų 2021 metų veiklos ataskaitoms 

(TR-266). 

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-305).  

16. Dėl leidimo Negalią turinčių asmenų centrui „Korys“ išsinuomoti tarnybinį automobilį 

(TR-298).  

17. Dėl leidimo Kauno savivaldybės vaikų globos namams išsinuomoti tarnybinį automobilį 

(TR-297).  

18. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų 2021 metų veiklos 

ataskaitoms (TR-258). 

19. Dėl 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Kauno miesto 

savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo 

programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, naudojimo ir paskirstymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo (TR-300). 

20. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Vaikystės takas“ įsteigimo (TR-294).  
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21. Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn 

ir jo perdavimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinėms švietimo įstaigoms valdyti, naudoti 

ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-273).  

22. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

2021  metų veiklos ataskaitoms (TR-278).  

23. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių bendrojo ugdymo mokyklų 

2021 metų veiklos ataskaitoms (TR-279).  

24. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių neformaliojo švietimo ir švietimo 

pagalbą teikiančių įstaigų 2021  metų veiklos ataskaitoms (TR-277).  

25. Dėl pritarimo AB „Kauno energija“ 2021 metų veiklos ataskaitai (TR-265).  

26. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Kauno butų ūkio 2021 metų veiklos 

ataskaitai (TR-267).  

27. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-245 „Dėl 

Leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus  susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo 

ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-276).  

28. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“ ir uždarosios akcinės bendrovės 

„Kauno autobusai“ 2021  metų veiklos ataskaitoms (TR-260).  

29. Dėl Sportininkų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtas sporto mokyklas 

ir šalinimo iš jų tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-301).  

30. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-59 „Dėl 

mokesčio už sporto mokymą Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse sporto mokyklose“ pakeitimo        

(TR-299).  

31. Dėl leidimo Kauno sporto mokyklai „Gaja“ tapti Lietuvos rankinio federacijos nare      

(TR-288).  

32. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl 

trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinėms sporto ir švietimo 

įstaigoms“ pakeitimo (TR-272).  

33. Dėl sutikimo perimti Lietuvos sporto centro valdomą ilgalaikį materialųjį turtą                  

(TR-275).  

34. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių sporto įstaigų 2021 metų veiklos 

ataskaitoms (TR-263).  

35. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-272 „Dėl 

Finansavimo lėšų, skirtų Kauno miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, 

rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo, 

objektų eiliškumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-302).  

36. Dėl Kauno miesto susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo 

specialiojo plano rengimo (TR-304).  

37. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-635 

„Dėl Kauno savivaldybės įmonės „Kapinių priežiūra“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ 

pakeitimo (TR-306). 

38. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-9 ,,Dėl 

UAB  ,,Kauno vandenys“ 2020–2022 metų veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-311).  

39. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų 2021 metų veiklos 

ataskaitoms (TR-261).  

40. Dėl įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės sklypų perdavimo Kauno miesto 

savivaldybei nuosavybėn ar patikėjimo teise aktus (TR-283).  
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41. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T-439 

,,Dėl įgaliojimų suteikimo Jūratei Furmanavičienei, Astai Teresei Kulikauskienei ir Jurgitai 

Vasiliauskienei“ pakeitimo (TR-296). 

42. Dėl sutikimo tiesti elektros tinklus žemės sklype Perkūno al. 5, Kaune (TR-280).  

43. Dėl sutikimo rekonstruoti vandentiekio tinklus ir jiems funkcionuoti būtinus statinius 

žemės sklype (unikalus Nr. 4400-3722-4558) Kaune (TR-281).  

44. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-601 

,,Dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo Kauno miesto savivaldybei neatlygintinai naudotis jos 

funkcijoms atlikti“ pakeitimo (TR-284).  

45. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T-442 „Dėl 

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

aplinkkelio įrengti, Kaune, paėmimo visuomenės poreikiams“ pakeitimo (TR-285). 

46.  Dėl nekilnojamojo turto M. Daukšos g. 34, Kaune, panaudos sutarties su VšĮ Kauno 

tvirtovės parku nutraukimo prieš terminą (TR-292).  

47. Dėl nekilnojamojo turto Akacijų alėjoje 2, Kulautuvoje, Kauno rajone, perdavimo pagal 

panaudos sutartį Kauno miesto savivaldybės biudžetinei įstaigai Vaikų gerovės centrui „Pastogė“             

(TR-313).  

48.  Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti nekilnojamojo daikto Savanorių pr. 243, 

Kaune, nurašymo (TR-286).  

49. Dėl 2016 m. sausio 12 d. Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties Nr.           

SR-0005 su Nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi pakeitimo, nekilnojamojo turto V. Krėvės 

pr. 50, Kaune, perėmimo ir perdavimo Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklai valdyti, naudoti 

ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-295).  

50. Dėl pritarimo taikos sutarties administracinėje byloje Nr. eI3-172-644/2022 projektui 

ir įgaliojimo ją pasirašyti (TR-287).  

51. Dėl Savivaldybės būstų nuomos mokesčio sumažinimo (TR-291).  

52. Dėl socialinių būstų nuomos mokesčio sumažinimo (TR-290).  

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-274).  

54. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Prancūzų g. 59-30, Kaune, pardavimo (TR-268).  

55. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Ukmergės g. 36-26, Kaune, pardavimo (TR-269).  

56. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Naujakurių g. 84-1, Kaune, pardavimo (TR-270).  

57. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Centrinis knygynas“ ir  uždarosios akcinės 

bendrovės „Stoties turgus“ 2021 metų veiklos ataskaitoms (TR-257).  

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 

 

 

 1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-314 „Dėl Gedemino Barčausko perkėlimo 

į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas“.   

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

M. Jurgutis. Gautas Personalo valdymo skyriaus 2022-05-19 raštas Nr. 12-4-30 dėl pastebėtos 

klaidos sprendimo projekto preambulėje ištaisymo (pridedamas). Ar galime bendru sutarimu pritarti 

rengėjo pataisai?   
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktos pataisos. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti rengėjo pateiktai pataisai. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo balsuoti slaptai elektronine balsavimo sistema. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti siūlymui balsuoti slaptai elektronine balsavimo sistema. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Balsavo: už – 29, prieš – 0, susilaikė – 4.  

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-249). 

 

Į salę grįžo V. Gudėnas. 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-309 ,,Dėl didžiausio leistino Kauno miesto 

savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 

ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“.  

Pranešėjas – T. Metelionis, Savivaldybės administracijos direktorius. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-250). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-293 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

strateginio plėtros plano iki 2030 metų patvirtinimo“.  

Pranešėjas – T. Metelionis, Savivaldybės administracijos direktorius, pristatė Kauno miesto 

savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų (toliau – Strateginis plėtros planas) projekto 

dokumento turinį, viziją ir dedamąsias, prioritetų rodiklius, finansavimo šaltinius (pristatymo skaidrės 

pridedamos). Klausimas svarstytas bendrame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Lendraitis. Ar rengiant šį Strateginį plėtros planą buvo atsižvelgta į Kauno miesto darnaus 

judumo planą? 

T. Metelionis. Taip, žinoma. Rengiant Strateginį plėtros planą buvo atsižvelgiama į įvairius 

dokumentus pradedant nuo Europos sąjungos planavimo dokumentų. Žiūrėjome kokie bus finansavimo 

šaltiniai, Europos sąjungos ir valstybiniai prioritetai, kokios programos bus rengiamos, kaip šiose 

programose bus planuojamas finansavimas, iš jų ir susisiekimo, darnaus judumo, transporto srityse. 

Kadangi Kauno miesto darnaus judumo planas buvo patvirtintas anksčiau, rengiant Strateginį plėtros 

planą buvo atsižvelgta ir į šį dokumentą. 
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R. Kupčinskas. Ar rengiant šį Strateginį plėtros planą buvo atsižvelgta į šių metų 

realijas – sudėtingą tarptautinę padėtį, civilinę saugą? Ar atsižvelgta į Strateginiame plėtros plane 

nurodytų silpnybių ir grėsmių finansavimą, tam kad būtų įvykdyti teigiami poslinkiai?  

T. Metelionis. Kadangi tai yra ilgalaikio planavimo dokumentas, jame neįmanoma numatyti 

kokios grėsmės gali iškilti po 2-3 metų. Tokios grėsmės su kuriomis susiduriame ir dabar – Covid-19 

infekcija, karas Ukrainoje, detaliai neplanuojamos, į jas yra reaguojama per Kauno miesto savivaldybės 

strateginį veiklos planą ir biudžetą. Turime pavyzdžius, kuomet po įvykių Ukrainoje Tarybai buvo pateikti 

sprendimų projektai dėl Kauno miesto savivaldybės veiklos plano pakeitimo ir biudžeto lėšų skyrimo. 

Manome, kad trumpalaikiai veiklos planavimo dokumentai sudaro galimybes operatyviai reaguoti į tas 

grėsmes, kurių negalime numatyti ilguoju laikotarpiu. 

E. Gudišauskienė. Labas rytas, norėčiau pastebėti, kad rengėjų komanda buvo profesionali 

ir labai džiaugiuosi, kad tribūnoje turime tikrą direktorių, kuris dalyvavo Strateginio plėtros plano rengime 

ir puikiai atsakinėja bei išmano visa tai, kas yra susiję su Strateginiu plėtros planu. Norėjau paklausti, kaip 

pasirengėte Strateginio plėtros plano įgyvendinimui nuo 2023 m. sausio 1 d.? Kokie parengiamieji darbai 

vyksta šiuo metu tam, kad įvairūs Strateginio plėtros plano pažangos projektai būtų įgyvendinti ir būtų 

pateisinti gyventojų lūkesčiai? 

 T. Metelionis. Birželio 10 d. turime sesiją su Kauno miesto savivaldybės administracijos 

skyrių vedėjais, kurioje kartu su profesionaliais Strateginio plėtros plano rengėjais pravesime mokymus, 

apie tai koks yra naujasis Strateginio plėtros planas. Labai svarbu, kad Strateginį plėtros planą galima 

būtų integruoti į Kauno miesto savivaldybės operatyvinius planus, kad būtų labai aiškus ir logiškas 

hierarchinis bei finansinis ryšys, kaip prioritetai nusės Kauno miesto savivaldybės strateginiame veiklos 

plane, Kauno miesto savivaldybės biudžete, Kauno miesto savivaldybės administracijos metiniame 

veiklos plane, tam kad Kauno miesto savivaldybės specialistai atėję į darbą žinotų ką jie daro, kokie yra 

jų tikslai ir kaip jie užauga iki to, ką norime pasiekti po 8 metų. Tam skirsime daug dėmesio ir į tai 

pažiūrėsime labai atsakingai.  

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Noriu atkreipti dėmesį, kad opozicinės frakcijos dalyvauja Tarybos 

veikloje jau ne vienerius metus, teikia pasiūlymus dėl strateginių planų ir miesto aplinkos analizė 

nenustebino, nes joje aiškiai įvardintos sritys kurias esame akcentavę – mokyklų valgyklos, nesutvarkytos 

pakraščių gatvės, gyventojų įtraukimas į viešųjų sprendimų priėmimą. Labai norėtųsi, kad šis Strateginis 

plėtros planas neliktų tik planu, bet taptų svariu dokumentu miesto, savivaldybės ir įmonių darbe, kad jis 

nebūtų viešųjų ryšiu objektas. Pasigedau platesnės analizės gyventojų saugumo temoje, nereikėtų 

apsiriboti, kad saugumas būtų užtikrinamas vien tik įrengiant apšvietimą miesto gatvėse, jį atnaujinant. 

Reikėtų pažiūrėti plačiau ir tokios priemonės, kaip vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas viešosiose miesto 

erdvėse arba saugios kaimynystės grupių kūrimas bendruomenėse tikrai atlieptų saugios aplinkos kūrimą. 

P. Lukševičius. Įvardinkite 3 veiksmus, kaip išpildysite ambiciją išlaikyti 300 tūkst. 

gyventojų? 

T. Metelionis. Visų pirma, per paslaugų gerinimą. Mūsų miesto žmonės keliasi į Kauno 

rajoną. Daugiabučiuose Šilainiuose, Eiguliuose, Gričiupyje, Dainavoje gyvena 70 proc. miesto gyventojų. 

Šie žmonės laukuose, buvusiuose bulvių arimuose, perka sklypus ir statosi namus, ten neturi 

nei vandentiekio, nei nuotekų tvarkymo, nei transporto paslaugų, važinėja į miestą ir apkrauna visą miesto 

sistemą, kelius ir patys susiduria su iššūkiais. Pirmas žingsnis turėtų būti – investuoti į Kauno 

gyvenamuosius rajonus, kad juose būtų patogiau gyventi, renovuoti namus, kad gyventi juose būtų pigiau, 

kurti aplinką skatinančią likti mieste, kadangi mieste visas paslaugas galima gauti žymiai arčiau.  

V. Gudėnas. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad paskutiniame svarstyme minėjau, jog įdomiai 

atrodo segmentas, kuriame švietimas ir sportas yra kartu. Žinant Kauno miesto gyventojų sveikatingumą 
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norėtųsi, kad miestiečių sveikatai ir sportui būtų skiriamas atskiras dėmesys. Ar švietimas neužgoš sporto? 

Žinant, kad Kaunas turės pačią geriausią infrastruktūrą respublikoje, įgyvendinant šį gražų ir protingą 

dokumentą, norėtųsi, kad būtų atkreiptas didesnis dėmesys sveikatingumui, sveikatai ir sportui. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 33, prieš – 0, susilaikė – 5.  

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-251 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-312 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“.  

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

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

be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-252). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-271 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2021 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-182 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės vaikų stovyklų, 

organizuojamų mokinių atostogų metu, finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pripažinimo netekusiu galios“. 

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

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

be pastabų. 

  

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-253 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-308 „Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios 

organizacijos funkcijas suteikimo Kauno miesto savivaldybės administracijai ir viešajai įstaigai Kauno 

miesto poliklinikai“. 

Pranešėja – D. Čeponienė, Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Centrine perkančiąja organizacija yra pripažintos Kauno miesto savivaldybės 

administracija ir Kauno miesto poliklinika. Kauno miesto savivaldybės administracijoje yra numatoma 

įsteigti papildomus 18 etatų. Atsižvelgiant į tai, kad centrinėje perkančiojoje organizacijoje Kauno miesto 



9 
 

poliklinikoje yra naudojamos sudėtingos techninės specifikacijos, ar joje  yra numatoma įsteigti 

papildomus etatus? 

D. Čeponienė. Vykdėme pirkimo planų analizę, bendravome su pavaldžiomis 

organizacijomis ir išsiaiškinome, kad jie turi 4 nuolatinius specialistus. Rengėme atskirą susitikimą su 

Kauno miesto poliklinikos vadovais, pokalbio su jais metu paaiškėjo, jog steigti papildomų etatų nėra 

numatoma.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-254). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-310 ,,Dėl 2022 metų Kauno miesto 

savivaldybės paveldotvarkos programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“. 

Pranešėjas – S. Rimas, Kultūros paveldo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Šnapštienė. Kaip yra vykdoma atranka ir apskaičiuojama finansavimo suma? 

S. Rimas. Tai yra savanorišku principu veikianti programa, valdytojai teikia paraiškas, 

nurodydami prašomą lėšų sumą. Pačioje programoje yra nustatyta, kad galima pretenduoti į finansavimą 

siekiantį iki 50 proc. visų darbams reikalingų lėšų. Išimtis yra taikoma mediniams pastatams, jiems 

nustatytas finansavimo intensyvumo limitas yra 75 proc. Taip pat yra numatyta, kad Taryba savo 

sprendimu, atskirais atvejais, gali skirti iki 100 proc. finansavimą objektams, kurie yra išskirtiniai savo 

kultūrine verte. Prašoma suma būna įrašyta paraiškose, paremta pagal sąmatas, paskaičiuotas atestuotų 

sąmatininkų, pagal parengtus tvarkybos darbų arba techninius projektus. Įvertinus paraiškas dažnai 

pasiūlome sumą, kuri yra šiek tiek mažesnė nei prašoma, mūsų manymu, atitinkančią realią darbų rinkos 

kainą. Taikome indeksavimus, savo turimą ir kitas metodikas. Nenorėčiau leistis į detales. Kiekviena 

paraiška yra vertinama individualiai, atsižvelgiant į įvairius faktorius. 

E. Gudišauskienė. Norėjau pasiteirauti, jeigu finansavimas yra skirtas objekto tvarkymo 

projekto parengimui, ar tas pats objektas vėliau gali pretenduoti į fasado tvarkymo finansavimą?  

S. Rimas. Taip, be abejo. Tai yra mūsų siekis. 

A. Filinaitė. Nors šio objekto sąraše nėra, kaip vyksta Soboro tvarkybos darbai? Kada 

planuojama juos užbaigti? 

S. Rimas. Šiais metais ruošiamės pabaigti Soboro tvarkymo darbus, yra parengti pirkimo 

dokumentai, laukiame pritarimo iš agentūros, kad leistų vykdyti pirkimą, tikimės – užbaigti pavyks.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-255). 
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8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-282 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo Tadui 

Metelioniui“.  

Pranešėjas – V. Abramavičius, Statybos valdymo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 33, prieš – 0, susilaikė – 4.  

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-256). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-289 ,,Dėl I. Simonaitytės gatvės pavadinimo 

suteikimo“.  

Pranešėjas – G. Barčauskas, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotojas. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-257 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-256 ,,Dėl pritarimo Kauno savivaldybės 

įmonės „Kauno planas“  2021 metų veiklos ataskaitai“. 

Pranešėjas – G. Barčauskas, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotojas. 

Klausimas svarstytas bendrame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

KALBĖJO: 

P. Lukševičius. Priekaištas Kauno miesto savivaldybės administracijai – norisi balsuoti 

už kiekvienos įmonės ataskaitas atskirai, tuo tarpu šiuo metu jos yra pridedamos prie vieno Tarybos 

sprendimo. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-258). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-262 ,,Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos 

,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ 2021 metų veiklos ataskaitai“. 

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

bendrame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-259).  
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12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-264 ,,Dėl pritarimo viešosios įstaigos 

„Kaunas IN“ 2021 metų veiklos ataskaitai“. 

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

bendrame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-260). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-259 ,,Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų 2021 metų veiklos ataskaitoms“. 

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

bendrame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-261). 

 

Iš salės išėjo S. V. Bartaška. 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-266 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės kultūros įstaigų 2021 metų veiklos ataskaitoms“. 

Pranešėja – A. Augonė, Kultūros skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas bendrame komitetų 

posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-262). 

 

Į salę grįžo S. V. Bartaška. 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-305 „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 – J. Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-263 paskelbtas Teisės aktų registre). 
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16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-298 „Dėl leidimo Negalią turinčių asmenų 

centrui „Korys“ išsinuomoti tarnybinį automobilį“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-264). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-297 „Dėl leidimo Kauno savivaldybės vaikų 

globos namams išsinuomoti tarnybinį automobilį“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-265). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-258 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų 2021 metų veiklos ataskaitoms“. 

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

bendrame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-266). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-300 ,,Dėl 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, 

skirtų išlaidoms, susijusioms su Kauno miesto savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, 

apmokėti, naudojimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Ar yra žinoma, kiek maždaug reikės lėšų, ar finansavimas bus skiriamas 

iš valstybės biudžeto? Ar yra numatytas mokytojų pasitraukimas iš reorganizuojamų mokyklų, pavyzdžiui 

Smetonos gimnazijos, kuri yra prijungiama prie Varpo? 

O. Gucevičienė. Iš valstybės biudžeto šiam tikslui esame gavę 272 tūkst. eurų, prioritetas 

pirmiausiai bus teikiamas toms įstaigoms, kuriose vyksta bendrojo ugdymo mokyklų pertvarka 
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ir tų įstaigų mokytojams. Esame apskaičiavę ir numatę Smetonos gimnazijos mokytojams, kurie dėl 

reorganizavimo turės palikti darbo vietą, iš šių lėšų skirti šiek tiek daugiau nei 90 tūkst. eurų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-267 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-294 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Vaikystės takas“ įsteigimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Gal galėtumėte patikslinti, kada prasidės priėmimas į šį darželį? 

O. Gucevičienė. Tiksli data dar nėra nustatyta, bet yra planuojama, kad tai galėtų būti 

spalio 1 d.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-268). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-273 ,,Dėl turto (metodinių leidinių) 

perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinėms švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“.  

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-269). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-278 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų 2021  metų veiklos ataskaitoms“.  

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

komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-270). 
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23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-279 ,,Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinių bendrojo ugdymo mokyklų 2021  metų veiklos ataskaitoms“. 

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

komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-271). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-277 ,,Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinių neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbą teikiančių įstaigų 2021  metų veiklos 

ataskaitoms“. 

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

komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-272). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-265 „Dėl pritarimo AB „Kauno energija“ 

2021 metų veiklos ataskaitai“. 

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

vedėjas. Klausimas svarstytas bendrame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-273). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-267 „Dėl pritarimo uždarosios akcinės 

bendrovės Kauno butų ūkio 2021 metų veiklos ataskaitai“. 

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

bendrame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-274). 

 

Iš salės išėjo V. Gudėnas. 
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27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-276 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2006 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-245 „Dėl Leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus 

susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Šiame sprendime yra numatyta, kad jūs galėsite keisti viešojo transporto 

maršrutų reisų skaičių. Vis daugiau vairuotojų išeina iš uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“, 

dėl to susidaro labai rimta problema. Ką jūs ketinate daryti šiuo klausimu? 

M. Matusevičius. Kauno miesto savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyrius 

keičia reisų skaičių reaguodamas į keleivių poreikių pasikeitimą.  

A. Palionis. Dėl vairuotojų sprendimus turėtų priimti uždarosios akcinės bendrovės „Kauno 

autobusai“ vadovai, Transporto ir eismo organizavimo skyrius pagal srautus dėlioja maršrutus ir juos 

užsako iš uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-275 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-260 ,,Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos 

„Parkavimas Kaune“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ 2021  metų veiklos 

ataskaitoms“. 

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

Klausimas svarstytas bendrame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

E. Gudišauskienė. Norėjau pranešėjo paklausti, kadangi biudžetinės įstaigos „Parkavimas 

Kaune“ direktorius taip pat eina pareigas VšĮ S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome, kaip yra suderinamos 

šios pareigos, kaip su jomis yra susitvarkoma? 

M. Matusevičius. Transporto ir eismo organizavimo skyriaus kuruojamas funkcijas 

biudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“ direktorius pareigas atlieka puikiai, dėl kitų funkcijų komentuoti 

negalėčiau. 

V. Lendraitis. Ar kempingas Lampėdžiuose jau yra veikiantis? Ar įkainiai skirsis nuo Jonavos 

g. esančio kempingo ar bus tokie patys? 

M. Matusevičius. Negalėčiau pakomentuoti, nes kempingas nėra perduotas biudžetinei 

įstaigai „Parkavimas Kaune“.  

A. Palionis. Priminsiu, kad vis dar galioja sutartis su dabar kempingą valdančia įmone, 

dėl to biudžetinė įstaiga „Parkavimas Kaune“ negali nieko reguliuoti.  

V. Lendraitis. Pastebėjau, kad biudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“ veiklos ataskaitoje 

tai yra numatyta. 

A. Palionis. Taip, nes biudžetinė įstaiga „Parkavimas Kaune“ planuoja perimti jo valdymą. 

J. Koryzna. Ar yra galimybė, kad ateityje Tarybos sprendimų projektai dėl pritarimo įmonių 

ataskaitoms bus rengiami dėl kiekvienos įmonės atskirai? Kaip reikėtų balsuoti, kuomet kelių įmonių 

ataskaitos yra pridėtos prie vieno Tarybos sprendimo projekto, o yra poreikis nepritarti tik vienos įmonės 

ataskaitoms? 
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A. Palionis. Kiekvienas Tarybos narys turi laisvę balsuoti. Yra keista girdėti tokią poziciją, 

kadangi frakcijos buvo anksčiau sutarusios, idant sutaupyti laiko, Tarybos sprendimų projektus dėl 

pritarimo įmonių ataskaitoms rengti paketais. Kiekvienos įmonės atstovus galima pasikviesti į komitetų 

posėdžius, tačiau dažniausiai tai yra sumąstoma padaryti praėjus komitetų posėdžiams, prieš Tarybos 

posėdį. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Norėjau atkreipti dėmesį ir pasakyti savo įžvalgas dėl biudžetinės įstaigos 

„Parkavimas Kaune“. Žvelgiant į pagrindinius 2021 metais atliktus darbus – automatizuotas stovėjimo 

aikšteles, optimizuotą įstaigos veiklą mažinant darbuotojus, įrengtą apšvietimą, tokiu būdu sumažintas 

sąnaudas, norėčiau atkreipti dėmesį į paslaugų teikimą ir ko pasigedau – 2021 metais tarp pagrindinių 

darbų nebuvo numatyta parkavimo zonų plėtros Kauno mieste analizė ir kokybiškų paslaugų teikimas. 

Tai patvirtina miestiečių įžvalgos bei praėjusią savaitę pareikšti Žaliakalnio seniūnijos gyventojų 

nusiskundimai dėl išplėstų parkavimo zonų ir netinkamo tvarkymosi. Norėčiau atsiprašyti uždarosios 

akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ vadovo ir viso kolektyvo, kadangi biudžetinės įstaigos 

„Parkavimas Kaune“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ ataskaitos yra pridėtos prie 

vieno Tarybos sprendimo projekto, noriu pasakyti, kad Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ nepritars 

šiam Tarybos sprendimo projektui, nors ir pritariame uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ 

veiklai ir su tuo kaip viešasis transportas yra tvarkomas. 

R. Kupčinskas. Gerbiamas pirmininke, prašyčiau nekomentuoti Tarybos narių pasisakymų. 

Kiekvienas išreiškia savo mintis, požiūrį ir nuolatos komentuoti būtų ne visai korektiška. Problema, 

kad nemaža dalis vairuotojų palieka uždarąją akcinę bendrovę „Kauno autobusai“, dažniausia tai yra 

vyresnio amžiaus žmonės. Ataskaitoje yra parašyta, kad uždaroji akcinė bendrovė „Kauno autobusai“ 

turėjo pelną, tačiau norėjau atkreipti dėmesį į darbuotojų, kurie dirba tikrai sunkiomis sąlygomis, 

atlyginimus. Norint, kad savivaldybė ir miestas turėtų išvystytą viešojo transporto sistemą, vis dėlto 

reikėtų labiau atsižvelgti į šiuos darbuotojus, vykdančius šią labai kilnią misiją. Nors šiuo metu vyksta 

derybos dėl kolektyvinės sutarties, vis dėlto šioje sferoje problemų vis dar yra.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-276). 

 

Į salę grįžo V. Gudėnas. 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-301 „Dėl Sportininkų priėmimo į Kauno 

miesto savivaldybės įsteigtas sporto mokyklas ir šalinimo iš jų tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Pranešėjas – T. Vasiliauskas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-277 paskelbtas Teisės aktų registre). 
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30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-299 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-59 „Dėl mokesčio už sporto mokymą Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinėse sporto mokyklose“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – T. Vasiliauskas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-278 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-288 ,,Dėl leidimo Kauno sporto mokyklai 

„Gaja“ tapti Lietuvos rankinio federacijos nare“. 

Pranešėjas – T. Vasiliauskas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-279). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-272 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2022 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Kauno 

miesto savivaldybės biudžetinėms sporto ir švietimo įstaigoms“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – T. Vasiliauskas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-280). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-275 ,,Dėl sutikimo perimti Lietuvos sporto 

centro valdomą ilgalaikį materialųjį turtą“. 

Pranešėjas – T. Vasiliauskas, Sporto 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-281). 
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34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-263 ,,Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinių sporto įstaigų 2021 metų veiklos ataskaitoms“. 

Pranešėjas – T. Vasiliauskas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas bendrame 

komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-282). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-302 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2021 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-272 „Dėl Finansavimo lėšų, skirtų Kauno miesto 

savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti 

ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo, objektų eiliškumo nustatymo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-283 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-304 ,,Dėl Kauno miesto susisiekimo 

komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-284). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-306 ,, Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-635 „Dėl Kauno savivaldybės įmonės „Kapinių 

priežiūra“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 29, prieš – 6, susilaikė – 2.  

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-285 paskelbtas Teisės aktų registre).  
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38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-311 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2020 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-9 ,,Dėl UAB ,,Kauno vandenys“ 2020–2022 metų veiklos 

ir plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Kodėl buvo nuspręsta atsisakyti vandenvalos pirminių sėsdintuvų 

uždengimo ir filtrų įrengimo? Kokia paskutinė studija buvo padaryta? Kleboniškyje bus statomi vandens 

gerinimo įrengimai, tačiau ten buvo pats geriausias vanduo, taigi kas atsitiko su šiuo vandeniu? Ar 

sumažinus vandenvietę, jie pateko į kitą dalį? Koks gruntas šiuo metu yra vežamas į Vičiūnų vandenvietę? 

Ar jis buvo tiriamas ir ar neužterš požeminio vandens? 

R. Šulskus. Eigulių vandenvietėje vanduo yra tikrai geros kokybės, Kleboniškio 

vandenvietėje, kuri yra toliau geografiškai, vanduo neatitinka higienos normų, dėl to yra reikalinga įrengti 

mangano ir geležies šalinimo įrenginius. Kleboniškio vandenvietėje vanduo niekada neatitiko šių higienos 

normų. Pirminiame vandenvalos sėsdintuvų projekte numatytas uždengimas, yra brangus, jo kaina yra 

virš 2 mln. eurų, todėl aktyviai ieškome galimų alternatyvų, tokių kaip probiotikų įterpimas, kad nesklistų 

kvapas, panašiai kaip Kauno regiono atliekų tvarkymo centre. Uždengimas taip pat sukeltų papildomų 

problemų valdant patį procesą, nes uždengus neliktų garavimo ir keistųsi technologinis procesas, todėl 

šiuo metu vykdome tarpinį variantą – kvapų gesinimą probiotikais, tuo pat metu ieškome alternatyvų.  

A. Palionis. Norėčiau grįžti prie buvusio klausimo, kad direktorius 

patikslintų – ar Kleboniškio vanduo atitinka normas kai jis yra išvalomas? Ar jūs turite omenyje, 

kad perkate naujus filtrus ir atnaujinate įrangą?  

R. Šulskus. Kleboniškio vandenvietėje išgaunamas vanduo yra su padidintu mangano 

ir geležies kiekiu, šiuo tikslui yra statomi vandenvietės gerinimo įrenginiai. Pirma įrenginių linija, sutarus 

su rangovais, bus paleista iki  birželio vidurio. Sutarties pabaiga yra šių metų spalio mėnesį. Tuomet iš 

visų Kauno miesto vandenviečių tiekiamas vanduo bus praėjęs pro vandens gerinimo įrenginius ir pagal 

visus parametrus pilnai atitiks normatyvus.  

J. Kupčinskienė. Ar gruntas kuris yra vežamas į Vičiūnų vandenvietę ant senosios Nemuno 

senvagės yra tikrinamas?  

R. Šulskus. Mūsų žiniomis, pakeista vandenvietės teritorija išeina už Vičiūnų vandenvietės 

apsaugos zonų, mūsų įmonės iniciatyva gruntas ten tikrinamas nebuvo. Šiuo metu yra atliekama nemažai 

studijų, viena iš jų yra dėl Noreikiškių – Ringaudų aprūpinimo geresnės kokybės vandeniu, nes ten iki šio 

buvo tik bokštas, studija yra atliekama su tikslu nustatyti, kaip ten galima būtų išvystyti siurblinę 

su rezervuaru. 

V. Matijošaitis. Direktoriau, ar vanduo yra imamas iš pakrantės iš po Nemuno? 

R. Šulskus. Taip tikrai, visos vandenvietės yra priekrantėse ir visas vanduo yra imamas 

iš priekrančių perfiltruojant jį per gruntą.  

KALBĖJO: 

R. Kupčinskas. Norėjau paklausti, aiškinamajame rašte nurodyta, kad UAB ,,Kauno 

vandenys“ per 2020-2022 metus planuoja investuoti 80 mln. eurų, ar tai yra tikslus skaičius? 

A. Pakalniškis. Taip, tokie planai yra, jie yra numatyti biudžete, Europos sąjungos 

finansavimu ir panašiai.  
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-286). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-261 ,,Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų 2021 metų veiklos ataskaitoms“. 

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

bendrame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Kiek įmonių ataskaitų įeina į šį Tarybos sprendimo projektą?  Savivaldybės 

įmonės „Kapinių priežiūra“ dokumentacija susijusi su kapaviečių tvarkymu, leidimais ir panašiai yra 

saugoma 10 metų, dėl šio termino kyla konfliktai, ar šie dokumentai neturėtų būti saugomi ilgiau?  

A. Pakalniškis. Yra tam tikri archyvai kurie nėra naikinami, šie dokumentai yra saugomai 

ilgiau nei 10 metų, po posėdžio galėsiu detalizuoti tiksliau. Pavyzdžiui, yra sprendžiami ir 20 metų 

senumo įvykiai. Šie įvykiai visų pirma yra sprendžiami įmonėje, paskui savivaldybėje, o nepavykus 

išspręsti – teisme. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 29, prieš – 0, susilaikė – 7.  

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-287). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-283 „Dėl įgaliojimo pasirašyti valstybinės 

žemės sklypų perdavimo Kauno miesto savivaldybei nuosavybėn ar patikėjimo teise aktus“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-288). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-296 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2021 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T-439 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo Jūratei Furmanavičienei, 

Astai Teresei Kulikauskienei ir Jurgitai Vasiliauskienei“ pakeitimo“. 

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-289).  
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42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-280 ,,Dėl sutikimo tiesti elektros tinklus 

žemės sklype Perkūno al. 5, 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-290). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-281 ,,Dėl sutikimo rekonstruoti 

vandentiekio tinklus ir jiems funkcionuoti būtinus statinius žemės sklype (unikalus Nr. 4400-3722-4558) 

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-291). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-284 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-601 ,,Dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo Kauno 

miesto savivaldybei neatlygintinai naudotis jos funkcijoms atlikti“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 29, prieš – 1, susilaikė – 5.  

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-292). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-285 ,, Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2021 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T-442 „Dėl žemės sklypų (jų dalių) ir statinių, reikalingų 

Vijūkų gatvės daliai nuo A. Šapokos gatvės iki vakarinio aplinkkelio įrengti, Kaune, paėmimo visuomenės 

poreikiams“ pakeitimo“. 

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-293).  
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46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-292 ,,Dėl nekilnojamojo turto M. Daukšos 

g. 34, Kaune, panaudos sutarties su VšĮ Kauno tvirtovės parku nutraukimo prieš terminą“ 

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-294). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-313 ,, Dėl nekilnojamojo turto Akacijų 

alėjoje 2, Kulautuvoje, Kauno rajone, perdavimo pagal panaudos sutartį  Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinei įstaigai Vaikų gerovės centrui „Pastogė““. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-295). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-286 „Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) 

naudoti nekilnojamojo daikto Savanorių pr. 243, Kaune, nurašymo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-296). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-295 ,,Dėl 2016 m. sausio 12 d. Savivaldybės 

nekilnojamojo turto panaudos sutarties Nr. SR-0005 su Nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi 

pakeitimo, nekilnojamojo turto V. Krėvės pr. 50, Kaune, perėmimo ir perdavimo Kauno Miko Petrausko 

scenos menų mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-297) 
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50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-287 ,,Dėl pritarimo taikos sutarties 

administracinėje byloje Nr. eI3-172-644/2022 projektui ir įgaliojimo ją pasirašyti“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Apibūdinkite glaustai šios administracinės bylos esmę. 

D. Valiukas.  Tai yra susiję su savininko nuosavybės teise valdomu 0,0430 ha žemės sklypu 

Julijanavos g.65, Kaune, kuris patenka, į suplanuoto 190 272 ha ploto žemės sklypo (Europos prospekto 

tęsinio) ribas ir kurį yra numatyta paimti visuomenės poreikiams. Šiuo metu galimybių šios procedūros 

inicijuoti nėra. Gavus žemės savininko sutikimą, Kauno miesto savivaldybės administracija šia taikos 

sutartimi siūlo už 47 300 eurų Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn įsigyti šį žemės sklypą. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-298). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-291 ,,Dėl Savivaldybės būstų nuomos 

mokesčio sumažinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KALBĖJO: 

R. Kupčinskas. Kiek buvo atmesta prašymų dėl Savivaldybės būstų ir socialinių būstų 

nuomos mokesčio sumažinimo? 

D. Valiukas. Skaičiai buvo pateikti Sveikatos ir socialinių reikalų komitetui. Berods 5 ar 8 

prašymai buvo atmesti. Tikslaus skaičiaus nepamenu, turėsiu jums patikslinti šią informaciją po posėdžio. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-299). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-290 ,,Dėl socialinių būstų nuomos mokesčio 

sumažinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-300). 
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53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-274 ,,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. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-301). 

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-268 ,, Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Prancūzų g. 59-30, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-302). 

 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-269 ,, Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Ukmergės g. 36-26, Kaune, pardavimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-303). 

 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-270 ,, Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto 

Naujakurių g. 84-1, Kaune, pardavimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-304). 
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57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-257 ,,Dėl pritarimo uždarosios akcinės 

bendrovės „Centrinis knygynas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Stoties turgus“ 2021 metų veiklos 

ataskaitoms“. 

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

bendrame komitetų posėdyje, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Gerbiamas pranešėjau, gal galėtumėte priminti kokia yra uždarosios akcinės 

bendrovės „Centrinis knygynas“ pelno norma už praėjusį laikotarpį? 

D. Valiukas. Šie duomenys yra pateikti veiklos ataskaitoje, Uždaroji akcinė bendrovė 

„Centrinis knygynas“ dirba pelningai. 

V. Lendraitis. Ar valstybės tarnautojai gali užimti pareigas uždarojoje akcinėje bendrovėje 

„Centrinis knygynas“?  

D. Valiukas. Be abejo gali. 

V. Lendraitis. Kaip tai dera su valstybės tarnybos įstatymu? 

D. Valiukas. Puikiai. 

KALBĖJO: 

P. Lukševičius. Gerbiamas pranešėjau, uždaroji akcinė bendrovė „Centrinis knygynas“ dirba 

pelningai, o uždaroji akcinė bendrovė „Stoties turgus“ nuostolingai, tačiau yra parengtas vienas Tarybos 

sprendimo projektas dėl pritarimo jų 2021 metų ataskaitoms, dėl to prašysime balsavimo. 

V. Matijošaitis. Sutinkame, kad ateityje Tarybos sprendimų projektai dėl pritarimo įmonių 

ataskaitoms būtų rengiami dėl kiekvienos įmonės atskirai. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 29, prieš – 0, susilaikė – 7.  

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-305). 

 

 

58. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

A. Filinaitė. Turiu klausimą dėl dviejų Lampėdžių ežere įrengiamų irklavimo trasų projektų. 

Konkursą laimėjęs rangovas teigia, kad vienas iš projektų yra suklastotas, neva yra norėta pastatyti 

nelegalų 16 metrų bokštelį ir šia painiava susidomėjo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba. 

Kaip spręsite šią problemą? 

T. Metelionis. Šis klausimas yra teisme. Statybos leidimas nėra suklastotas. Rangovas 

pateikia melagingus faktus ir teismas atsakys į visus klausimus.  

V. Matijošaitis. Siūlau internete pasidomėti rangovu ir kiek jam yra iškelta baudžiamųjų bylų. 

Belieka pasidžiaugti, kad šis rangovas nebeteikia paslaugų Kauno miestui.  

A. Palionis. Turiu klausimą visiems Tarybos nariams – Kauno policijos prašymu Kauno 

miestas nupirko Kauno policijai droną su termo kamera, kuris nakties metu galėtų padėti gaudyti 

ilgapirščius, taip pat garso matuoklį, kuris tikrintų ar motorinės transporto priemonės atitinka garso 

normas, bei galingesnius paspirtukus bendruomenės pareigūnams, kurie tarnautų ilgesnį laiką. Šiuos 

daiktus turime perduoti Tarybos posėdžio metu, tačiau gavome Kauno policijos prašymą prieš perduodant 

šią įrangą, leisti ją išbandyti, ar ji yra tinkama. Ar Tarybos nariai nesupyks, jeigu šią įrangą Kauno policijai 

perduosime dabar, o tinkamos įrangos perdavimą Kauno policijai įforminsime kito Tarybos posėdžio 

metu Tarybos sprendimu? 
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E. Gudišauskienė. Kaip policijos rėmėja galiu patikinti, kad įrangą iš tiesų reikėtų kuo 

skubiau perduoti, nes transporto priemonės yra reikalingos, ypatingai dabar, kai viešosiose vietose 

prasideda patruliavimas. Tai būtų reikšminga pagalba bendruomenių pareigūnams. 

A. Palionis. Girdžiu, kad bendras sutarimas yra. Perduodu žodį merui.  

V. Matijošaitis. Dėkoju už aktyvų dalyvavimą. Kitas Tarybos posėdis įvyks birželio 21 dieną. 

Lauksime dalyvaujant. 

 

Posėdis baigėsi 10.40 val. 

 

 

 

Savivaldybės meras    Visvaldas Matijošaitis 

 

 

Tarybos sekretorė    Raminta Matonytė 
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