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Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras.  

Posėdžio sekretorė – Rima Grajauskienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas. 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos narys: O. Balžekienė, P. Bingelis, M. Jurgutis, S. Kairys,              

A. Kupčinskas, V. Popovas.   

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 
 
 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama).  

P. Mačiulis. Informuoju, kad Frakcijų seniūnų sueigoje bendru sutarimu nutarta įtraukti į 

darbotvarkę 12 papildomų klausimų dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo (raštas                   

Nr. 27-2-105 pridedamas). Siūlau darbotvarkės 5 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko 

apribojimo UAB „Nibrė“ priklausančiose viešojo maitinimo vietose M. Riomerio g. 1A, Kaune“ 

(TR-513) ir 6 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo MB „Miglutė“  priklausančioje 

kavinėje Ukmergės g. 34A, Kaune“ (TR-514) klausimus bei 12 papildomų svarstyti pirmaisiais.  

Taip pat Nekilnojamojo turto skyrius atsiima 67 klausimą „Dėl buto Varduvos g. 4-29, 

Kaune, išnuomojimo“ (TR-473) (raštas Nr. 60-4-606 pridedamas).   

 

R. Skilandis. TS-LKD frakcija siūlo atidėti 12 klausimą (TR-549) „Dėl Nevyriausybinių 

organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 

2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto 

savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, nes gautas raštas iš bendruomenių centro, kuriame 

prašoma atsižvelgti į pasiūlymus.   

 

 Dalyvauja 32 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo išbraukti 12. „Dėl Nevyriausybinių organizacijų 

ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės 

,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ (TR-549) klausimą iš darbotvarkės.  

Balsavo: už – 12, prieš – 7 susilaikė – 13 (balsavimo rezultatų protokolas pridedamas). 

NUSPRĘSTA. Klausimo iš darbotvarkės neišbraukti.  
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Jeigu nėra prieštaraujančių, siūlau bendru sutarimu patvirtinti šios dienos darbotvarkę su 

pakeitimais. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę. 

1. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Nibrė“ priklausančiose 

viešojo maitinimo vietose M. Riomerio g. 1A, Kaune  

2. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo MB „Miglutė“ priklausančioje 

kavinėje Ukmergės g. 34A, Kaune  

3. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo L. Šešplaukienės firmai 

,,Banginukas“ priklausančiame bare Sukilėlių pr. 74, Kaune  

4. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Vox Optima“ 

priklausančiame bare Šiaurės pr. 43A, Kaune  

5. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo P. Rugio įmonei ,,Broliai 

juodvarniai“ priklausančiame bare Varnių g. 44A, Kaune   

6. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Odorė“ priklausančiame 

bare V. Krėvės pr. 104A, Kaune  

7. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo P. Rugio įmonei ,,Broliai 

juodvarniai“ priklausančiame bare Varnių g. 15, Kaune  

8. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo P. Rugio įmonei „Broliai 

juodvarniai“ priklausančiame bare Žemaičių pl. 11A, Kaune  

9. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB ,,Kristroma“ priklausančioje 

kavinėje Šv. Gertrūdos g. 10, Kaune   

10. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB ,,Kristroma“ 

priklausančioje kavinėje A. Juozapavičiaus pr. 49, Kaune   

11. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB ,,Ginvisa“ 

priklausančioje kavinėje Baltijos g. 41B, Kaune   

12. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo MB ,,Kamnis“ priklausančioje 

kavinėje Draugystės g. 1E, Kaune  

13. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB ,,Romovita“ 

priklausančiose viešojo maitinimo vietose Savanorių pr. 266, Kaune   

14. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB ,,VKA paslaugos“ 

priklausančioje viešojo maitinimo vietoje P. Lukšio g. 60, Kaune  

15. „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-290 

,,Dėl didžiausio leistino Kauno miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir 

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

pareigybių skaičiaus ir Kauno miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ 

pakeitimo“.  

16. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. T-543 

„Dėl Kauno gyvūnų globos ir priežiūros tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

17. Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo  

18. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl 

prekybos Kauno viešosiose vietose tvarkos“ pakeitimo  

19. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-82 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 m. 

priemonių finansavimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 

20. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto – gatvių 

priežiūros ir valymo mašinų perdavimo UAB „Kauno švara“  

21. Dėl viešosios įstaigos Kauno Dainavos poliklinikos naudojamo valstybės turto 

nurašymo, išardymo ir likvidavimo  
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22. Dėl viešųjų įstaigų Kauno Centro poliklinikos, Kauno Kalniečių poliklinikos, Kauno 

Šančių poliklinikos ir Kauno Šilainių poliklinikos reorganizavimo, prijungiant jas prie viešosios 

įstaigos Kauno Dainavos poliklinikos  

23. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano 

įgyvendinimo 2016 metų ataskaitai  

24. Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo                

2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo  

25. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-454 

„Dėl Kauno miesto konkurencingumo ir patrauklumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo  

26. Dėl Jaunimo verslo skatinimo programos „Kauno startuoliai“ verslo idėjų, kurios iš 

dalies finansuojamos 2017 metų Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo  

27. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-541 

„Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kauno miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio 

infrastruktūra nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  

28. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kauno bendruomeniniai šeimos namai“  

29. Dėl Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo  

30. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-32 

„Dėl Kauno miesto elektromobilių įkrovimo prieigų plano patvirtinimo“ pakeitimo  

31. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-294 

„Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vietinio susisiekimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi 

Kauno mieste taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  

32. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-165 

„Dėl Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo, jos darbo reglamento, 

Atrankos darbdaviams parinkti organizavimo tvarkos aprašo ir Kitų su viešaisiais darbais susijusių 

išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios  

33. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-38 „Dėl 

Viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios  

34. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programos 

patvirtinimo  

35. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T-524 

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

nustatymo“ pakeitimo  

36. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie 

Žemės ūkio ministerijos Susitarimo Nr. 2 „Dėl 2015 m. birželio 25 d. bendradarbiavimo ir duomenų 

teikimo sutarties Nr. TP11-(7.7)-74 pakeitimo“ projektui  

37. Dėl įgaliojimų suteikimo Nijolei Ivaškevičienei, Aušrai Kazlauskienei ir Rasai 

Pakėnienei  

38. Dėl UAB „Fortum Heat Lietuva“ Palemono gyvenvietės vartotojams centralizuotai 

tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo  

39. Dėl viešosios įstaigos Kauno mažojo teatro reorganizavimo  

40. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-410 

„Dėl Kauno menininkų namų direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo 

netekusiu galios  

41. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-358 

„Dėl Kauno miesto muziejaus direktoriaus pareiginių nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu 

galios  

42. Dėl Savivaldybės atstovo skyrimo ir Kauno miesto muziejaus tarybos sudėties 

patvirtinimo  

43. Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai „Girstučio“ kultūros ir sporto centrui  

44. Dėl nekilnojamojo turto Naglio g. 4C, 4E, Kaune, pirkimo  

45. Dėl turto perdavimo biudžetinėms įstaigoms – Kauno sporto mokykloms  
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46. Dėl Kauno krepšinio mokyklos „Aisčiai“ nuostatų patvirtinimo  

47. Dėl Kauno sporto mokyklos „Startas“ nuostatų patvirtinimo  

48. Dėl Kauno sporto mokyklos „Gaja“ nuostatų patvirtinimo  

49. Dėl Kauno sporto mokyklos „Tauras“ nuostatų patvirtinimo  

50. Dėl Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų ainiai“ nuostatų patvirtinimo  

51. Dėl Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ nuostatų patvirtinimo  

52. Dėl Kauno plaukimo mokyklos nuostatų patvirtinimo  

53. Dėl automobilio perdavimo valdyti ir naudoti patikėjimo teise  Kauno specialiajai 

mokyklai  

54. Dėl leidimo Kauno Prano Mašioto pradinei mokyklai statyti aikšteles Rasytės g. 1, 

Kaune  

55. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo 

perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  

56. Dėl Kauno lopšeliui-darželiui „Liepaitė“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo 

turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-505).  

57. Dėl Kauno miesto savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto 

perdavimo  

58. Dėl sutikimo perimti Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn valstybės trumpalaikį 

materialųjį turtą ir jo perdavimo Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai  

59. Dėl sutikimo tiesti vandentiekio tinklus Kauno miesto savivaldybės panaudos teise 

valdomame žemės sklype  

60. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-533 

,,Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams“ pakeitimo  

61. Dėl įgaliojimų suteikimo Eglei Raguckienei, Rimai Zdanavičienei ir Astai Teresei 

Kulikauskienei  

62. Dėl įgaliojimų suteikimo Jūratei Furmanavičienei, Astai Teresei Kulikauskienei, 

Rimai Zdanavičienei ir Vitalijai Lišauskienei  

63. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-714 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip 

Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo  

64. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-177 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-388 ,,Dėl sutikimo 

nutraukti prieš terminą nuomos sutartį su D. V. Raulynaitienės vaistine „Ekmedina“ ir 

negyvenamųjų patalpų A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaune, nuomos“ pripažinimo netekusiu galios“ 

pripažinimo negaliojančiu ir pritarimo taikos sutarties projektui  

65. Dėl nekilnojamojo turto Sandėlių g. 7, J. Kumpio g. 1 ir Pašilės g. 34, Kaune  

66. Dėl nekilnojamojo turto Veiverių g. 132, Kaune, perdavimo panaudos pagrindais 

viešajai įstaigai „Nacionalinis žiedas“  

67. Dėl nekilnojamojo turto Veiverių g. 132, Kaune, perdavimo panaudos pagrindais 

asociacijai Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupei  

68. Dėl nekilnojamojo turto Vaidoto g. 115, Kaune, perėmimo iš Kauno Šančių 

mokyklos-daugiafunkcio centro  

69. Dėl nekilnojamojo turto J. Gruodžio g. 16, Kaune, nuomos  

70. Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 5, Kaune, perdavimo panaudos pagrindais 

paramos fondui „Rigra“  

71. Dėl nekilnojamojo turto Vytauto pr. 6D, Kaune, perėmimo iš Kauno miesto 

muziejaus  

72. Dėl pritarimo taikos sutarties projektui  

73. Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 5, Kaune, panaudos sutarties su Kauno šeimų, 

kuriose yra psichikos ligonių, bendrija „Prošvaistė“  atnaujinimo  

74. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Kauno tvirtovės parkui valdyti, 

naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  
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75. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto Taikos pr. 51, 

Kaune, nuomos moksleivių maitinimui organizuoti  

76. Dėl nekilnojamojo turto Prancūzų g. 49, Kaune, nuomos.  

77. Dėl negyvenamosios patalpos – neįrengtos pastogės Šv. Gertrūdos g. 8, Kaune, 

dalies pardavimo  

78. Dėl Savivaldybės būsto Plento g. 10D-36, Kaune, įkeitimo  

79. Dėl Savivaldybės būsto Mosėdžio g. 7-37, Kaune, pardavimo  

80. Dėl Savivaldybės būsto Mosėdžio g. 7-67, Kaune, pardavimo  

81. Dėl Savivaldybės būsto Virvių g. 8-3, Kaune, pardavimo  

82. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 69-42, Kaune, pardavimo  

83. Dėl Savivaldybės būsto Zanavykų g. 30-13, Kaune, pardavimo  

84. Dėl Savivaldybės būsto M. Gimbutienės g. 8-64, Kaune, pardavimo  

85. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 3-42, Kaune, pardavimo  

86. Dėl Savivaldybės būsto Tilto g. 4B-1, Kaune, pardavimo  

87. Dėl Savivaldybės būsto Demokratų g. 44-91, Kaune, pardavimo  

88. Dėl Savivaldybės būsto Kuršių g. 16-9, Kaune, pardavimo  

89. Dėl Savivaldybės būsto R. Kalantos g. 145-42, Kaune, pardavimo  

90. Dėl Savivaldybės būsto Taikos pr. 73-61, Kaune, pardavimo  

91. Dėl Savivaldybės būsto Prancūzų g. 59-44, Kaune, pardavimo  

92. Dėl Savivaldybės būsto Taikos pr. 73-53, Kaune, pardavimo  

93. Dėl Savivaldybės būsto Kovo 11-osios g. 80-9, Kaune, pardavimo  

94. Dėl Savivaldybės būsto Ašigalio g. 55-39, Kaune, pardavimo  

95. Dėl Savivaldybės būsto Draugystės g. 7C-18, Kaune, pardavimo  

96. Dėl Savivaldybės būsto Taikos pr. 73-89, Kaune, pardavimo  

97. Dėl Savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 27-10, Kaune, pardavimo  

98. Dėl Savivaldybės būsto Vėtrungės g. 2-5, Kaune, pardavimo  

99. 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  

100. Dėl Kauno suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus  

101. Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2017–2018 mokslo metais patikslinimo ir 

pritarimo patikslintam priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo 

įstaigose, kuriose Kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 2017–2018 mokslo metais  

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

biudžetinėse neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos įstaigose nustatymo  

103. Dėl turto perėmimo ir perdavimo Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklai-

daugiafunkciam centrui  

104. Dėl turto perėmimo ir perdavimo Kauno lopšeliui-darželiui „Klevelis“  

105. Dėl Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos nuostatų patvirtinimo  

106. Dėl Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos nuostatų patvirtinimo  

107. Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo  

108. Dėl Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro pavadinimo 

pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo  

109. Dėl Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo  

110. Dėl Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų 

patvirtinimo  

111. Dėl Kauno ,,Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo  

112. Dėl Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų 

patvirtinimo  

113. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ nuostatų patvirtinimo  

114. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Žuvintas“ nuostatų patvirtinimo  
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115. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Pasaka“ nuostatų patvirtinimo  

116. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“ nuostatų patvirtinimo  

117. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Žemyna“ nuostatų patvirtinimo  

118. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Žingsnelis“ nuostatų patvirtinimo  

119. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Sadutė“ nuostatų patvirtinimo  

120. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Žilvitis“ nuostatų patvirtinimo  

121. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Žvangutis“ nuostatų patvirtinimo  

122. Dėl Kauno 6-ojo  lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo  

123. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“ nuostatų patvirtinimo  

124. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ nuostatų patvirtinimo  

125. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Pušaitė“ nuostatų patvirtinimo  

126. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatų patvirtinimo  

127. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“ nuostatų patvirtinimo  

128. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatų patvirtinimo  

129. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ nuostatų patvirtinimo  

130. Dėl Kauno Šančių lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo  

131. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ nuostatų patvirtinimo  

132. Dėl Kauno Žaliakalnio  lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo  

133. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Volungėlė“ nuostatų patvirtinimo  

134. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Vaikystė“ nuostatų patvirtinimo  

135. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ nuostatų patvirtinimo  

136. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Želmenėlis“ nuostatų patvirtinimo  

137. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Eglutė“ nuostatų patvirtinimo  

138. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Klausutis“ nuostatų patvirtinimo  

139. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Giliukas“ nuostatų patvirtinimo  

140. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ nuostatų patvirtinimo  

141. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Aušrinė“ nuostatų patvirtinimo  

142. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Aviliukas“ nuostatų patvirtinimo  

143. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ nuostatų patvirtinimo  

144. Dėl Kauno vaikų darželio ,,Rudnosiukas“ nuostatų patvirtinimo  

145. Dėl Kauno vaikų darželio ,,Raudonkepuraitė“ nuostatų patvirtinimo  

146. Dėl Kauno vaikų darželio ,,Nykštukas“ nuostatų patvirtinimo  

147. Dėl Kauno vaikų darželio ,,Žiogelis“ nuostatų patvirtinimo  

148. Dėl Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ nuostatų patvirtinimo  

149. Dėl Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ nuostatų patvirtinimo  

150. Dėl Kauno vaikų darželio „Dvarelis“ nuostatų patvirtinimo  

151. Dėl Kauno menų darželio „Etiudas“ nuostatų patvirtinimo  

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 

 

 

P. Mačiulis. Informuoju, kad R. Skilandis nusišalina nuo darbotvarkės 99 „Dėl didžiausio 

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

ir švietimo pagalbos įstaigose nustatymo“ (TR-492) klausimo svarstymo.  

J. Koryzna. Nusišalinu nuo darbotvarkės 10 „Dėl viešųjų įstaigų Kauno Centro 

poliklinikos, Kauno Kalniečių poliklinikos, Kauno Šančių poliklinikos ir Kauno Šilainių 

poliklinikos reorganizavimo, prijungiant jas prie viešosios įstaigos Kauno Dainavos poliklinikos“ 

(TR-512) klausimo svarstymo. 

 

 P. Mačiulis. Pasisakys J. Gudelytė, Vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos 

valdybos Prevencijos skyriaus viršininkė.  
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 J. Gudelytė. Laba diena gerb. Tarybos nariai. Mano pranešimas bus orientuotas į 

viešojo maitinimo subjektus, prekiaujančius alkoholiu nakties metu. Šią problemą mato policija ir 

vietos savivaldos institucijos. Pateiksiu statistinę analizę (medžiaga pridedama) apie policijoje 

registruotus pranešimus, susijusius su šių subjektų veikla, t. y. organizuotus patikrinimų reidus, 

pažeidimų skaičių ir policijos registro duomenimis gautų iškvietimų skaičių. Policijos ir 

Savivaldybės duomenimis naktimis dirba 19 subjektų, kurie, naudodamiesi įstatymo spragomis, 

susiklosčiusia teismų teisine praktika ir prisidengdami viešojo maitinimo statusu, prekiauja 

alkoholiniais gėrimais išsinešimui. Šių subjektų nepavadinsi viešojo maitinimo įstaigomis, 

valgyklomis ar restoranais. Paprastai jie neturi virtuvės karšto maisto gamybai, apsiriboja 

pusfabrikačių pašiltinimu mikrobangų krosnelėse. Juose po 22 valandos atvirai parduodamas 

alkoholis išsinešimui pradarytoje taroje, kai kurios darbą pradeda tik nuo 22 valandos (Kalantos g. 82). 

Galima daryti išvadą, kad šios įstaigos funkcionuoja tik dėl alkoholio pardavimo išsinešimui. 

Alkoholio įstatymas nenumato atsakomybės alkoholinių gėrimų pirkėjams ir jį išsinešantiems. Nuo 

2016 m. sausio mėn. iki 2017 m. birželio 1 d. Kauno policija gavo 391 pranešimą, iš jų – 45 

muštynės, 15 plėšimų, 87 kūno sužalojimai, 138 viešosios tvarkos pažeidimai, 51 vagystė ir kt. 

Galima daryti išvadą – jeigu šios įstaigos nebūtų dirbę ar dirbę iki 22 valandos šių pažeidimų galbūt 

nebūtų buvę. Policija, reaguodama į tokį pažeidimų skaičių, atliko situacijos analizę, organizavo 

tikslines prevencines priemones Kauno mieste kartu su Kauno valstybinės maisto ir veterinarinės 

tarnybos bei Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu. Viena priemonė buvo vykdyta 

birželio 27 d. naktį, kurios metu nustatyti administraciniai pažeidimai 7 objektuose. Po savaitės vėl 

buvo vykdytos analogiškos prevencinės priemonės ir 3 situacija kartojasi (pridedama).    

 Prašytume miesto Tarybos priimant sprendimus atsižvelgti į analizės duomenis, kad tie 

skaičiukai sumažėtų ir tokiu būtų formuotume saugesnę aplinką Kauno miesto gyventojams.   

 KALBĖJO: 

 L. Kudarienė. Noriu paklausti dėl P. Rugio įmonės „Broliai juodvarniai“. Rašote, kad 

nustatyti plėšimai, kūno sužalojimai, muštynės ir t. t., o kitoje grafoje rašoma, kad nusižengimų 

nenustatyta? 

 J. Gudelytė. Vienoje grafoje nurodyta, kiek prevencinių priemonių metu buvo atlikta 

patikrinimų, o kitoje pateikta informacija, kiek policijos registruojamų įvykių registre buvo gauta 

iškvietimų konkrečiu adresu. Tai skirtingi duomenys. 

 D. Razmislevičius. Kuriuo paros metu yra daugiausiai iškvietimų?  

 J. Gudelytė. Daugiausiai po 22 valandos.  

 G. Žukauskas. Noriu padėkoti už gerą policijos darbą su bendruomenėmis. Anksčiau, 

kai pradėjom tą procesą sakydavo, kad žlugdom verslą. Ar yra kas juos dabar užstoja? Vis tik – tai 

verslas.   

 J. Gudelytė. Nei policija, nei Savivaldybė turbūt nesiekia naikinti verslo, panaikinti 

licencijas, bet atitinkamai analizuoja kiekvieną subjektą, jo veiklą, gaunamų pranešimų skaičių 

kiekvienai situacijai individualiai priimti tam tikrus sprendimus. Nesam orientuoti į tai, kad visus 

uždarom.  

 Ž. Garšva. Jūsų manymu, koks būtų objektyvus laiko ribojimas? Nuo kelintos ir iki 

kelintos valandos? 

 J. Gudelytė. Nenorėčiau kategoriškai teikti, reikėtų kiekvieną situaciją individualiai 

nagrinėti.  

 Ž. Garšva. Manote, kad visiems bendras sprendimas nebūtų objektyvu? 

 J. Gudelytė. Kiekvieną subjektą reikia vertinti individualiai ir taikyti priemones.  

 A. Raižys. Aš irgi manau, kad kiekvieną subjektą reikia vertinti objektyviai. Komiteto 

posėdyje buvo svarstomas projektas dėl UAB „Nibrė“. Įmonė nepažeidžia veterinarijos tarnybos 

reikalavimų, joje įdarbinti 9 darbuotojai, ruošiami gedulingus pietūs. Gal jiems galima neriboti 

prekybos alkoholiu nuo 22 valandos? 

 J. Gudelytė. Nesame kategoriškai nusiteikę nei į vieną subjektą.  
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1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-513 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais 

laiko apribojimo UAB „Nibrė“ priklausančiose viešojo maitinimo vietose M. Riomerio g. 1A, 

Kaune“.  

Pranešėja – S. Šėlienė, Klientų aptarnavimo skyrius Licencijų ir leidimų poskyrio vedėja. 

Atsižvelgiant į gyventojų skundus, mažmeninės prekybos alkoholiais gėrimais ribojimo darbo 

grupės bei gauta policijos medžiaga siūlome šiame taške apriboti prekybą alkoholiniais gėrimais 

nuo 22 val. iki 7 val. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Miesto ūkio ir 

paslaugų komitetas pritarė su pastabomis. Siūlo 1 punkte vietoj skaičiaus „7“ įrašyti skaičių „10“ ir 

apriboti prekybos alkoholiu laiką nuo 22 val. iki 10 val. ir kitoms viešojo maitinimo vietoms, dėl 

kurių gauta informacija iš policijos apie daugybinius iškvietimus (muštynės, kūno sužalojimai, girtų 

asmenų konfliktai, viešosios tvarkos pažeidimai) nakties metu. Parengus Tarybos sprendimą yra 

gauta papildoma medžiaga, todėl prašome papildyti sprendimo preambulę ir po žodžio 

„atsižvelgdama į“ rašyti „gyventojų 2017 m. liepos 5 d. skundą Nr. R26-63, Kauno miesto 

savivaldybės administracijos filialo Gričiupio seniūnijos 2017 m. liepos 5 d. raštą  Nr. 51-13-80, 

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2017 m. liepos 7 d. raštą                                       

Nr. 20-S-74612(1.16E),“ 

KALBĖJO: 

I. Vaškevičienė, UAB „Nibrė“ direktorė. Esu išsiuntusi visiems Tarybos nariams veiklos 

aprašymą su nuotraukomis. Apie šį sprendimo projektą sužinojau atsitiktinai, kai birželio mėnesį 

buvo fotografuojama kavinė. Į Savivaldybę išsiunčiau elektroninį užklausimą, bet atsakymo 

negavau. Kreipiausi į Licencijų skyrių, atsakymą gavau paštu, tačiau jokių pasiūlymų ar pastabų 

negavau. Įmonė organizuoja banketus ir pobūvius, turime 2 licencijas: viena – banketai, furšetai, 

kita – naktinis baras. Noriu atkreipti dėmesį, gal ne viskas išsiaiškinta mano įmonės atveju. 

Stengiuosi būti aktyvi Kauno miestui, esu samarietė. Prašau neriboti prekybos alkoholiniais 

gėrimais darbo laiko.  

J. Koryzna. Kokie argumentai lėmė, kad siūlote prekiauti alkoholiu nuo 7 ryto? Taip anksti,  

7 val. ryto, žmogui juk nereikia alkoholio. 

S. Šėlienė. Laikas nuo 22 val. iki 7 val. yra pasiūlytas policijos. Tai yra nakties laikas ir 

gaunama daugiausia pranešimų.   

V. Gudėnas. Ar jau yra suformuota teismų praktika? Jeigu Savivaldybė pralaimi tiek daug 

bylų, ką sako teisėjai šiuo klausimu? Gal mes neteisėtai ribojam darbo laiką? 

S. Šėlienė. Teismų praktikos nėra suformuota. Labai įvairūs teismų sprendimai. 

P. Mačiulis. Ta kova, kuri buvo pradėta nebuvo sėkminga. Šį kartą į viską atkreipėme 

dėmesį.  

R. Skilandis. Ar buvo šiai ir kitoms įmonėms apribotas pardavimo laikas ir, ar buvo su 

teismais pasirašytos kokios nors taikos sutartys dėl šių įmonių veiklos?  

S. Šėlienė. 2013 m. lapkričio 14 d. sprendimu buvo apribotas laikas ne įmonėms, bet 

adresams, t. y., bet kuriai įmonei būtų galiojęs šis apribojimas. Konkrečiai ši įmonė skundė teisme ir 

laimėjo. Beveik visos, kurias šiandien teikiame, yra laimėjusios teismuose. 2013 m. buvo ribojama 

ne individualiai, bet buvo priimtas norminis teisės aktas, ribojama adresui.  

Ž. Garšva. Jeigu skyrius gautų protokolinį pavedimą, per kiek laiko galėtų paruošti 

neišdavimo arba ribojimo tvarką, kurioje būtų nustatyti konkretūs kriterijai, kuriais vadovaujantis 

žinotume kam turi būti ribojamas alkoholio pardavimas.   

S. Šėlienė. Manau, kad paruoštume rugsėjo mėnesio Tarybos posėdžiui.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Tiesioginis kelias į alkoholizmą yra pagiriojimasis alkoholiu. Aš manau, kad 

tai negerai, jog leidžiama prieš darbą eiti į barą išgerti. Mes turėtume neleisti ryto valandomis 

prekiauti alkoholiu. Alkoholis prekyboje turėtų atsirasti 10 ar 11 valandomis.   

P. Mačiulis. Žinome praeitos kadencijos pastangas dėl alkoholio prekybos ribojimo. Ne 

viskas pavyko, bet bendromis pastangomis riboti, kad alkoholizmas nesiplėstų ir tų taškų Kauno 

mieste mažėtų.   

http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/kontaktu-paieska-ir-struktura/
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P. Mačiulis. Turime kelis siūlymus. Pirmiausiai sprendimo preambulės papildymas. 

Kadangi nėra prieštaraujančių ir siūlymų – preambulė pakeista.    

 

Miesto ūkio ir paslaugų komitetas siūlė apriboti prekybos alkoholiu laiką nuo 22 val. iki 10 

valandos.  

Kitas siūlymas Lietuvos Liberalų sąjūdžio ir Vieningo Kauno frakcijų dėl apribojimo 

prekybos alkoholiu laiką nuo 14 val. iki 10 valandos (pridedama).  

Priėmus tokį sprendimą būtų leista alkoholiu prekiauti 4 valandas per parą.  

 

Dalyvauja 16 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl Lietuvos Liberalų sąjūdžio ir Vieningo Kauno frakcijų siūlymo apriboti 

prekybos alkoholiu laiką nuo 14 iki 10 valandos.  

Balsavo: už – 11, prieš – 1, susilaikė – 4 (balsavimo rezultatų protokolas pridedamas). 

NUSPRĘSTA. Vieningo Kauno frakcijos vardu prašome pakartoti balsavimą. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Lietuvos Liberalų sąjūdžio ir Vieningo Kauno frakcijų siūlymo apriboti 

prekybos alkoholiu laiką nuo 14 iki 10 valandos.  

Balsavo: už – 19, prieš – 2, susilaikė – 7  

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dėl Miesto ūkio ir paslaugų komiteto siūlymo balsuoti nereikės, 2 frakcijų siūlymas 

apriboti prekybos alkoholiu laiką nuo 14 iki 10 valandos jau priimtas.  

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-410 

pridedamas). 

 

 

P. Mačiulis. Kituose analogiškuose sprendimuose dėl prekybos alkoholiniais gėrimais 

laiko apribojimo bus atitinkamai papildomos preambulės.  

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-514 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais 

laiko apribojimo MB „Miglutė“ priklausančioje kavinėje Ukmergės g. 34A, Kaune“. 

Pranešėja – S. Šėlienė, Klientų aptarnavimo skyrius Licencijų ir leidimų poskyrio vedėja.  

Prašome papildyti sprendimo preambulę ir po žodžio „atsižvelgdama į“ rašyti „Kauno miesto 

savivaldybės administracijos filialo Eigulių seniūnijos 2017 m. liepos 5 d. raštą Nr. 08-12-26, 

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2017 m. liepos 7 d. raštą                                      

Nr. 20-S-74612(1.16E)“. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Miesto ūkio ir 

paslaugų komitetas siūlo Tarybos sprendimo projekto 1 punkte vietoj skaičiaus „7“ įrašyti skaičių 

„10“ ir apriboti prekybos alkoholiu laiką nuo 22 val. iki 10 val. ir kitoms viešojo maitinimo 

vietoms, dėl kurių gauta informacija iš policijos apie daugybinius iškvietimus (muštynės, kūno 

sužalojimai, girtų asmenų konfliktai, viešosios tvarkos pažeidimai) nakties metu. 

KALBĖJO: 

Ž. Garšva. Jūs, kaip sprendimo rengėjas, siūlote nuo 22 val. Ar manote, kad tas laikas pats 

objektyviausias? 

S. Šėlienė. Kaip minėjau šitą laiką siūlė policija. Alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo 

darbo grupė pritarė šitam laikui.  

J. Koryzna. Mes balsavome už leidimą prekiauti alkoholiu nuo 10 val. iki 14 val. Tai 

reikštų, kad 4 valandas darbo metu galima laisvai pirkti alkoholį, o po darbo viskas draudžiama. Ar 

tai logiška.  

http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/kontaktu-paieska-ir-struktura/
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S. V. Bartaška. Jeigu žmogus nori nusipirkti alkoholio darbo metu, tam yra parduotuvės. 

Tegul kavinėje vyksta gedulingi pietūs ar kita šventė. Juk tai kavinė. Baikim žaisti žaidimą, kad tai 

kavinė su galimybe pirkti alkoholį.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

Ž. Garšva. Ribodami laiką tam tikrom kavinėm, leisdami prekiauti iki 14 valandos, ar 

nestumiam norinčių nusipirkti alkoholio į didelių kavinių tinklus.  

J. Koryzna. Policijos atstovė minėjo, kad yra barų, kuriuose vyksta gimtadieniai, gedulingi 

pietūs. Tai reiškia, kad negalime į juos žiūrėti visus vienodai, kai kuriuos galima prilyginti kavinėm. 

Jeigu prekyba alkoholiu bus leidžiama nuo 10 val. iki 14 val., tai logiška būtų visiškai uždrausti 

prekybą alkoholiu ir nereikės mokėti už licencijos išdavimą.    

A. Palionis. Noriu paaiškinti Vieningo Kauno frakcijos siūlymą, kurį pateikėme su 

Liberalų sąjūdžio frakcija. Po kavinių statusu Kaune veikia 21 baras. Šiandien svarstome tuos, kurie 

turėjo pažeidimų. Mes nekalbame apie kavinių licencijų naikinimą, mes kalbame apie tuos, kurie 

tapo policijos suvestinių dalyviais.  

 

P. Mačiulis. Prieštaraujančių dėl preambulės pakeitimo nėra – preambulė pakeista.  

 

Dalyvauja 25 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Lietuvos Liberalų sąjūdžio ir Vieningo Kauno frakcijų siūlymo apriboti 

prekybos alkoholiu laiką nuo 14 iki 10 valandos.  

Balsavo: už – 19, prieš – 0, susilaikė – 6.  

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

  

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-411 

pridedamas). 

 

 

Ž. Garšva. Naktinių girdyklų statusą mes sugalvojome patys. Net neabejoju, kad reikia 

prieš juos kovoti, bet pavadinimas yra „naktinių“, tai reiškia, reikia riboti naktinę jų veiklą.  

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-558 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais 

laiko apribojimo L. Šešplaukienės firmai ,,Banginukas“ priklausančiame bare Sukilėlių pr. 74, 

Kaune“. 

Pranešėja – S. Šėlienė, Klientų aptarnavimo skyrius Licencijų ir leidimų poskyrio vedėja.  

Prašome papildyti sprendimo preambulę ir po žodžio „atsižvelgdama į“ rašyti „Kauno miesto 

savivaldybės administracijos filialo Žaliakalnio seniūnijos 2017 m. liepos 4 d. raštą Nr. 23-11-67“. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

  

P. Mačiulis. Prieštaraujančių nėra, preambulė pakeista.  

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Lietuvos Liberalų sąjūdžio ir Vieningo Kauno frakcijų siūlymo apriboti 

prekybos alkoholiu laiką nuo 14 iki 10 valandos.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-412 

pridedamas). 

 

 

http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/kontaktu-paieska-ir-struktura/
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4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-559 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais 

laiko apribojimo UAB „Vox Optima“ priklausančiame bare Šiaurės pr. 43A, Kaune“. 

Pranešėja – S. Šėlienė, Klientų aptarnavimo skyrius Licencijų ir leidimų poskyrio vedėja.  

Prašome papildyti sprendimo preambulę ir įrašyti žodžius: „Kauno miesto savivaldybės 

administracijos filialo Eigulių seniūnijos 2017 m. liepos 5 d. raštą Nr. 08-12-26 ir Kauno apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato 2017 m. liepos 7 d. raštą Nr. 20-S-74612(1.16E)“. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

P. Mačiulis. Prieštaraujančių nėra, preambulė pakeista.  

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Lietuvos Liberalų sąjūdžio ir Vieningo Kauno frakcijų siūlymo apriboti 

prekybos alkoholiu laiką nuo 14 iki 10 valandos.  

Balsavo: už – 22, prieš – 1, susilaikė – 4.  

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-413 

pridedamas). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-560 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais 

laiko apribojimo P. Rugio įmonei ,,Broliai juodvarniai“ priklausančiame bare Varnių g. 44A, Kaune  

Pranešėja – S. Šėlienė, Klientų aptarnavimo skyrius Licencijų ir leidimų poskyrio vedėja. 

Prašome papildyti sprendimo preambulę ir įrašyti žodžius: „ir 2017 m. liepos 7 d. raštą                        

Nr. 20-S-74612(1.16E)“. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

P. Mačiulis. Prieštaraujančių nėra, preambulė pakeista.  

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Lietuvos Liberalų sąjūdžio ir Vieningo Kauno frakcijų siūlymo apriboti 

prekybos alkoholiu laiką nuo 14 iki 10 valandos.  

Balsavo: už – 22, prieš – 1, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-414 

pridedamas). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-561 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais 

laiko apribojimo UAB „Odorė“ priklausančiame bare V. Krėvės pr. 104A, Kaune“. 

Pranešėja – S. Šėlienė, Klientų aptarnavimo skyrius Licencijų ir leidimų poskyrio vedėja. 

Prašome papildyti sprendimo preambulę ir įrašyti žodžius: „ir 2017 m. liepos 10 d. raštą Nr. 07-12-52“. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

P. Mačiulis. Prieštaraujančių nėra, preambulė pakeista.  

 

Dalyvauja 25 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Lietuvos Liberalų sąjūdžio ir Vieningo Kauno frakcijų siūlymo apriboti 

prekybos alkoholiu laiką nuo 14 iki 10 valandos.  

Balsavo: už – 21, prieš – 1, susilaikė – 3. 

http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/kontaktu-paieska-ir-struktura/
http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/kontaktu-paieska-ir-struktura/
http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/kontaktu-paieska-ir-struktura/
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NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti 

  

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-415 

pridedamas). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-562 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais 

laiko apribojimo P. Rugio įmonei ,,Broliai juodvarniai“ priklausančiame bare Varnių g. 15, Kaune“. 

Pranešėja – S. Šėlienė, Klientų aptarnavimo skyrius Licencijų ir leidimų poskyrio vedėja. 

Prašome papildyti sprendimo preambulę ir įrašyti žodžius: „ir 2017 m. liepos 7 d. raštą  

Nr. 20-S-74612(1.16E)“. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

P. Mačiulis. Prieštaraujančių nėra, preambulė pakeista.  

 

Dalyvauja 25 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Lietuvos Liberalų sąjūdžio ir Vieningo Kauno frakcijų siūlymo apriboti 

prekybos alkoholiu laiką nuo 14 iki 10 valandos.  

Balsavo: už – 21, prieš – 1, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti 

  

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-416 

pridedamas). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-563 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais 

laiko apribojimo P. Rugio įmonei „Broliai juodvarniai“ priklausančiame bare Žemaičių pl. 11A, 

Kaune“. 

Pranešėja – S. Šėlienė, Klientų aptarnavimo skyrius Licencijų ir leidimų poskyrio vedėja. 

Prašome papildyti sprendimo preambulę ir įrašyti žodžius: „Kauno miesto savivaldybės 

administracijos filialo Šilainių seniūnijos 2017 m. liepos 5 d. raštą Nr. 16-12-44“. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

P. Mačiulis. Prieštaraujančių nėra, preambulė pakeista.  

 

Dalyvauja 23 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Lietuvos Liberalų sąjūdžio ir Vieningo Kauno frakcijų siūlymo apriboti 

prekybos alkoholiu laiką nuo 14 iki 10 valandos.  

Balsavo: už – 19, prieš – 0, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti 

  

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-417 

pridedamas). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-564 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais 

laiko apribojimo UAB ,,Kristroma“ priklausančioje kavinėje Šv. Gertrūdos g. 10, Kaune“. 

Pranešėja – S. Šėlienė, Klientų aptarnavimo skyrius Licencijų ir leidimų poskyrio vedėja. 

Prašome papildyti sprendimo preambulę ir įrašyti žodžius: „ir 2017 m. liepos 7 d. raštą  

Nr. 20-S-74612(1.16E)“. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/kontaktu-paieska-ir-struktura/
http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/kontaktu-paieska-ir-struktura/
http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/kontaktu-paieska-ir-struktura/
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P. Mačiulis. Prieštaraujančių nėra, preambulė pakeista.  

 

Dalyvauja 24 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Lietuvos Liberalų sąjūdžio ir Vieningo Kauno frakcijų siūlymo apriboti 

prekybos alkoholiu laiką nuo 14 iki 10 valandos.  

Balsavo: už – 20, prieš – 0, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti 

  

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-418 

pridedamas). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-565 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais 

laiko apribojimo UAB ,,Kristroma“ priklausančioje kavinėje A. Juozapavičiaus pr. 49, Kaune“. 

Pranešėja – S. Šėlienė, Klientų aptarnavimo skyrius Licencijų ir leidimų poskyrio vedėja. 

Prašome papildyti sprendimo preambulę ir įrašyti žodžius: „Kauno miesto savivaldybės 

administracijos filialo Šančių seniūnijos 2017 m. liepos 4 d. raštą Nr. 15-10-63“. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

P. Mačiulis. Prieštaraujančių nėra, preambulė pakeista. 

 

Dalyvauja 23 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Lietuvos Liberalų sąjūdžio ir Vieningo Kauno frakcijų siūlymo apriboti 

prekybos alkoholiu laiką nuo 14 iki 10 valandos.  

Balsavo: už – 19, prieš – 0, susilaikė – 4 . 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti 

  

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-419 

pridedamas). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-566 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais 

laiko apribojimo UAB ,,Ginvisa“ priklausančioje kavinėje Baltijos g. 41B, Kaune“. 

Pranešėja – S. Šėlienė, Klientų aptarnavimo skyrius Licencijų ir leidimų poskyrio vedėja. 

Prašome papildyti sprendimo preambulę ir įrašyti žodžius: „Kauno miesto savivaldybės 

administracijos filialo Šilainių seniūnijos 2017 m. liepos 5 d. raštą Nr. 16-12-44“. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

P. Mačiulis. Prieštaraujančių nėra, preambulė pakeista. 

 

Dalyvauja 22 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Lietuvos Liberalų sąjūdžio ir Vieningo Kauno frakcijų siūlymo apriboti 

prekybos alkoholiu laiką nuo 14 iki 10 valandos.  

Balsavo: už – 18, prieš – 0, susilaikė – 4 . 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti 

  

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-420 

pridedamas). 

http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/kontaktu-paieska-ir-struktura/
http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/kontaktu-paieska-ir-struktura/
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12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-567 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais 

laiko apribojimo MB ,,Kamnis“ priklausančioje kavinėje Draugystės g. 1E, Kaune“. 

Pranešėja – S. Šėlienė, Klientų aptarnavimo skyrius Licencijų ir leidimų poskyrio vedėja. 

Prašome papildyti sprendimo preambulę ir įrašyti žodžius: „ir 2017 m. liepos 10 d. raštą Nr. 07-12-52“.  

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

P. Mačiulis. Prieštaraujančių nėra, preambulė pakeista. 

 

Dalyvauja 24 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Lietuvos Liberalų sąjūdžio ir Vieningo Kauno frakcijų siūlymo apriboti 

prekybos alkoholiu laiką nuo 14 iki 10 valandos.  

Balsavo: už – 20, prieš – 0, susilaikė – 4 . 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti 

  

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-421 

pridedamas). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-568 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais 

laiko apribojimo UAB ,,Romovita“ priklausančiose viešojo maitinimo vietose Savanorių pr. 266, 

Kaune“. 

Pranešėja – S. Šėlienė, Klientų aptarnavimo skyrius Licencijų ir leidimų poskyrio vedėja. 

Prašome papildyti sprendimo preambulę: po žodžių „raštą Nr. 07-12-50“ rašyti „ir 2017 m. liepos 10 d. 

raštą Nr. 07-12-52“, o po žodžių „raštą Nr. 20-S-72554(1.16E)“ rašyti „ir 2017 m. liepos 7 d. raštą  

Nr. 20-S-74612(1.16E)“. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

P. Mačiulis. Prieštaraujančių nėra, preambulė pakeista. 

 

Dalyvauja 25 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Lietuvos Liberalų sąjūdžio ir Vieningo Kauno frakcijų siūlymo apriboti 

prekybos alkoholiu laiką nuo 14 iki 10 valandos.  

Balsavo: už – 21, prieš – 0, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti 

  

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-422 

pridedamas). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-569 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais 

laiko apribojimo UAB ,,VKA paslaugos“ priklausančioje viešojo maitinimo vietoje P. Lukšio g. 60, 

Kaune“. 

Pranešėja – S. Šėlienė, Klientų aptarnavimo skyrius Licencijų ir leidimų poskyrio vedėja.  

Prašome papildyti sprendimo preambulę: po žodžių „atsižvelgdama į“ rašyti „Kauno 

miesto savivaldybės administracijos filialo Eigulių seniūnijos 2017 m. liepos 5 d. raštą Nr. 08-12-

26“, o po žodžių „raštą Nr. 20-S-72554(1.16E)“ rašyti „ir 2017 m. liepos 7 d. raštą Nr. 20-S-

74612(1.16E)“. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/kontaktu-paieska-ir-struktura/
http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/kontaktu-paieska-ir-struktura/
http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/kontaktu-paieska-ir-struktura/
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P. Mačiulis. Prieštaraujančių nėra, preambulė pakeista. 

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Lietuvos Liberalų sąjūdžio ir Vieningo Kauno frakcijų siūlymo apriboti 

prekybos alkoholiu laiką nuo 14 iki 10 valandos.  

Balsavo: už – 22, prieš – 0, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti 

  

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-423 

pridedamas). 

  
 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-455 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-290 ,,Dėl didžiausio leistino Kauno miesto 

savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir 

gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus ir Kauno miesto savivaldybės 

administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Pranešėjas – G. Petrauskas, Savivaldybės administracijos direktorius. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Naujam skyriuje laukia daug darbų, ar pakaks 6 darbuotojų?  

G. Petrauskas. Numatome dar vieną darbuotoją. Manau, kad užteks.   

E. Gudišauskienė. Kas bus skyriaus vadovas? 

G. Petrauskas. Kol kas numatoma palikti M. Kyguolį, paskui bus konkursas. 

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-424 pridedamas).    

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-510 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. T-543 „Dėl Kauno gyvūnų globos ir priežiūros 

tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – D. Sirgedas, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Žukauskas. Kelis posėdžius turėjote būdamas Gyvūnų globos tarybos pirmininku ir 

kokie miestui svarbūs klausimai buvo sprendžiami? 

D. Sirgedas. Tiksliai nepasakysiu, o svarbesni klausimai tai gyvūnų kapinaičių steigimas, 

kačių programa, gyvūnų globos strategija Kauno mieste.  

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-425 pridedamas). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-553 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Korektūra ir Bendrojo plano pakeitimas yra 

skirtingi dalykai. Korektūra, tai klaidų taisymas. Šiuo sprendimu daroma 21 pozicijos korektūra. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 
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P. Jakštas. Ar artimiausiu metu nebus keičiami Bendrojo plano sprendiniai? 

N. Valatkevičius. Atliktas Bendrojo plano monitoringas ir numatytos apie 46 pozicijos, bet 

iš jų – 21 pozicija pripažinta kaip klaidos. Kitoms vietoms pagal monitoringą turėtų būti parengtas 

Bendrojo plano pakeitimas.   

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-426 pridedamas).        

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-548 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2003 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl prekybos Kauno viešosiose vietose tvarkos“ 

pakeitimo“.  

Pranešėja – S. Šėlienė, Klientų aptarnavimo skyrius Licencijų ir leidimų poskyrio vedėja. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. 427 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-442 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-82 „Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo“ 

pakeitimo“.  

Pranešėjas – A. Beliavičius, Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas, 

atliekantis vedėjo funkcijas  

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-428 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-450 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio ilgalaikio materialiojo turto – gatvių priežiūros ir valymo mašinų perdavimo UAB 

„Kauno švara“. 

Pranešėjas – A. Beliavičius, Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas, 

atliekantis vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 24 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 22, prieš – 1, susilaikė – 1 . 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-429 pridedamas).          

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-443 „Dėl viešosios įstaigos Kauno 

Dainavos poliklinikos naudojamo valstybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo“.  

Pranešėja – A. Garmienė, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas  

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-430 pridedamas). 

 

http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/kontaktu-paieska-ir-struktura/
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22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-512 „Dėl viešųjų įstaigų Kauno Centro 

poliklinikos, Kauno Kalniečių poliklinikos, Kauno Šančių poliklinikos ir Kauno Šilainių 

poliklinikos reorganizavimo, prijungiant jas prie viešosios įstaigos Kauno Dainavos poliklinikos“. 

Pranešėja – A. Garmienė, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 22 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 17, prieš – 0, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-431 pridedamas). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-454 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2016 metų ataskaitai“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-432 pridedamas).    

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas TR-549 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir 

bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės 

,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 

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

svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas 

pritarė su pastaba. Siūlo Aprašo 24 punkto pirmame sakinyje išbraukti žodžius „atsižvelgiant į jose 

gyvenančių asmenų skaičių“, toliau papildyti tokiu sakiniu „Pusė skiriamos sumos (bazinė dalis) 

lygiomis dalimis padalijama visoms seniūnijoms, kuriose sudarytos išplėstinės seniūnaičių sueigos, 

o kita pusė sumos padalijama visoms seniūnijoms pagal kiekvienos seniūnijos gyventojų skaičių 

(70 proc.) ir teritorijos dydį (30 proc.)“, toliau kaip tekste. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Žukauskas. Gautas Panemunės bendruomenės centro asociacijos raštas su pastabomis 

dėl seniūnaičių pasisakymo laiko apribojimo, bendruomeninių organizacijų atstovų skaičius 

mažinamo ir galimybės remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse. Jeigu šiandien priimsime 

sprendimą, tai siūlau kitam posėdžiui jį peržiūrėti ir padaryti pakeitimus pagal ministerijos 

nuostatas.      

P. Mačiulis. TS-LKD frakcija siūlo klausimo svarstymą atidėti.  

 

Dalyvauja 25 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl klausimo atidėjimo. 

Balsavo: už – 4, prieš – 15, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Klausimas neatidėtas.  

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komiteto siūlymo. 

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

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarta.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-433 

paskelbtas Teisės aktų registre).  

  

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-534 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2010 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-454 „Dėl Kauno miesto konkurencingumo ir 

patrauklumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-434 paskelbtas 

Teisės aktų registre).  

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas TR-532 „Dėl Jaunimo verslo skatinimo programos 

„Kauno startuoliai“ verslo idėjų, kurios iš dalies finansuojamos 2017 metų Kauno miesto 

savivaldybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-435 pridedamas).  

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-441 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-541 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kauno 

miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-436 paskelbtas 

Teisės aktų registre).  

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-479 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą 

„Kauno bendruomeniniai šeimos namai“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarė be pastabų.  

A. Murauskas. Esu Lietuvos tėvų forumo pirmininkas. Siūlau 16 klausimą atidėti arba 

labiau į jį įsigilinti. Tai labai jautrus klausimas ir jeigu visi esate susipažinę, balsuokite. Man teko 

domėtis projekto organizatoriais bei partneriais ir pastebėjau, kad jie yra labai skirtingų vertybinių 

orientacijų. Man baisu, kad tie žmonės, kurie darys įtaką šeimos ir asmens psichinei sveikatai, kad 

nedarytų kebliai, t. y., kad nebūtų pinigai išleidžiami tik projektui. Pažiūrėkite kokios projekte yra 

partnerinės organizacijos ir jų vertybinės orientacijos. Jeigu tam neskyrėte laiko, siūlyčiau 

pasigilinti labiau. Aš dabar tai darau ir man kyla daug klausimų. Jeigu jūs susipažinę ir manote, 

kad balsuoti verta, balsuokite. Gal aš klystu ir įnešu nerimo.   

A. Raižys. Ketvirtas partneris, kuris auklės mūsų vaikus po katalikiška priedanga, internete 

14-čiams siūlo lytinius santykius....   

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 
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Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 19, prieš – 4, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-437 pridedamas).   

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-550 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarė be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-438 paskelbtas 

Teisės aktų registre).  

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-554 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Kauno miesto elektromobilių įkrovimo prieigų 

plano patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – M. Augustaitis, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjo 

pavaduotojas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

P. Mačiulis. Gautas P. Jakšto siūlymas įtraukti į sprendimo projektą papildomą punktą: 

„Tiesiant naujas gatves, rekonstruojant ir atliekant esamų gatvių kapitalinį remontą įrengti 

elektromobilių įkrovimo prieigas gatvių apšvietimo atramose (pagal poreikį)“.  

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl P. Jakšto siūlymo.  

Balsavo: už – 22, prieš – 1, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Perbalsuoti, Tarybos nariai nesuprato klausimo. 

 

P. Mačiulis. Netinkamai pristačiau klausimą, todėl Vieningo Kauno vardu siūlau balsuoti 

dar kartą. Kartoju siūlymą: „Tiesiant naujas gatves, rekonstruojant ir atliekant esamų gatvių 

kapitalinį remontą įrengti elektromobilių įkrovimo prieigas gatvių apšvietimo atramose (pagal 

poreikį)“.  

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl P. Jakšto siūlymo (pridedama). 

Balsavo: už – 3, prieš – 12, susilaikė – 12. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarta.   

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-439 paskelbtas 

Teisės aktų registre).  

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-557 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-294 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vietinio 

susisiekimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi Kauno mieste taisyklių patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

Pranešėjas – M. Augustaitis, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjo 

pavaduotojas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų,  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-440 paskelbtas 

Teisės aktų registre).  

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-494 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių 

atrankos komisijos sudarymo, jos darbo reglamento, Atrankos darbdaviams parinkti organizavimo 

tvarkos aprašo ir Kitų su viešaisiais darbais susijusių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-441paskelbtas 

Teisės aktų registre.  

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-493 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-38 „Dėl Viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo“ 

pripažinimo netekusiu galios“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-442 paskelbtas 

Teisės aktų registre).  

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-555 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 

metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“.  

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

komitetuose,  pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-443 paskelbtas 

Teisės aktų registre).  

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-529 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T-524 „Dėl Kauno miesto savivaldybės įmonės „Kapinių 

priežiūra“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“. 

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

3 komitetuose, 1 pritarta be pastabų. Ekonomikos ir finansų bei Miesto ūkio ir paslaugų komitetai 

siūlo SĮ „Kapinių priežiūra“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų sąrašą papildyti tokiais punktais: 

„47.1. Laidojimo duobės urnai iškasimas ir užkasimas naujoje kapavietėje vnt. 120,00“ 48.1. 

Laidojimo duobės urnai iškasimas ir užkasimas naujoje kapavietėje žiemos metu (nuo lapkričio 5 d. 

iki balandžio 1 d.) vnt. 150,00“ (pridedama). Mes, kaip rengėjai, pritariame siūlymui.  

 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Skilandis. Įkainiuose yra numatyta kaina už kapavietę, o kitas mokestis už priežiūrą. Ar 

galima atsisakyti priežiūros? 
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A. Pakalniškis. Atsisakyti negalima, tai yra privalomas mokestis. Kolumbariumų priežiūrą 

vykdo kapinių darbuotojai. 

G. Budnikas. Kodėl taip kyla duobės iškasimo kainos? 

A. Pakalniškis. Duobių kasimo kaina nepasikeitė. 

V. Gudėnas. Ar kolumbariumo priežiūros mokestis yra vienkartinis? 

A. Pakalniškis. 25 metams, kaip numato įstatymas. Po 25 metų artimieji gali prasitęsti 

priežiūrą. Perspektyvoje planuojama įrengti pelenų laukus.  

G. Žukauskas. Ką daryti socialiai remtiniems asmenims, kurie negali mokėti tokių kainų. 

Gal Savivaldybė gali paremti?  

A. Pakalniškis. Savivaldybės lėšomis laidoja tuos, kurie neturi artimųjų arba atsisako juos 

laidoti ir kt.    

KALBĖJO: 

L. Kudarienė. Ar žinote, kad katalikų bažnyčia yra prieš pelenų barstymą.  

 

R. Skilandis. TS-LKD frakcija siūlo 47 eilutėje vietoj „92“ rašyti „50“ eurų laidojimo 

duobės urnai iškasimas ir užkasimas ir 48 eilutėje – laidojimo duobės urnai iškasimas ir užkasimas 

žiemos metu vietoj „115“ rašyti „70“ eurų.  

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo (pridedama).  

Balsavo: už – 9, prieš – 11 susilaikė – 9. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarta.   

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su papildymu.  

Balsavo: už – 19, prieš – 5, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su papildymu (sprendimas Nr. T-444 paskelbtas Teisės 

aktų registre).  

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-526 „Dėl pritarimo Kauno miesto 

savivaldybės ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Susitarimo Nr. 2 

„Dėl 2015 m. birželio 25 d. bendradarbiavimo ir duomenų teikimo sutarties Nr. TP11-(7.7)-74 

pakeitimo“ projektui“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 31 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-445 pridedamas). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-449 „Dėl įgaliojimų suteikimo Nijolei 

Ivaškevičienei, Aušrai Kazlauskienei ir Rasai Pakėnienei“. 

Pranešėjas – K. Miškinis, Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyriaus 

vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-446 pridedamas). 
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38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-508 „Dėl UAB „Fortum Heat Lietuva“ 

Palemono gyvenvietės vartotojams centralizuotai tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų 

nustatymo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. Šilumos kaina mažėja. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-447 pridedamas). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-444 „Dėl viešosios įstaigos Kauno mažojo 

teatro reorganizavimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 19, prieš – 0, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-448 pridedamas). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-451 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2006 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-410 „Dėl Kauno menininkų namų direktoriaus 

pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-449 pridedamas). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-452 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-358 „Dėl Kauno miesto muziejaus direktoriaus 

pareiginių nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-450 pridedamas). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-478 „Dėl Savivaldybės atstovo skyrimo ir 

Kauno miesto muziejaus tarybos sudėties patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-451 pridedamas). 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-453 „Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai 

„Girstučio“ kultūros ir sporto centrui“. 
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Pranešėjas – A. Vilčinskas, Kultūros skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-452 pridedamas). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-541 „Dėl nekilnojamojo turto Naglio g. 

4C, 4E, Kaune, pirkimo“. 

Pranešėja – V. Poderytė-Martinkienė, Sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-453 pridedamas). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-447 „Dėl turto perdavimo biudžetinėms 

įstaigoms – Kauno sporto mokykloms“. 

Pranešėja – V. Poderytė-Martinkienė, Sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-454 pridedamas). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-518 „Dėl Kauno krepšinio mokyklos 

„Aisčiai“ nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – V. Poderytė-Martinkienė, Sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-455 pridedamas). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-522 „Dėl Kauno sporto mokyklos 

„Startas“ nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – V. Poderytė-Martinkienė, Sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-456 pridedamas). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-524 „Dėl Kauno sporto mokyklos „Gaja“ 

nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – V. Poderytė-Martinkienė, Sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-457 pridedamas). 
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49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-525 „Dėl Kauno sporto mokyklos 

„Tauras“ nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – V. Poderytė-Martinkienė, Sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-458 pridedamas). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-528 „Dėl Kauno žiemos sporto mokyklos 

„Baltų ainiai“ nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – V. Poderytė-Martinkienė, Sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-459 pridedamas). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-530 „Dėl Kauno sporto mokyklos 

„Bangpūtys“ nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – V. Poderytė-Martinkienė, Sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-460 pridedamas). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-535 „Dėl Kauno plaukimo mokyklos 

nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – V. Poderytė-Martinkienė, Sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-461 pridedamas). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-540 „Dėl automobilio perdavimo valdyti 

ir naudoti patikėjimo teise Kauno specialiajai mokyklai“. 

Pranešėjas – A. Jarušauskas, Aprūpinimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-462 pridedamas). 

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-440 „Dėl leidimo Kauno Prano Mašioto 

pradinei mokyklai statyti aikšteles Rasytės g. 1, Kaune“. 

Pranešėjas – A. Jarušauskas, Aprūpinimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-463 pridedamas). 
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55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-448 „Dėl mokyklinio autobuso perėmimo 

Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise“. 

Pranešėjas – A. Jarušauskas, Aprūpinimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-464 pridedamas). 

 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-505 „Dėl Kauno lopšeliui-darželiui 

„Liepaitė“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo“. 

Pranešėjas – A. Jarušauskas, Aprūpinimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-465 pridedamas). 

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-506 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo“. 

Pranešėjas – A. Jarušauskas, Aprūpinimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-466 pridedamas). 

 

 

58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-507 „Dėl sutikimo perimti Kauno miesto 

savivaldybės nuosavybėn valstybės trumpalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo Kauno miesto 

savivaldybės Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai“. 

Pranešėjas – A. Jarušauskas, Aprūpinimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-467 pridedamas). 

 

 

59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-519 ,,Dėl sutikimo tiesti vandentiekio 

tinklus Kauno miesto savivaldybės panaudos teise valdomame žemės sklype“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-468 pridedamas). 

 

 

60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-509 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-533 ,,Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams“ 

pakeitimo“. 
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Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-469 pridedamas). 

 

 

61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-476 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo Eglei 

Raguckienei, Rimai Zdanavičienei ir Astai Teresei Kulikauskienei“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-470 pridedamas). 

 

 

62.SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-477 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo Jūratei 

Furmanavičienei, Astai Teresei Kulikauskienei, Rimai Zdanavičienei ir Vitalijai Lišauskienei“.            

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-471 pridedamas). 

 

 

63. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-480 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-714 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto fondo 

ir Savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ 

pakeitimo 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 29 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-472 pridedamas). 

 

 

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

tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-177 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 

m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-388 ,,Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą nuomos sutartį su             

D. V. Raulynaitienės vaistine „Ekmedina“ ir negyvenamųjų patalpų A. Juozapavičiaus pr. 72, 

Kaune, nuomos“ pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo negaliojančiu ir pritarimo taikos 

sutarties projektui“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, dviejuose pritarta be pastabų, vienas komitetas 

išklausė.  

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių.  

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 20, prieš – 0, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-473 pridedamas). 
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65. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-552 ,,Dėl nekilnojamojo turto        

Sandėlių g. 7, J. Kumpio g. 1 ir Pašilės g. 34, Kaune“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-474 pridedamas). 

 

 

66. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-445  ,,Dėl nekilnojamojo turto           

Veiverių g. 132, Kaune, perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai „Nacionalinis žiedas“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 30 Tarybos narių.  

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 17, prieš – 3, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-475 pridedamas). 

 

 

67. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-446 ,,Dėl nekilnojamojo turto          

Veiverių g. 132, Kaune, perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Kauno miesto Aleksoto vietos 

veiklos grupei“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, dviejuose pritarta be pastabų, Valdymo ir 

bendruomenių plėtojimo komitetas siūlo Tarybos sprendimo projekto 1 punkte vietoj skaičiaus ir 

žodžio „5 metams“ įrašyti skaičių ir žodžius „3 metams“. 

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai.  

Balsuojama dėl komiteto siūlymo Tarybos sprendimo projekto 1 punkte vietoj skaičiaus ir 

žodžio „5 metams“ įrašyti skaičių ir žodžius „3 metams“. 

Balsavo: už – 24, prieš – 0, susilaikė - 4 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-476 

pridedamas). 

 

 

68. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-475 ,,Dėl nekilnojamojo turto           

Vaidoto g. 115, Kaune, perėmimo iš Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-477 pridedamas). 

 

 

69. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-523 ,,Dėl nekilnojamojo turto                    

J. Gruodžio g. 16, Kaune, nuomos“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

  

Dalyvauja 29 Tarybos nariai.  
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-478 pridedamas). 

 

 

70. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-521 ,,Dėl nekilnojamojo turto        

Partizanų g. 5, Kaune, perdavimo panaudos pagrindais paramos fondui „Rigra“ 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-479 pridedamas). 

 

 

71. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-542 ,,Dėl nekilnojamojo turto Vytauto pr. 

6D, Kaune, perėmimo iš Kauno miesto muziejaus“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 28 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-480 pridedamas). 

 

 

72. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-539 ,,Dėl pritarimo taikos sutarties 

projektui“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-481 pridedamas). 

 

 

73. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-538 ,,Dėl nekilnojamojo turto         

Partizanų g. 5, Kaune, panaudos sutarties su Kauno šeimų, kuriose yra psichikos ligonių, bendrija 

„Prošvaistė“  atnaujinimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-482 pridedamas). 

 

 

74. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-556 ,,Dėl nekilnojamojo turto perdavimo 

viešajai įstaigai Kauno tvirtovės parkui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-483 pridedamas). 

 

 

75. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-537 ,,Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio 

ir trumpalaikio materialiojo turto Taikos pr. 51, Kaune, nuomos moksleivių maitinimui organizuoti“ 
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Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-484 pridedamas). 

 

 

76. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-536 ,,Dėl nekilnojamojo turto        

Prancūzų g. 49, Kaune, nuomos“ 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-485 pridedamas). 

 

 

77. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-474 ,,Dėl negyvenamosios patalpos – 

neįrengtos pastogės Šv. Gertrūdos g. 8, Kaune, dalies pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-486 pridedamas). 

 

 

78. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-461 ,,Dėl Savivaldybės būsto       

Mosėdžio g. 7-37, Kaune, pardavimo“ 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-488 pridedamas). 

 

 

79. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-462 ,,Dėl Savivaldybės būsto        

Mosėdžio g. 7-67, Kaune, pardavimo 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-489 pridedamas). 

 

 

80. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-463 ,,Dėl Savivaldybės būsto             

Virvių g. 8-3, Kaune, pardavimo“ 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-490 pridedamas). 
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81. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-464 ,,Dėl Savivaldybės būsto               

Baltų pr. 69-42, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-491 pridedamas). 

 

 

82. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-465 ,,Dėl Savivaldybės būsto          

Zanavykų g. 30-13, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-492 pridedamas). 

 

 

83. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-466 ,,Dėl Savivaldybės būsto                   

M. Gimbutienės g. 8-64, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-493 pridedamas). 

 

 

84. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-467 ,,Dėl Savivaldybės būsto              

Baltų pr. 3-42, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-494 pridedamas). 

 

 

85. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-468 ,,Dėl Savivaldybės būsto                

Tilto g. 4B-1, Kaune, pardavimo“ 

             Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, 

atliekantis vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-495 pridedamas). 

 

 

86. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-469 ,,Dėl Savivaldybės būsto                 

Demokratų g. 44-91, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-496 pridedamas). 
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87. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-470 ,,Dėl Savivaldybės būsto                  

Kuršių g. 16-9, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-497 pridedamas). 

 

 

88. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-471 ,,Dėl Savivaldybės būsto                   

R. Kalantos g. 145-42, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-498 pridedamas). 

 

 

89. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-496 ,,Dėl Savivaldybės būsto            

Taikos pr. 73-61, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-499 pridedamas). 

 

 

90. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-497 ,,Dėl Savivaldybės būsto            

Prancūzų g. 59-44, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-500 pridedamas). 

 

 

91. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-498 ,,Dėl Savivaldybės būsto                 

Taikos pr. 73-53, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-501 pridedamas). 

 

 

92. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-499 ,,Dėl Savivaldybės būsto                 

Kovo 11-osios g. 80-9, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   
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Dalyvauja 27 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-502 pridedamas). 

 

 

93. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-500 ,,Dėl Savivaldybės būsto            

Ašigalio g. 55-39, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-503 pridedamas). 

 

 

94. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-501 ,,Dėl Savivaldybės būsto            

Draugystės g. 7C-18, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-504 pridedamas). 

 

 

95. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-502 ,,Dėl Savivaldybės būsto               

Taikos pr. 73-89, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-505 pridedamas). 

 

 

96. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-503 ,,Dėl Savivaldybės būsto                    

V. Krėvės pr. 27-10, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-506 pridedamas). 

 

 

97. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-504 ,,Dėl Savivaldybės būsto               

Vėtrungės g. 2-5, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-507 pridedamas). 

 

 

98. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-543 ,,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“.  
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Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-508 pridedamas). 

 

 

99. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-472 ,,Dėl Savivaldybės būsto              

Plento g. 10D-36, Kaune, įkeitimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-487 pridedamas). 

 

 

100. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR- 439 ,,Dėl Kauno suaugusiųjų mokymo 

centro direktoriaus“.   

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-509 pridedamas). 

 

 

101. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-459 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių 

ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 

2017–2018 mokslo metais patikslinimo ir pritarimo patikslintam priešmokyklinio ugdymo grupių ir 

klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Kauno miesto savivaldybė yra 

dalininkė, 2017–2018 mokslo metais“.  

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Ar klasių komplektų skaičius didėja? 

O. Visockienė. Mažėja. Mokyklos komplektuoja racionaliau. 

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-510 pridedamas). 

 

 

102. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-492 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse neformaliojo švietimo ir švietimo 

pagalbos įstaigose nustatymo“.   

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Ar darbuotojų skaičius mažinamas? 

O. Visockienė. Mažinamas etatų skaičius, siūloma mažinti ne pedagogų etatus. 

 

Dalyvauja 25 Tarybos nariai.  

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už –16, prieš – 0, susilaikė – 7. 
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-511 pridedamas). 

 

 

103. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-457 ,,Dėl turto perėmimo ir perdavimo 

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklai-daugiafunkciam centrui“.   

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-512 pridedamas). 

 

 

104. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-458 ,,Dėl turto perėmimo ir perdavimo 

Kauno lopšeliui-darželiui „Klevelis“.  

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-513 pridedamas). 

 

 

105. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-460 ,,Dėl Kauno Aleksandro Puškino 

gimnazijos nuostatų patvirtinimo“.   

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-514 pridedamas). 

 

 

106. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-438 ,,Dėl Kauno Bernardo Brazdžionio 

mokyklos nuostatų patvirtinimo“.   

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-515 pridedamas). 

 

 

107. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-495 ,,Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus 

pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-516 pridedamas). 

 

 

108. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-511 ,,Dėl Kauno Jono ir Petro Vileišių 

mokyklos-daugiafunkcio centro pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“.   

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   
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Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-517 pridedamas). 

 

 

109. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-456 ,,Dėl Kauno Šančių mokyklos-

daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo“.   

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-518 pridedamas). 

 

 

110. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-527 ,,Dėl Kauno Aleksandro Stulginskio 

mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo“.   

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-519 pridedamas). 

 

 

111. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-533 ,,Dėl Kauno ,,Nemuno“ mokyklos-

daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo“.   

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-520 pridedamas). 

 

 

112. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-531 ,,Dėl Kauno Jono Žemaičio-Vytauto 

mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-521 pridedamas). 

 

 

113. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-489 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Spindulys“ nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-522 pridedamas). 

 

 

114. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-490 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Žuvintas“ nuostatų patvirtinimo“.  
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Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-523 pridedamas). 

 

 

115. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-491 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Pasaka“ nuostatų patvirtinimo“.   

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-524 pridedamas). 

 

 

116. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-436 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Vilnelė“ nuostatų patvirtinimo“.   

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-525 pridedamas). 

 

 

117. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-437 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Žemyna“ nuostatų patvirtinimo“.   

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-526 pridedamas). 

 

 

118. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-481 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Žingsnelis“ nuostatų patvirtinimo“.   

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-527 pridedamas). 

 

 

119. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-482 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Sadutė“ nuostatų patvirtinimo“.   

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-528 pridedamas). 
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120. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-483 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Žilvitis“ nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-529 pridedamas). 

 

 

121. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-484 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Žvangutis“ nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-530 pridedamas). 

 

 

122. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-485 ,,Dėl Kauno 6-ojo  lopšelio-darželio 

nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-531 pridedamas). 

 

 

123. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-486 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Svirnelis“ nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-532 pridedamas). 

 

 

124. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-487 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Rasytė“ nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-533 pridedamas). 

 

 

125. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-488 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Pušaitė“ nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-534 pridedamas). 
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126. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-425 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Ąžuoliukas“ nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-535 pridedamas). 

 

 

127. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-426 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Daigelis“ nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-536 pridedamas). 

 

 

128. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-427 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Drevinukas“ nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-537 pridedamas). 

 

 

129. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-428 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Vėrinėlis“ nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-538 pridedamas). 

 

 

130. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-429 ,,Dėl Kauno Šančių lopšelio-

darželio nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-539 pridedamas). 

 

 

131. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-430 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Šnekutis“ nuostatų patvirtinimo“.   

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   
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Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

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

 

 

132. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-431 ,,Dėl Kauno Žaliakalnio  lopšelio-

darželio nuostatų patvirtinimo“.   

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

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

 

 

133. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-432 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Volungėlė“ nuostatų patvirtinimo“.   

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-542 pridedamas). 

 

 

134. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-433 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Vaikystė“ nuostatų patvirtinimo“.   

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-543 pridedamas). 

 

 

135. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-434 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Varpelis“ nuostatų patvirtinimo“.   

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

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

 

 

136. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-435 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Želmenėlis“ nuostatų patvirtinimo“.   

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-545 pridedamas). 

 

 

137. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-419 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Eglutė“ nuostatų patvirtinimo“.   
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Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

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

 

 

138. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-420 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Klausutis“ nuostatų patvirtinimo“.   

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

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

 

 

139. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-421 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Giliukas“ nuostatų patvirtinimo“.   

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

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

 

 

140. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-422 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Šilelis“ nuostatų patvirtinimo“.   

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-549 pridedamas). 

 

 

141. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-423 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Aušrinė“ nuostatų patvirtinimo“.   

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-550 pridedamas). 

 

 

142. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-424 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Aviliukas“ nuostatų patvirtinimo“.   

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-551 pridedamas). 
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143. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-418 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Boružėlė“ nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-552 pridedamas). 

 

 

144. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-520 ,,Dėl Kauno vaikų darželio 

,,Rudnosiukas“ nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-553 pridedamas). 

 

 

145. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-516 ,,Dėl Kauno vaikų darželio 

,,Raudonkepuraitė“ nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

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

 

 

146. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-517 ,,Dėl Kauno vaikų darželio 

,,Nykštukas“ nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

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

 

 

147. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-515 ,,Dėl Kauno vaikų darželio 

,,Žiogelis“ nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

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

 

 

148. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-545 ,,Dėl Kauno vaikų darželio 

„Vaivorykštė“ nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-557 pridedamas). 
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149. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-546 ,,Dėl Kauno Valdorfo darželio 

„Šaltinėlis“ nuostatų patvirtinimo“.   

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-558 pridedamas). 

 

 

150. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-544 ,,Dėl Kauno vaikų darželio 

„Dvarelis“ nuostatų patvirtinimo“.   

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

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

 

 

151. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-547 ,,Dėl Kauno menų darželio 

„Etiudas“ nuostatų patvirtinimo“.  

Pranešėja – O. Visockienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 26 Tarybos nariai.  

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

 

152. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai.  

L. Kudarienė. 2016 m. liepos 25 d. Paparčių ir Joninių g. gyventojai kreipėsi į 

Administracijos direktorių dėl duobių minėtose gatvėse (pridedama).  

Kitas klausimas Administracijos direktoriui dėl sankryžos prie Parodos kalno ir Perkūno 

alėjos. Sporto halės rajono gyventojai dėl didelio automobilių srauto negali saugiai kirsti Parodos 

gatvės.  (pridedama).  

 

 

 

Posėdis baigėsi 11.40 val. 
 

 

 

Savivaldybės meras                     Visvaldas Matijošaitis 

Tarybos sekretorė                     Sandra Gražulytė 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato specialistė 

Rima Grajauskienė 


