
 

 

   

      

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

      

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 
      

2016 m. lapkričio 8 d.  Nr. TP-12 

 
Kaunas 

 

Posėdis vyko 2016-11-08 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 10.00 val.). 

 

 

Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras. 

Posėdžio sekretorė – Virginija Nevulė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas (17 p.). 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: J. Audėjaitis, R. Šnapštienė. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas (18 p.). 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama 19 p.). 

P. Mačiulis. Vakar vykusioje frakcijų seniūnų sueigoje bendro sutarimo sulaukė Sporto, 

turizmo ir laisvalaikio komiteto pasiūlymas įtraukti į Tarybos posėdžio darbotvarkę papildomą 

klausimą „Dėl „Kino gamyba“, UAB, transporto priemonių valdytojų atleidimo nuo vietinės 

rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti 

mokėjimo“ (svarstyti po 6 klausimo). Jeigu nėra kitų siūlymų dėl darbotvarkės pakeitimo, 

papildomą klausimą įtraukime į ją bendru sutarimu. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimą „Dėl „Kino gamyba“, UAB, transporto 

priemonių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto 

vietomis transporto priemonėms statyti mokėjimo“ (Nr. TR-604) į darbotvarkę įtraukti ir svarstyti 

po 6 klausimo. 

 

P. Mačiulis. Informuoju, kad D. Razmislevičius (prašymas pridedamas 23 p.) nusišalina 

nuo 6 klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 24 d. sprendimo          

Nr. T-256 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto 

priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“ (Nr. TR-398) ir 18 klausimo „Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą 

nekilnojamojo turto Ašigalio g. 32, Kaune, panaudos sutartį su VšĮ „Automobilių stovėjimo 

aikštelės“ (Nr. TR-556) svarstymo, taip pat A. Kupčinskas nusišalina nuo 28 klausimo „Dėl Kauno 

miesto mokslo premijų skyrimo“ (Nr. TR-574) svarstymo. 

D. Razmislevičius. Be minėtų 6 ir 18 klausimų, nusišalinu nuo papildomai įtraukto į 

darbotvarkę klausimo „Dėl „Kino gamyba“, UAB, transporto priemonių valdytojų atleidimo nuo 

vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms 

statyti mokėjimo“ (Nr. TR-604) svarstymo. 
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P. Mačiulis. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, siūlau bendru sutarimu patvirtinti šios dienos 

darbotvarkę su pakeitimais. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 

 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-296 „Dėl 

Kauno miesto akademinių reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

2. Dėl 2015 m. birželio 12 d. ilgalaikės paskolos sutarties Nr. KS-2015-014-09/SR-1313 

pakeitimo 

3. Dėl 2017 m. Kauno miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų viešųjų paslaugų sričių ir 

prioritetų patvirtinimo 

4. Dėl Viešųjų paslaugų teikimo projektų paraiškų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo 

5. Dėl pritarimo bendradarbiavimo dėl socialinių paslaugų teikimo neblaiviems ar apsvaigusiems 

nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenims Kauno mieste sutarties projektui 

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-256 „Dėl 

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto 

priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

7. Dėl „Kino gamyba“, UAB, transporto priemonių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos 

už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti mokėjimo 

8. Dėl UAB „Šilumininkas“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų 

nustatymo 

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

dedamųjų nustatymo 

10. Dėl UAB „Šilumininkas“ švietimo ir ugdymo įstaigų vartotojams tiekiamos šilumos kainos 

perskaičiuotų dedamųjų nustatymo 

11. Dėl UAB „Gilius ir Ko“ švietimo ir ugdymo įstaigų vartotojams pagal šilumos pirkimo atviro 

konkurso I pirkimo dalį tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo 

12. Dėl UAB „Gilius ir Ko“ švietimo ir ugdymo įstaigų vartotojams pagal šilumos pirkimo atviro 

konkurso II pirkimo dalį tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo 

13. Dėl Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo 

14. Dėl didžiausio leistino Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos 

pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo 

15. Dėl atstovo skyrimo į koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ meno tarybą 

16. Dėl nekilnojamojo turto Aušros g. 42C, Kaune, esminio pagerinimo ir vertės padidinimo 

17. Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 68, Kaune, esminio pagerinimo ir vertės padidinimo 

18. Dėl nekilnojamojo turto Taikos pr. 49, Kaune, esminio pagerinimo ir vertės padidinimo 

19. Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą nekilnojamojo turto Ašigalio g. 32, Kaune, panaudos 

sutartį su VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ 

20. Dėl negyvenamųjų patalpų Sporto g. 1, Kaune, panaudos sutarties su Kauno krašto invalidų 

sporto klubu „Santaka“ atnaujinimo 

21. Dėl nekilnojamojo turto Stoties g. 2, Kaune, perėmimo iš Kauno miesto savivaldybės Vinco 

Kudirkos viešosios bibliotekos 

22. Dėl įgaliojimų suteikimo Rimai Zdanavičienei ir Vitalijai Lišauskienei 

23. Dėl Savivaldybės būsto Raudondvario pl. 200-59, Kaune, pardavimo 
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24. Dėl Savivaldybės būsto Veiverių g. 36-8, Kaune, pardavimo 

25. Dėl kiemo rūsio Liepojos g. 1, Kaune, pardavimo 

26. Dėl Savivaldybės būsto Šv. Gertrūdos g. 68-2, Kaune, pardavimo 

27. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 165-43, Kaune, pardavimo 

28. Dėl Savivaldybės būsto Ašigalio g. 57-10, Kaune, pardavimo 

29. Dėl Kauno miesto mokslo premijų skyrimo 

30. Dėl pritarimo organizuoti tarptautinį klasikinės muzikos atlikėjų konkursą „Kaunas sonorum“ 

ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-623 „Dėl 

atlyginimo už Kauno miesto savivaldybės muzikos mokyklų teikiamas papildomas paslaugas 

dydžio nustatymo“ pakeitimo 

31. Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 

32. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 12 d. sprendimo Nr. T-390 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės biudžetinių neformaliojo švietimo įstaigų buhalterinės apskaitos 

tvarkymo“ pakeitimo 

33. Dėl Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos nuostatų patvirtinimo 

34. Dėl Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo 

35. Dėl Kauno 1-osios muzikos mokyklos nuostatų patvirtinimo 

36. Dėl Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos nuostatų patvirtinimo 

37. Dėl Kauno choreografijos mokyklos nuostatų patvirtinimo 

38. Dėl Kauno tautinės kultūros centro nuostatų patvirtinimo 

39. Dėl Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų nuostatų patvirtinimo 

40. Dėl Kauno moksleivių aplinkotyros centro nuostatų patvirtinimo 

41. Dėl Mstislavo Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centro nuostatų patvirtinimo 

42. Dėl Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo 

43. Dėl Kauno moksleivių techninės kūrybos centro nuostatų patvirtinimo 

44. Dėl Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos nuostatų patvirtinimo 

45. Dėl Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos nuostatų patvirtinimo 

46. Dėl Kauno sakralinės muzikos mokyklos nuostatų patvirtinimo 

47. Dėl Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos nuostatų patvirtinimo 

48. Dėl Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ nuostatų patvirtinimo 

49. Dėl Kauno pedagogų kvalifikacijos centro nuostatų patvirtinimo 

50. Dėl Kauno vaikų ir jaunimo teatro „Vilkolakis“ nuostatų patvirtinimo 

51. Dėl Kauno jaunųjų turistų centro nuostatų patvirtinimo 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-563 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-296 „Dėl Kauno miesto akademinių reikalų tarybos 

sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – A. Petkienė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėjo pavaduotoja, 

atliekanti vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-540 pridedamas   

27 p.). 
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2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-583 „Dėl 2015 m. birželio 12 d. ilgalaikės 

paskolos sutarties Nr. KS-2015-014-09/SR-1313 pakeitimo“. 

Pranešėjas – A. Laucius, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas      

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-541 pridedamas   

28 p.). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-602 „Dėl 2017 m. Kauno miesto 

savivaldybės lėšomis finansuojamų viešųjų paslaugų sričių ir prioritetų patvirtinimo“. 

Pranešėjas – T. Metelionis, Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 7 komitetuose, pritarta be pastabų. Pranešėjas paprašė (siūlymas pridedamas 24 p.) 

pakeisti sprendimo projekto 1.1.2 punktą ir jį rašyti taip: „1.1.2. profesionaliojo meno ir kultūros 

prieinamumo visuomenei didinimas;“. 

P. Mačiulis. Ar galime sprendimo projektui pritarti su rengėjo pateikta pataisa? 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Balsavo: už – 34, prieš – 0, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-542 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-603 „Dėl Viešųjų paslaugų teikimo projektų 

paraiškų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Pranešėjas – T. Metelionis, Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 7 komitetuose, 6 pritarė be pastabų, Švietimo ir kultūros komitetas rekomenduoja   

Aprašo 5-ojo skyriaus 30 punkto antrajame sakinyje „Pranešime taip pat nurodoma, kad pareiškėjas 

per 5 (penkias) darbo dienas <<...>>>“ vietoj skaičiaus „5“ įrašyti skaičių „10“ bei išbraukti Aprašo 

6-ojo skyriaus 33.4 papunktį. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Palionis. Esame kalbėję, jog tas 5 darbo dienas tiesiog perkelsite į kitą dokumentą. 

T. Metelionis. Jeigu Apraše neliktų tokių reikalavimų, būtų galima skaičius perkelti į 

sutarties įgyvendinimo kontrolės aprašą. Taigi tokia galimybė atsirastų. 

P. Mačiulis. Pirmiausia apsispręskime dėl Švietimo ir kultūros komiteto siūlymo. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Švietimo ir kultūros komiteto siūlymo. 

Balsavo: už – 20, prieš – 1, susilaikė – 15. 

 

P. Mačiulis. „Vieningo Kauno“ frakcija prašo perbalsuoti. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama pakartotinai dėl Švietimo ir kultūros komiteto siūlymo. 

Balsavo: už – 20, prieš – 0, susilaikė – 18. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

P. Mačiulis. Ar galime sprendimui pritarti bendru sutarimu? 
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K. Pūkas. Pagal Reglamento 110 punktą priimant sprendimą bendru sutarimu turite 

paklausti „Ar yra prieštaraujančiųjų?“. Pareiškiu, kad šis reikalavimas yra pažeidžiamas 

(pareiškimas pridedamas 25 p.). 

P. Mačiulis. Supratau, kad yra pageidaujančiųjų balsuoti. Apsispręskime dėl sprendimo 

priėmimo. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimais. 

Balsavo: už – 35, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-543 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-564 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo dėl 

socialinių paslaugų teikimo neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų 

asmenims Kauno mieste sutarties projektui“. 

Pranešėja – M. Vyšniauskienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas   

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-544 pridedamas   

29 p.). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-398 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-256 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi 

nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, 

kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – P. Keras, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. Pranešėjas paprašė pakeisti sprendimo projekto            

2 punktą nustatant, kad šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų 

registre. 

P. Mačiulis. Prašau paaiškinti siūlomo pakeitimo esmę. Ar nenutrūks išsipirktų leidimų 

galiojimas? 

P. Keras. Dalis leidimų skirti kalendoriniams metams – čia aišku, kad nuo sausio 1 d. jų 

nebūtų galima išsiimti, o kiti išduodami 365 dienoms, t. y. šiuo metu galiojantys, – tokių iki sausio   

1 d. negalėsite nusipirkti. 

P. Mačiulis. Ar tai liečia tik naujai išduodamus leidimus? 

P. Keras. Taip. 

A. Kupčinskas. Dėl kilusių neaiškumų TS–LKD frakcijos vardu siūlau atidėti klausimo 

svarstymą. 

P. Mačiulis. Apsispręskime dėl TS–LKD frakcijos siūlymo atidėti klausimo svarstymą. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS–LKD frakcijos siūlymo atidėti klausimo svarstymą. 

Balsavo: už – 15, prieš – 16, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

P. Mačiulis. Apsispręskime dėl rengėjo siūlymo pakeisti sprendimo projekto 2 punktą 

nustatant, kad šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 
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Balsuojama dėl rengėjo siūlymo pakeisti sprendimo įsigaliojimo datą, nustatant, kad jis 

įsigalioja kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre. 

Balsavo: už – 19, prieš – 1, susilaikė – 14. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Balsavo: už – 20, prieš – 0, susilaikė – 14. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-545 paskelbtas Teisės 

aktų registre). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-604 „Dėl „Kino gamyba“, UAB, transporto 

priemonių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto 

vietomis transporto priemonėms statyti mokėjimo“. 

Pranešėjas – P. Keras, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitete, kuris pritarė be pastabų ir rekomendavo 

Savivaldybės tarybai įtraukti šį klausimą papildomu į 2016 m. lapkričio 8 d. Tarybos posėdžio 

darbotvarkę. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-546 pridedamas   

35 p.). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-558 „Dėl UAB „Šilumininkas“ 

centralizuotai tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo“. 

Pranešėjas – R. Mačikėnas, Energetikos skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas                   

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-547 pridedamas   

36 p.). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-559 „Dėl UAB „Šilumininkas“ Kauno 

Palemono gimnazijai tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo“. 

Pranešėjas – R. Mačikėnas, Energetikos skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas                  

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-548 pridedamas   

37 p.). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-560 „Dėl UAB „Šilumininkas“ švietimo ir 

ugdymo įstaigų vartotojams tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo“. 

Pranešėjas – R. Mačikėnas, Energetikos skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas                  

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Pūkas. Ar nagrinėti kiti variantai? Kodėl našta gula gyventojams ant pečių? 

R. Mačikėnas. Šie klausimai svarbūs. Bet su šia diena tai nesusiję. 
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Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 32, prieš – 0, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-549 pridedamas 38 p.). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-561 „Dėl UAB „Gilius ir Ko“ švietimo ir 

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

šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo“. 

Pranešėjas – R. Mačikėnas, Energetikos skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas                   

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 30, prieš – 0, susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-550 pridedamas 39 p.). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-562 „Dėl UAB „Gilius ir Ko“ švietimo ir 

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

šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo“. 

Pranešėjas – R. Mačikėnas, Energetikos skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas                  

3 komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Pūkas. Iš ko susideda dedamosios? 

R. Mačikėnas. Yra dvi dedamosios: viena dėl kuro kainos svyravimo, kita – pastovioji – 

dėl daromų investicijų statant tinklus ir organizuojant šildymą. Paminėtina, jog šios investicijos turi 

atsipirkti per 15 metų dėl įrangos tarnavimo trukmės. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 33, prieš – 0, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-551 pridedamas 40 p.). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-565 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėjas – A. Vilčinskas, Kultūros skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 4 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 20, prieš – 0, susilaikė – 15. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-552 pridedamas 41 p.). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-566 „Dėl didžiausio leistino Kauno miesto 

savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“. 

Pranešėjas – A. Vilčinskas, Kultūros skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 4 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 



8 

   

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 25, prieš – 0, susilaikė – 11. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-553 pridedamas 52 p.). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-581 „Dėl atstovo skyrimo į koncertinės 

įstaigos „Kauno santaka“ meno tarybą“. 

Pranešėjas – A. Vilčinskas, Kultūros skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-554 pridedamas   

53 p.). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-592 „Dėl nekilnojamojo turto Aušros       

g. 42C, Kaune, esminio pagerinimo ir vertės padidinimo“. 

Pranešėjas – M. Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-555 pridedamas   

54 p.). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-573 „Dėl nekilnojamojo turto Partizanų   

g. 68, Kaune, esminio pagerinimo ir vertės padidinimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausiasis 

specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-556 pridedamas   

55 p.). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-572 „Dėl nekilnojamojo turto Taikos      

pr. 49, Kaune, esminio pagerinimo ir vertės padidinimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausiasis 

specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-557 pridedamas   

56 p.). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-556 „Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą 

nekilnojamojo turto Ašigalio g. 32, Kaune, panaudos sutartį su VšĮ „Automobilių stovėjimo 

aikštelės“. 
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Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausiasis 

specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarė be 

pastabų, Darnios plėtros ir investicijų komitetas išklausė ir paprašė pateikti informaciją, kada ir iš 

kokių lėšų buvo atliktos investicijos. Pranešėjas informuoja, kad investicijų dydis yra 36 675 eurai. 

Dauguma darbų atlikti 2015 metais iš VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ lėšų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

M. Panceris. Ar tai paimtas kreditas ar apyvartinės lėšos? Iš kokių pajamų bus 

susigrąžintos investicijos? 

D. Valiukas. Tai apyvartinės lėšos. Pagal sutarties 7.8 punktą infrastruktūrą turi gerinti pati 

įmonė. Investicijos bus susigrąžintos iš rinkliavos: 2013–2016 m. planuojama surinkti 335 tūkst. 

eurų. Įmonė dar gauna pajamas iš Savivaldybės. Investicijos atsipirks per 7 su puse mėnesio. 

K. Pūkas. Ar čia yra ES lėšų? 

D. Valiukas. Ne. 

V. Gudėnas. Ar pinigai paskirti nusprendus Tarybai, ar Administracijos direktorius juos 

skyrė? Iš kur tos lėšos? 

D. Valiukas. Klausimas, manau, skirtas direktoriui. 

G. Petrauskas. Negaliu atsakyti. 

P. Mačiulis. Reikės patikslinti informaciją. 

M. Panceris. Jeigu niekas negali atsakyti, siūlau atidėti klausimo svarstymą ir išsiaiškinti. 

Kas sugalvojo įstaigai perduoti nekilnojamąjį turtą, į kurį ji investavo ir dabar turi grąžinti 

Savivaldybei? Pajamų suma neaiški. 

D. Valiukas. Iš principo tai paprastas verslo modelis. Įstaiga neturės aikštelės, taigi 

nesurinks pajamų. 

K. Mikėnas. Komitete turėjote pateikti informaciją, bet nesulaukėme. Dabar reikėjo 

pasiruošti. Kuo čia dėtas direktorius? Pristatote klausimą, tai pateikite visą informaciją. Juk kalba 

apie pinigus. 

P. Mačiulis. Pirmiausia apsispręskime dėl siūlymo atidėti klausimo svarstymą. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo atidėti klausimo svarstymą. 

Balsavo: už – 17, prieš – 10, susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 20, prieš – 10, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-558 pridedamas 57 p.). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-601 „Dėl negyvenamųjų patalpų Sporto   

g. 1, Kaune, panaudos sutarties su Kauno krašto invalidų sporto klubu „Santaka“ atnaujinimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausiasis 

specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-559 pridedamas   

59 p.). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-591 „Dėl nekilnojamojo turto Stoties g. 2, 

Kaune, perėmimo iš Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos“. 
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Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausiasis 

specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 4 komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-560 pridedamas   

60 p.). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-590 „Dėl įgaliojimų suteikimo Rimai 

Zdanavičienei ir Vitalijai Lišauskienei“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausiasis 

specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-561 pridedamas   

61 p.). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-584 „Dėl Savivaldybės būsto 

Raudondvario pl. 200-59, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausiasis 

specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-562 pridedamas   

62 p.). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-585 „Dėl Savivaldybės būsto Veiverių     

g. 36-8, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausiasis 

specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-563 pridedamas    

64 p.). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-586 „Dėl kiemo rūsio Liepojos g. 1, 

Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausiasis 

specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-564 pridedamas   

66 p.). 
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26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-587 „Dėl Savivaldybės būsto                    

Šv. Gertrūdos g. 68-2, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausiasis 

specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-565 pridedamas   

68 p.). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-588 „Dėl Savivaldybės būsto Baltų          

pr. 165-43, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausiasis 

specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-566 pridedamas   

70 p.). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-589 „Dėl Savivaldybės būsto Ašigalio      

g. 57-10, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausiasis 

specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be 

pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-567 pridedamas   

72 p.). 

 

P. Mačiulis. Administracijos direktorius dar norėtų pakomentuoti su VšĮ „Automobilių 

stovėjimo aikštelės“ susijusį klausimą. 

G. Petrauskas. Modelis, kai aikštelės įrangą įrengia mūsų įmonė, taikomas daugelį metų. 

Iki šiol niekam dėl to nekilo klausimų. Panaudai perduodamas turtas, kad jie galėtų remontuoti ar 

įrengti įrenginius. Kad galėtų rinkti mokesčius, turi grąžinti atgal Savivaldybei, antraip negali rinkti 

įmokos pagal Rinkliavų įstatymą. Taigi šioje srityje nieko naujo. 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-574 „Dėl Kauno miesto mokslo premijų 

skyrimo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-568 pridedamas   

74 p.). 
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30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-557 „Dėl pritarimo organizuoti tarptautinį 

klasikinės muzikos atlikėjų konkursą „Kaunas sonorum“ ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-623 „Dėl atlyginimo už Kauno miesto savivaldybės 

muzikos mokyklų teikiamas papildomas paslaugas dydžio nustatymo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

2 pritarė be pastabų, Ekonomikos ir finansų komitetas atidėjo. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-569 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-567 „Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų priemonėmis“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-570 pridedamas   

75 p.). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-582 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. liepos 12 d. sprendimo Nr. T-390 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių 

neformaliojo švietimo įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 24, prieš – 0, susilaikė – 10. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-571 pridedamas 81 p.). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-555 „Dėl Kauno Aleksandro Puškino 

gimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-572 pridedamas   

83 p.). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-568 „Dėl Kauno Aleksandro Stulginskio 

mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-573 pridedamas 

104 p.). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-569 „Dėl Kauno 1-osios muzikos 

mokyklos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-574 pridedamas 

124 p.). 

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-570 „Dėl Kauno Miko Petrausko muzikos 

mokyklos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-575 pridedamas 

138 p.). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-571 „Dėl Kauno choreografijos mokyklos 

nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-576 pridedamas 

151 p.). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-575 „Dėl Kauno tautinės kultūros centro 

nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-577 pridedamas 

163 p.). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-576 „Dėl Kauno vaikų ir moksleivių 

laisvalaikio rūmų nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-578 pridedamas   

1* p.). 
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40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-577 „Dėl Kauno moksleivių aplinkotyros 

centro nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-579 pridedamas 

13* p.). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-578 „Dėl Mstislavo Dobužinskio rusų 

kultūros ir estetinio lavinimo centro nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-580 pridedamas 

26* p.). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-579 „Dėl Kauno pedagoginės 

psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-581 pridedamas 

39* p.). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-580 „Dėl Kauno moksleivių techninės 

kūrybos centro nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-582 pridedamas 

49* p.). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-593 „Dėl Kauno Algio Žikevičiaus 

saugaus vaiko mokyklos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-583 pridedamas 

64* p.). 
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45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-594 „Dėl Kauno Aleksandro Kačanausko 

muzikos mokyklos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-584 pridedamas 

76* p.). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-595 „Dėl Kauno sakralinės muzikos 

mokyklos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-585 pridedamas 

89* p.). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-596 „Dėl Kauno Antano Martinaičio dailės 

mokyklos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-586 pridedamas 

102* p.). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-597 „Dėl Kauno berniukų chorinio 

dainavimo mokyklos „Varpelis“ nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-587 pridedamas 

113* p.). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-598 „Dėl Kauno pedagogų kvalifikacijos 

centro nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose,   

2 pritarė be pastabų, Švietimo ir kultūros komitetas rekomenduoja pakeisti Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centro nuostatų 9, 10 ir 11 punktus ir juos išdėstyti taip: „9. Švietimo įstaigos grupė – 

švietimo pagalbos įstaiga.“; „10. Švietimo įstaigos tipas – mokytojų švietimo centras.“;               

„11. Pagrindinė Centro paskirtis – švietimo pagalbos įstaiga, kuri teikia metodinę, kvalifikacijos 

tobulinimo ir kitą pagalbą pedagoginiams darbuotojams ir mokykloms. Centras vykdo neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programas.“ Pranešėjas su komiteto siūlymais sutinka. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Kas keistųsi, pritarus komiteto siūlymams? 
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V. Mažeika. Būtų tiksliai atspindėta Švietimo įstatymo nuostata dėl mokytojų švietimo 

centrų. Pagal jų veiklos kryptis ir funkcijas Švietimo ir kultūros komiteto pastaba atspindi teisinę 

situaciją, švietimo centrą priskirdama prie švietimo pagalbos įstaigos. 

V. Popovas. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų, sprendimui pritarkime su Švietimo ir kultūros 

komiteto siūlymais. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-588 

pridedamas 126* p.). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-599 „Dėl Kauno vaikų ir jaunimo teatro 

„Vilkolakis“ nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Ar patvirtinus nuostatus nesikeis funkcijos ir statusas? 

V. Mažeika. Niekas nesikeis. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-589 pridedamas 

137* p.). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-600 „Dėl Kauno jaunųjų turistų centro 

nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-590 pridedamas 

147* p.). 

 

 

Tarybos frakcijoms pateiktos LR Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje 2016 m. spalio        

21 d. teikimo Nr. 7-9 „Dėl Kauno miesto savivaldybės mero 2016 m. rugsėjo 26 d. potvarkio         

Nr. M-234 pakeitimo arba panaikinimo“ kopijos (pridedama 26 p.). 

 

 

Posėdis baigėsi 10.00 val. 

 

 

Savivaldybės meras                     Visvaldas Matijošaitis 

Tarybos sekretorė                                Živilė Širvienė 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė 
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