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Posėdis vyko 2017-09-12 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 11.00   val.). 

 

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 narės: L. Pūkienė, R. Šnapštienė.   

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama).  

P. Mačiulis. Informuoju, kad TS-LKD frakcijos prašymu Tarybos posėdžio pabaigoje bus 

pateikta informacija apie Kauno miesto gatvėse esančių želdinių (medžių) pertvarkymą.   

Yra pateikti prašymai dėl balsavimo nusišalinimo nuo kai kurių darbotvarkės klausimų.            

D. Sirgedas pateikė prašymą (pridedamas) leisti nusišalinti nuo 9. „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą 

„Pėsčiųjų ir dviračių tako Savanorių pr. įrengimas“ (TR-677) klausimo. M. Panceris ir P. Mačiulis 

(prašymai pridedami) nuo 3. „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. 

sprendimo Nr. T-77 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ 

(TR-658) klausimo. D. Razmislevičius nusišalina nuo 19. „Dėl VšĮ „Automobilių stovėjimo 

aikštelės“ popierinio leidimo duomenų keitimo įkainio nustatymo“ (TR-678) ir 51. ,,Dėl 

negyvenamųjų patalpų Puodžių g. 24, Kaune, panaudos sutarties su asociacija Kauno Afganistano 

karo veteranų klubu neatnaujinimo ir jų perdavimo VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“               

(TR-657) klausimų svarstymo.  

Frakcijų seniūnų sueigoje buvo gautas Sporto, turizmo ir laisvalaikio komiteto siūlymas 

įtraukti į darbotvarkę 6 papildomus klausimus: „Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektus 

„Intelektinės transporto valdymo sistemos, kurios pagalba įkraunamos hibridinės pavaros transporto 

priemonių galios mechanizmas būtų valdomas debesų sistemos pagrindu, sukūrimas ir testavimas“ 

ir „Transporto srautų matavimas realiu laiku, taikant inovatyvias technologijas, siekiant suvaldyti 

„kamščių“ situaciją mieste“ (TR-687), „Dėl Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų ainiai“ 

struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo (TR-688)“, „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais 

laiko apribojimo Veronikos Pranciulienės įmonei „Veronika“ priklausančioje kavinėje-bare 

Savanorių pr. 95, Kaune (TR-689)“, „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo                  

G. Muzikevičiaus firmai priklausančioje kavinėje Veiverių g. 47L, Kaune (TR-690)“, „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-422 „Dėl prekybos alkoholiniais 

gėrimais laiko apribojimo UAB „Romovita“ priklausančiose viešojo maitinimo vietose              

Savanorių pr. 266, Kaune“ pakeitimo (TR-691)“ ir „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos             
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2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-410 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo 

UAB „Nibrė“ priklausančiose viešojo maitinimo vietose M. Riomerio g. 1, Kaune“ pakeitimo (TR-692)“.  

Taip pat Nekilnojamojo turto skyrius atsiima 53 klausimą „Dėl nekilnojamojo turto     

Chemijos g. 4C, Kaune, nuomos (TR-627)“ (raštas pridedamas).   

 

L. Kudarienė. Nusišalinu nuo klausimo „Dėl viešosios įstaigos Kauno aklųjų ir silpnaregių 

centro likvidavimo“ (TR-633) svarstymo.  

 

A. Kupčinskas. Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų frakcija siūlo atidėti             

1 klausimą „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-199 

,,Dėl Teismų sprendimų ir nutarčių kontrolės komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 

pripažinimo netekusiu galios“ (TR-663).   

P. Mačiulis. Tokį siūlymą pateikė ir Vieningo Kauno frakcija – išbraukti 1 darbotvarkės 

klausimą (pridedama).   

  

Prieštaraujančių nėra, kad klausimas būtų išbrauktas iš darbotvarkės.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu) 1 klausimą „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos         

2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-199 ,,Dėl Teismų sprendimų ir nutarčių kontrolės 

komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ išbraukti iš 

darbotvarkės. 

 

 

Jeigu nėra prieštaraujančių, siūlau bendru sutarimu patvirtinti šios dienos darbotvarkę su 

pakeitimais. 

 

R. Skilandis. TS-LKD frakcija siūlymo išbraukti 51 klausimą „Dėl negyvenamųjų patalpų 

Puodžių g. 24, Kaune, panaudos sutarties su asociacija Kauno Afganistano karo veteranų klubu 

neatnaujinimo ir jų perdavimo VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ (TR-657). 

 

P. Mačiulis. Dėl šio klausimo vyko diskusijos ir buvo siūloma klausimo nespręsti neigiamai. 

Palikime jį darbotvarkėje, sprendimą priimsime svarstant šį klausimą.  

 

 

P. Mačiulis. Siūlau bendru sutarimu patvirtinti šios dienos darbotvarkę su pakeitimais. 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę. 

 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 

rinkinio patvirtinimo  

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-77 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo  

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos 

„Iniciatyvos Kaunui“ patvirtinimo  

4. Dėl paraiškos gauti finansavimą pagal Kauno miesto konkurencingumo ir 

patrauklumo didinimo programos 4.4 papunktyje nurodytus tikslus dalinio finansavimo sąmatos 

patvirtinimo  

5. Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projekto „Kūrybinga bendruomenė“ II etapą  
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6. Dėl pritarimo įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje 

skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“  

7. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo  

8. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Pėsčiųjų ir dviračių tako Savanorių pr. įrengimas“  

9. Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektus „Intelektinės transporto valdymo 

sistemos, kurios pagalba įkraunamos hibridinės pavaros transporto priemonių galios mechanizmas 

būtų valdomas debesų sistemos pagrindu, sukūrimas ir testavimas“ ir „Transporto srautų matavimas 

realiu laiku, taikant inovatyvias technologijas, siekiant suvaldyti „kamščių“ situaciją mieste“ 

10. Dėl pritarimo mokslo paskirties pastato statybai  

11. Dėl Kauno miesto Eigulių mikrorajono daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo 

energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo  

12. Dėl viešosios įstaigos Kauno aklųjų ir silpnaregių centro likvidavimo  

13. Dėl viešosios įstaigos Kauno įvairių tautų kultūrų centro dalininko teisių ir pareigų 

perdavimo valstybės nuosavybėn  

14. Dėl Vyšnialaukio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo  

15. Dėl Novaraisčio, Igliškėlių, Patašinės ir Prienlaukio gatvių geografinių charakteristikų 

pakeitimo  

16. Dėl Jurginų gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo  

17. Dėl Razetų, Vilkauogių, Adonių, Ricinmedžių akligatvių ir Šeivamedžių gatvės 

pavadinimų suteikimo  

18. Dėl Paribio gatvės pavadinimo suteikimo  

19. Dėl VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ popierinio leidimo duomenų keitimo 

įkainio nustatymo  

20. Dėl važiavimo reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos suteikimo  

21. Dėl Kauno technologijos universiteto studentų atstovybės rengiamų kursų dalyvių 

važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo  

22. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse 

kultūros įstaigose nustatymo  

23. Dėl Vienkartinės piniginės paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo  

24. Dėl Kauno miesto savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo.  

25. Dėl Kauno kartų namų nuostatų patvirtinimo  

26. Dėl Vaikų gerovės centro „Pastogė“ nuostatų patvirtinimo  

27. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-612 

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

socialinių paslaugų įstaigose nustatymo“ pakeitimo  

28. Dėl atskirų kuro rūšių kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų 

kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo  

29. Dėl UAB „Gilius ir ko“ švietimo ir ugdymo įstaigų vartotojams pagal šilumos pirkimo 

atviro konkurso I pirkimo dalį tiekiamos bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo  

30. Dėl UAB „Gilius ir ko“ švietimo ir ugdymo įstaigų vartotojams pagal šilumos pirkimo 

atviro konkurso II pirkimo dalį tiekiamos bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo  

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

priežiūros ir valymo mašinų „Johnston VT 801“ perdavimo UAB „Kauno švara“  

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

laistymo mašinų „Renault C“ ir gatvių plovimo–purškimo įrangos „Giletta CL10.45“ perdavimo 

UAB „Kauno švara“  

33. Dėl Kauno miesto savivaldybės trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Kauno 

miesto biudžetinėms švietimo įstaigoms  
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34. Dėl Kauno miesto savivaldybės turto, perduoto Kauno Juozo Urbšio katalikiškai 

pagrindinei mokyklai, nurašymo  

35. Dėl savivaldybės būsto Baltų pr. 165-2, Kaune, įkeitimo  

36. Dėl savivaldybės būsto Baltų pr. 79-18, Kaune, pardavimo  

37. Dėl savivaldybės būsto Baltų pr. 149-2, Kaune, pardavimo  

38. Dėl savivaldybės būsto Baltų pr. 181-18, Kaune, pardavimo  

39. Dėl savivaldybės būsto Pramonės pr. 73-91, Kaune, dalies pardavimo  

40. Dėl savivaldybės būsto Jėgainės g. 25-10, Kaune, dalies pardavimo  

41. Dėl savivaldybės būsto Kovo 11-osios g. 52-79, Kaune, pardavimo  

42. Dėl savivaldybės būsto Kovo 11-osios g. 88-10, Kaune, pardavimo  

43. Dėl savivaldybės būsto R. Kalantos g. 23-1A, Kaune, pardavimo  

44. Dėl savivaldybės būsto Biržiškų g. 7-5, Kaune, pardavimo  

45. Dėl savivaldybės būsto Savanorių pr. 246-1, Kaune, pardavimo  

46. Dėl savivaldybės būsto A. Juozapavičiaus pr. 44-17, Kaune, pardavimo  

47. Dėl savivaldybės būsto Laisvės al. 78-15A, Kaune, pardavimo  

48. Dėl savivaldybės būsto Panerių g. 69-1, Kaune, pardavimo  

49. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Norvegų g. 8, Kaune, pardavimo  

50. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 

Kauno savivaldybės vaikų globos namams  

51. Dėl negyvenamųjų patalpų Puodžių g. 24, Kaune, panaudos sutarties su asociacija 

Kauno Afganistano karo veteranų klubu neatnaujinimo ir jų perdavimo VšĮ „Automobilių stovėjimo 

aikštelės“  

52. Dėl 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-742 „Dėl negyvenamųjų patalpų 

Pramonės pr. 31, Kaune, nuomos“ pripažinimo netekusiu galios  

53. Dėl žemės sklypo ir esamų statinių Buriuotojų g. 4, Kaune, pirkimo  

54. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-702 

„Dėl Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento 

patvirtinimo“ pakeitimo  

55. 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  

56. Dėl negyvenamųjų patalpų Danų g. 15A, Kaune, perėmimo iš Kauno neįgaliojo 

jaunimo užimtumo centro ir perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno miesto neįgaliųjų draugijai  

57. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-218 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo  

58. Dėl Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos direktoriaus  

59. Dėl Kauno vaikų ir jaunimo teatro „Vilkolakis“ direktoriaus  

60. Dėl Kauno specialiosios mokyklos direktoriaus  

61. Dėl Kauno Panemunės lopšelio-darželio direktoriaus  

62. Dėl Metų mokytojo premijų skyrimo  

63. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno Jono ir Petro Vileišių 

mokykloje-daugiafunkciame centre nustatymo  

64. Dėl Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų 

patvirtinimo  

65. Dėl Kauno Prano Daunio ugdymo centro nuostatų patvirtinimo  

66. Dėl Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro nuostatų patvirtinimo  

67. Dėl Kauno specialiosios mokyklos nuostatų patvirtinimo  

68. Dėl Kauno Vandos Tumėnienės ugdymo centro nuostatų patvirtinimo  

69. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ nuostatų patvirtinimo  

70. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ nuostatų patvirtinimo  

71. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ nuostatų patvirtinimo  
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72. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Šermukšnėlis“ nuostatų patvirtinimo  

73. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ nuostatų patvirtinimo  

74. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Žara“ nuostatų patvirtinimo  

75. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Obelėlė“ nuostatų patvirtinimo  

76. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Saulutė“ nuostatų patvirtinimo  

77. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Smalsutis“ nuostatų patvirtinimo  

78. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“ nuostatų patvirtinimo  

79. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Klumpelė“ nuostatų patvirtinimo  

80. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Lakštutė“ nuostatų patvirtinimo  

81. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ nuostatų patvirtinimo  

82. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ nuostatų patvirtinimo  

83. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Liepaitė“ nuostatų patvirtinimo).  

84. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Radastėlė“ nuostatų patvirtinimo  

85. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Pagrandukas“ nuostatų patvirtinimo  

86. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Rokutis“ nuostatų patvirtinimo  

87. Dėl Kauno Panemunės lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo  

88. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Kregždutė“ nuostatų patvirtinimo  

89. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Šarkelė“ nuostatų patvirtinimo  

90. Dėl Kauno Aleksoto lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo  

91. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ nuostatų patvirtinimo  

92. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Žiedelis“ nuostatų patvirtinimo  

93. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Dobilėlis“ nuostatų patvirtinimo  

94. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Girstutis“ nuostatų patvirtinimo  

95. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Girinukas“ nuostatų patvirtinimo  

96. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Gintarėlis“ nuostatų patvirtinimo  

97. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ nuostatų patvirtinimo  

98. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Šilinukas“ nuostatų patvirtinimo  

99. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Nežiniukas“ nuostatų patvirtinimo  

100. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Naminukas“ nuostatų patvirtinimo  

101. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Mažylis“ nuostatų patvirtinimo  

102. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Malūnėlis“ nuostatų patvirtinimo  

103. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Linelis“ nuostatų patvirtinimo  

104. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Bitutė“ nuostatų patvirtinimo  

105. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ nuostatų patvirtinimo  

106. Dėl Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo  

107. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Židinėlis“ nuostatų patvirtinimo  

108. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Klevelis“ nuostatų patvirtinimo  

109. Dėl Kauno sanatorinio lopšelio-darželio „Pienė“ nuostatų patvirtinimo  

110. Dėl Kauno sanatorinio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ nuostatų patvirtinimo  

111. Dėl Kauno mokyklos-darželio „Rūtelė“ nuostatų patvirtinimo  

112. Dėl Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ nuostatų patvirtinimo  

113. Dėl Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio nuostatų patvirtinimo  

114. Dėl Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ nuostatų patvirtinimo  

115. Dėl Kauno Tirkiliškių mokyklos-darželio nuostatų patvirtinimo  

116. Dėl Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo  

117. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo Veronikos Pranciulienės įmonei 

„Veronika“ priklausančioje kavinėje-bare Savanorių pr. 95, Kaune  

118. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo G. Muzikevičiaus firmai 

priklausančioje kavinėje Veiverių g. 47L, Kaune  

119. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-422 

„Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Romovita“ priklausančiose viešojo 

maitinimo vietose Savanorių pr. 266, Kaune“ pakeitimo  
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120. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-410 

„Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Nibrė“ priklausančiose viešojo 

maitinimo vietose M. Riomerio g. 1, Kaune“ pakeitimo  

121. Dėl Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų ainiai“ struktūros pertvarkymo ir nuostatų 

patvirtinimo  

122. Informacija apie Kauno miesto gatvėse esančių želdinių (medžių) pertvarkymą 

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-669 „Dėl Kauno miesto savivaldybės        

2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

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

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-658 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-77 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 metų 

biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. Atsižvelgdami į švietimo ir mokslo ministrės įsakymą dėl               

120,5 tūkst. eurų skyrimo Kauno miesto savivaldybei neformaliam vaikų švietimui finansuoti, todėl 

prašome 1 ir 3 prieduose padaryti pakeitimus (siūlymas pridedamas).  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Jūs minėjote 500 tūkst. eurų dividendų iš Savivaldybės įmonių, o komitete 

kalbėjote apie 7 mln. eurų?  

A. Laucius. Tai yra per biudžetą paskirstyti dividendai. Paskirti dividendai sudaro virš                   

7 mln. litų.  

L. Kudarienė. Ar tik Savivaldybės globos namams ar ir kitoms socialinėms įstaigoms bus 

perskirstyti pinigai?  

A. Laucius. Administracija analizavo biudžeto vykdymą. Šiuo sprendimo projektu yra 

siūloma lėšas skirti būtiniausioms reikmėms.  

 

S. Kairys. Ar galime bendru sutarimu pritarti Finansų ir ekonomikos skyriaus siūlymui?  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti (pridedama).     

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

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

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-672 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ patvirtinimo“. 
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Pranešėjas – T. Metelionis, Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas 4 komitetuose, 3 pritarta be pastabų. Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetas siūlo 

papildyti Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos 

Kaunui“ II skyrių tokiu 6 punktu: ,,6. Kvietimai skelbiami pagal sritis ir prioritetus, kurie tvirtinami 

Savivaldybės taryboje.“  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

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

paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-673 „Dėl paraiškos gauti finansavimą pagal 

Kauno miesto konkurencingumo ir patrauklumo didinimo programos 4.4 papunktyje nurodytus 

tikslus dalinio finansavimo sąmatos patvirtinimo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Kada galima tikėtis tiesioginio reiso į Varšuvą? 

T. Metelionis. Kovo mėnesį. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

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

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-674 „Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant 

projekto „Kūrybinga bendruomenė“ II etapą“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

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

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-675 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektus 

pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto 

„Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonę 

„Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Skilandis. Ar užteks skirtų lėšų pilnai įgyvendinti šiuos projektus, ar reikės ieškoti kitų 

šaltinių?  

T. Metelionis. Sprendimo projekte savivaldybė įsipareigoja skirti prašomą lėšų dalį ir  

padengti kitas išlaidas, kurių nepadengia ES lėšos. Savivaldybė įsipareigoja finansuoti projektus.  

A. Kupčinskas. Norėtume susipažinti su keliais projektais, kurie nebuvo viešinti.   
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T. Metelionis. Sunku pasakyti, ar pagal tų projektų tipus jie reikalaus viešų svarstymų. Aš 

manau, kad Tarybos nariai visada gali susipažinti su rengiamais sprendiniais. Mes galime 

tarpininkauti arba galima kreiptis į rengėją SĮ „Kauno planą“.  

P. Mačiulis. Jeigu projektai nebuvo viešinami, tai tą reikės padaryti.   

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

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

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-676 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017–2019 metų 

strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Mikaitis. Yra pakeistas 02.01.01.178 papunktis, kuriame vietoj mokykla-darželis 

„Rūtelė“ įrašytas lopšelis-darželis „Boružėlė“. Aš suprantu, kad abiems darželiams reikia 

modernizavimo. Kas lėmė pakeitimą? 

T. Metelionis. Mokykla-darželis „Rūtelė“ buvo planuojama finansuoti pagal ES priemones, 

tačiau Švietimo ir mokslo ministerija išaiškino, kad tik įstaigos, kurios turi priešmokyklinio 

ugdymo statusą gali būti finansuojamos.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

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

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-677 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą 

„Pėsčiųjų ir dviračių tako Savanorių pr. įrengimas“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

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

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-687 „Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant 

projektus „Intelektinės transporto valdymo sistemos, kurios pagalba įkraunamos hibridinės pavaros 

transporto priemonių galios mechanizmas būtų valdomas debesų sistemos pagrindu, sukūrimas ir 

testavimas“ ir „Transporto srautų matavimas realiu laiku, taikant inovatyvias technologijas, siekiant 

suvaldyti „kamščių“ situaciją mieste“. 

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

svarstytas Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitete.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-569 pridedamas). 
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10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-632 „Dėl pritarimo mokslo paskirties 

pastato statybai“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

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

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-679 „Dėl Kauno miesto Eigulių 

mikrorajono daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos 

patvirtinimo“. 

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

vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Jeigu bus orientuojamasi į renovaciją kvartalais, tai turėtų būti sutvarkyta 

antžeminė ir požeminė infrastruktūra, bei keičiami įvadai. Ar nenukentės pavieniai namai?  

K. Miškinis. Dabar keičiamos tik požeminių trasų magistralės. Kvartale nekeičiami įvadai. 

Pavieniai daugiabučiai nenukentės, jie visada turi teisę teikti paraišką dėl atnaujinimo.  

A. Kupčinskas. Kodėl pasirinkti Eiguliai, o ne seniausi daugiabučiai prie kavinės „Trys 

mergelės“? 

K. Miškinis. Eiguliuose yra didelė ir aktyvi bendrija (22 daugiabučiai - iš jų nei vienas 

namas nėra atnaujintas), be to jie pasirengę kvartalo sutvarkymo koncepcijai. Įtrauksime ir kitą 

kvartalą, jeigu Būsto valda pasiūlys kitą panašų variantą.   

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-571 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-633 „Dėl viešosios įstaigos Kauno aklųjų 

ir silpnaregių centro likvidavimo“. 

Pranešėjas – M. Kyguolis, Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyriaus 

vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

Ž. Garšva. Kieno iniciatyva parengtas šis sprendimo projektas? 

M. Kyguolis. Iniciatyva buvo iš Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos. 

Ž. Garšva. Tai jie yra savo įmonių steigėjai. 

M. Kyguolis. Taip, steigėjai. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 23, prieš – 8, susilaikė – 5 . 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-572 pridedamas).          
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13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-659 „Dėl viešosios įstaigos Kauno įvairių 

tautų kultūrų centro dalininko teisių ir pareigų perdavimo valstybės nuosavybėn“. 

Pranešėjas – M. Kyguolis, Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyriaus 

vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-573 pridedamas). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-618 „Dėl Vyšnialaukio gatvės geografinių 

charakteristikų pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

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

Teisės aktų registre). 

  
 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-681 „Dėl Novaraisčio, Igliškėlių, 

Patašinės ir Prienlaukio gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo“.  

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

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

Teisės aktų registre).    

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-682 „Dėl Jurginų gatvės geografinių 

charakteristikų pakeitimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

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

Teisės aktų registre). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-683 „Dėl Razetų, Vilkauogių, Adonių, 

Ricinmedžių akligatvių ir Šeivamedžių gatvės pavadinimų suteikimo“. 

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai.  
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-577 paskelbtas 

Teisės aktų registre).   

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-625 „Dėl Paribio gatvės pavadinimo 

suteikimo“.  

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

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

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

Teisės aktų registre). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-678 „Dėl VšĮ „Automobilių stovėjimo 

aikštelės“ popierinio leidimo duomenų keitimo įkainio nustatymo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 25, prieš – 0, susilaikė – 7 . 

NUSPRĘSTA Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-579 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-684 „Dėl važiavimo reguliaraus 

susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos suteikimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

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

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-624 „Dėl Kauno technologijos 

universiteto studentų atstovybės rengiamų kursų dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo 

autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo“.  

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

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

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-662 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse kultūros įstaigose nustatymo“. 
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Pranešėja – J. Jociuvienė, Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Budnikas. Kodėl kultūros įstaigose mažinama tiek daug etatų ir dėl ko taip taupoma?  

J. Jociuvienė. Sprendimai yra individualūs. Atsižvelgiama į įstaigų vadovų pateiktas vizijas 

ir siūlymus. Kultūros cente „Tautos namai“ objektyviai mažinami 2 etatai, todėl, kad 

nebereikalingos tarptautinių projektų vadovų pareigybės. Miesto muziejus numato dalį paslaugų 

pirkti kaip paslaugas.  

Ž. Garšva. Jeigu taip taupom, tai gal yra perspektyvos paslaugų kokybės gerinimui arba 

likusių etatų atlyginimo perspektyvom?  

J. Jociuvienė. Kiekvienai įstaigai yra keliami individualūs tikslai ir uždaviniai, kurie 

nustatomi miesto Tarybos sprendimu. Pasikeitus įstatymams bus nustatomi uždaviniai ir rodikliai 

kiekvienam įstaigos vadovui. Paslaugų kokybės gerinimui turės būti kreipiamas ypatingas dėmesys. 

Atlyginimai darbuotojams kito teigiama linkme per pastaruosius 2 metus, atsižvelgiant į 

numatomus minimalios algos didinimus ir įstatymais patvirtintus aukštus koeficientus taikomus 

darbo užmokesčiui.  

L. Mikalauskas. Ar esate informuoti kokie etatai mažinami, nes praeitą kartą buvo 

mažinama kolektyvų vadovų sąskaita. Dėl to iširo keli kolektyvai.   

J. Jociuvienė. Aiškinamajame rašte nurodytas siūlomų atsisakyti etatų sąrašas. Jame nėra 

nei vieno kolektyvo vadovo. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 21, prieš – 4, susilaikė – 10. 

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

 

 

V. Matijošaitis. Visi puikiai suprantame, kad savivaldybės įmonėse ir įstaigose buvo per 

daug etatų. Tai ne Savivaldybės iniciatyva naikinami etatai. Patys įstaigų vadovai galvoja kaip 

išgyventi, dirbti ir pasididinti atlyginimus. Turime keisti požiūrį.   

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-680 „Dėl Vienkartinės piniginės paramos 

skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Pranešėja – A. Sudžiuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

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

Teisės aktų registre.    

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas TR-655 „Dėl Kauno miesto savivaldybės kovos 

su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

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

Teisės aktų registre).  

  

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-654 „Dėl Kauno kartų namų nuostatų 

patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

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

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas TR-623 „Dėl Vaikų gerovės centro „Pastogė“ 

nuostatų patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

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

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-671 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-612 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse socialinių paslaugų įstaigose nustatymo“ 

pakeitimo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

L. Kudarienė. Suprantu, kad didinamas etatų skaičius panaikinus globos namus 

„Atžalynas“, bet noriu paklausti ar Panemunės globos namai irgi bus reorganizuojami, perkeliant 

vaikus į butus?  

J. Baltaduonytė. Artimiausiu metu neplanuojama reorganizacija, bet po truputį vaikai yra 

keliami. Artimiausiu metu vaikai bus sukelti į 3 butus. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

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

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-626 „Dėl atskirų kuro rūšių kainų, taikomų 

būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 
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V. Gudėnas. Ar kaina kyla adekvačiai kompensavimui? Kainos kyla daugiau negu 

kompensuojama.  

R. Mačikėnas. Tarifai nustatyti apklausus didžiąją dalį kuro pardavėjų. Tai nėra šiaip sau 

skaičiai, kainos yra gautos iš prekiaujančių kuru įmonių pažymų. Kompensacijos nustatomos pagal 

faktines nustatytas kuro kainas, o ne didesnes.    

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

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

Teisės aktų registre).  

 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-665 „Dėl UAB „Gilius ir ko“ švietimo ir 

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

šilumos kainos dedamųjų nustatymo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

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

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-666 „Dėl UAB „Gilius ir ko“ švietimo ir 

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

bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

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

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-668 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio ilgalaikio materialiojo turto – gatvių priežiūros ir valymo mašinų „Johnston VT 801“ 

perdavimo UAB „Kauno švara. 

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

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

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-591 pridedamas).  

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-667 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio ilgalaikio materialiojo turto – gatvių laistymo mašinų „Renault C“ ir gatvių plovimo–

purškimo įrangos „Giletta CL10.45“ perdavimo UAB „Kauno švara“. 
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Pranešėjas – A. Beliavičius, Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas, 

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

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-592 pridedamas). 

 

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-622 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Kauno miesto biudžetinėms švietimo įstaigoms“. 

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-593 pridedamas).  

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-621 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

turto, perduoto Kauno Juozo Urbšio katalikiškai pagrindinei mokyklai, nurašymo“.  

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

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-594 pridedamas).  

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-653 „Dėl savivaldybės būsto Baltų pr. 

165-2, Kaune, įkeitimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-595 pridedamas).  

 

 

36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-652 „Dėl savivaldybės būsto                       

Baltų pr. 79-18, Kaune, pardavimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-596 pridedamas). 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-651 „Dėl savivaldybės būsto 

Baltų pr. 149-2, Kaune, pardavimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-597 pridedamas). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-650 „Dėl savivaldybės būsto 

Baltų pr. 181-18, Kaune, pardavimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-598 pridedamas). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-649 „Dėl savivaldybės būsto 

Pramonės pr. 73-91, Kaune, dalies pardavimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-599 pridedamas). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-648 „Dėl savivaldybės būsto 

Jėgainės g. 25-10, Kaune, dalies pardavimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-600 pridedamas). 

 

 

41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-647 „Dėl savivaldybės būsto 

Kovo 11-osios g. 52-79, Kaune, pardavimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-601 pridedamas). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-646 „Dėl savivaldybės būsto  

Kovo 11-osios g. 88-10, Kaune, pardavimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-602 pridedamas). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-645 „Dėl savivaldybės būsto 

R. Kalantos g. 23-1A, Kaune, pardavimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-603 pridedamas). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-644 „Dėl savivaldybės būsto  

Biržiškų g. 7-5, Kaune, pardavimo“.  

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-604 pridedamas). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-643 „Dėl savivaldybės būsto  

Savanorių pr. 246-1, Kaune, pardavimo“.  

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-605 pridedamas). 

 

 

46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-642 „Dėl savivaldybės būsto                           

A. Juozapavičiaus pr. 44-17, Kaune, pardavimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-606 pridedamas). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-641 „Dėl savivaldybės būsto 

Laisvės al. 78-15A, Kaune, pardavimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-607 pridedamas). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-640 „Dėl savivaldybės būsto 

Panerių g. 69-1, Kaune, pardavimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-608 pridedamas). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-639 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato Norvegų g. 8, Kaune, pardavimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-609 pridedamas). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-656 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo 

valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno savivaldybės vaikų globos namams“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-610 pridedamas). 

 

 

51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-657 „Dėl negyvenamųjų patalpų 

Puodžių g. 24, Kaune, panaudos sutarties su asociacija Kauno Afganistano karo veteranų klubu 

neatnaujinimo ir jų perdavimo VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“.  

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose. Darnios plėtros ir investicijų komitetas pritarė.  

Miesto ūkio ir paslaugų komitetas išklausė, Ekonomikos ir finansų komitetas išklausė ir siūlo 

klausimo svarstymą atidėti kitam posėdžiui bei prašyti Savivaldybės administraciją komitetui 

pateikti išsamesnę informaciją apie Kauno Afganistano karo veteranų klubo veiklą ir kokiems 

tikslams klubas naudoja turimas patalpas. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Gudėnas. Kauno Afganistano karo veteranų klubas jau labai seniai turi šias patalpas, 

patys įrenginėjo. Ar jiems bus suteiktos kitos patalpos, ar bus sumokėta, ar jie neteks jokių patalpų? 

D. Valiukas. Jų sutartis jau yra pasibaigusi. Pagal panaudos tvarką kompensavimo 

mechanizmas nenumatytas, panaudos gavėjams neatlyginama. Afganistaniečių karo veteranai 

apžiūrėjo patalpas Vaidoto g. 115 ir pareiškė norą ten įsikurti. Ar suteikti jiems patalpas nuspręs 

Taryba.  
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R. Skilandis. TS-LKD frakcija siūlymo klausimo svarstymą atidėti ir kitame Tarybos 

posėdyje svarstyti 2 sprendimus: dėl sutarties nutraukimo ir naujos pasirašymo. Jūs sakote, kad 

sutartis jau pasibaigusi, tai kodėl mes dar svarstome šį klausimą? 

D. Valiukas. Klausimas svarstomas ne dėl sutarties pratęsimo, o dėl patalpų perdavimo VšĮ 

„Automobilių stovėjimo aikštelės“. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo atidėti klausimo svarstymą. 

Balsavo: už – 11, prieš – 15, susilaikė – 8. (balsavimo rezultatų protokolas pridedamas).  

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarta.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 21, prieš – 1, susilaikė – 11.  

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-611 pridedamas). 

 

 

52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-620 „Dėl 2012 m. gruodžio 20 d. 

sprendimo Nr. T-742 „Dėl negyvenamųjų patalpų Pramonės pr. 31, Kaune, nuomos“ pripažinimo 

netekusiu galios“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 19, prieš – 0, susilaikė – 10.  

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-612 pridedamas). 

 

 

53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-619 „Dėl žemės sklypo ir esamų statinių 

Buriuotojų g. 4, Kaune, pirkimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-613 pridedamas). 

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-628 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-702 „Dėl Savivaldybės turto nuomos konkurso 

komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-614 pridedamas). 
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55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-664 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kauno miesto 

savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Darnios plėtros ir 

investicijų komitetas nepritarė ir prašo patikslinti klausimą Tarybos posėdyje.  

S. Kairys. Šiuo klausimu yra rengėjo pataisa (pridedama), siūlau balsuoti.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-615 

pridedamas). 

 

 

56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-685 „Dėl negyvenamųjų patalpų  

Danų g. 15A, Kaune, perėmimo iš Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro ir perdavimo pagal 

panaudos sutartį Kauno miesto neįgaliųjų draugijai“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 23, prieš – 0, susilaikė – 10.  

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-616 pridedamas). 

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-686 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-218 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto ir 

socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

D. Razmislevičius. Suprantu, kad Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos 

aprašą turime skubiai patvirtinti, bet gaila, kad Sveikatos ir socialinių reikalų komitete jis nebuvo 

svarstytas. Dabar jį patvirtinsime, bet kai bus daromi bet kokie aprašo pakeitimai, norėtume 

komitete jį matyti.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-617 paskelbtas 

Teisės aktų registre).  

 

 

58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-615 „Dėl Kauno Bernardo Brazdžionio 

mokyklos direktoriaus“. 
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Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-618 pridedamas). 

 

 

59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-617 ,,Dėl Kauno vaikų ir jaunimo teatro 

„Vilkolakis“ direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-619 pridedamas). 

 

 

60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-616 ,,Dėl Kauno specialiosios mokyklos 

direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-620 pridedamas). 

 

 

61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-629 ,,Dėl Kauno Panemunės lopšelio-

darželio direktoriaus“. 

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-621 pridedamas). 

 

 

G. Budnikas. Kodėl Aiškinamajame rašte nėra jokios informacijos apie pretendentą. Gal 

Švietimo skyriuje apie jį viskas žinoma, bet mes irgi norim žinoti ką mes skiriame į direktoriaus 

pareigas. 

 

 

62.SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-661 ,,Dėl Metų mokytojo premijų 

skyrimo“.     

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

pritarta be pastabų.   

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Gudėnas. Pagal kokius kriterijus renkamas metų mokytojas ir kas juos atrinko? 
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V. Mažeika. Mero potvarkiu yra sudaryta darbo grupė dėl Metų mokytojo premijos 

skyrimo. Buvo gautos 44 kandidatūros, iš jų buvo pasiūlyti šie 3 asmenys.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-622 pridedamas). 

 

 

63. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-670 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje-daugiafunkciame centre nustatymo“.  

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-623 pridedamas). 

 

 

64. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-634 ,,Dėl Kauno Jono Laužiko 

specialiosios mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-624 pridedamas). 

 

 

65. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-570 ,,Dėl Kauno Prano Daunio ugdymo 

centro nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-625 pridedamas). 

 

 

66. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-571 ,,Dėl Kauno kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų ugdymo centro nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-626 pridedamas). 

 

 

67. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-572 ,,Dėl Kauno specialiosios mokyklos 

nuostatų patvirtinimo“. 
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Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-627 pridedamas). 

 

 

68. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-660 ,,Dėl Kauno Vandos Tumėnienės 

ugdymo centro nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-628 pridedamas). 

 

 

69. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-590 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Vaidilutė“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

  

Dalyvauja 35 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-629 pridedamas). 

 

 

70. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-606 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Spindulėlis“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-630 pridedamas). 

 

 

71. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-589 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Vyturėlis“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-631 pridedamas). 

 

 

72. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-588 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Šermukšnėlis“ nuostatų patvirtinimo“. 
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Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-632 pridedamas). 

 

 

73. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-587 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Tukas“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-633 pridedamas). 

 

 

74. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-586 ,, Dėl Kauno lopšelio-darželio „Žara“ 

nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-634 pridedamas). 

 

 

75. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-610 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Obelėlė“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-635 pridedamas). 

 

 

76. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-609 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Saulutė“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-636 pridedamas). 

 

 

77. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-608 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Smalsutis“ nuostatų patvirtinimo“. 
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Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-637 pridedamas). 

 

 

78. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-607 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Gandriukas“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-638 pridedamas). 

 

 

79. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-599 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Klumpelė“ nuostatų patvirtinimo“.  

 

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-639 pridedamas). 

 

80. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-603 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Lakštutė“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-640 pridedamas). 

 

 

81. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-602 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Kūlverstukas“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-641 pridedamas). 

 

 

82. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-600 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Kodėlčiukas“ nuostatų patvirtinimo“.  
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Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-642 pridedamas). 

 

 

83. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-604 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Liepaitė“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-643 pridedamas). 

 

 

84. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-612 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Radastėlė“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-644 pridedamas). 

 

 

85. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-611 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Pagrandukas“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-645 pridedamas). 

 

 

86. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-613 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Rokutis“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-646 pridedamas). 

 

 

87. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-605 „Dėl Kauno Panemunės lopšelio-

darželio nuostatų patvirtinimo“. 
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Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-647 pridedamas). 

 

 

88. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-601 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Kregždutė“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-648 pridedamas). 

 

 

89. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-614 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Šarkelė“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-649 pridedamas). 

 

 

90. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-591 ,,Dėl Kauno Aleksoto lopšelio-

darželio nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-650 pridedamas). 

 

 

91. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-593 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Čiauškutis“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-651 pridedamas). 

 

 

92. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-592 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Žiedelis“ nuostatų patvirtinimo“. 



28 

 

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-652 pridedamas). 

 

 

93. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-594 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Dobilėlis“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-653 pridedamas). 

 

 

94. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-598 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Girstutis“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-654 pridedamas). 

 

 

95. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-597 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Girinukas“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-655 pridedamas). 

 

 

96. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-596 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Gintarėlis“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-656 pridedamas). 

   

 

97. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-595 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Ežiukas“ nuostatų patvirtinimo“. 
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Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-657 pridedamas). 

 

 

98. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-631 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Šilinukas“ nuostatų patvirtinimo“.  

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-658 pridedamas). 

 

 

99. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-578 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Nežiniukas“ nuostatų patvirtinimo“. 

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-659 pridedamas). 

 

 

100. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR- 579 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Naminukas“ nuostatų patvirtinimo“.   

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-660 pridedamas). 

 

 

101. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-580 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Mažylis“ nuostatų patvirtinimo“.  

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

pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-661 pridedamas). 

 

 

102. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-581 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Malūnėlis“ nuostatų patvirtinimo“.   



30 

 

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-662 pridedamas). 

 

 

103. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-582 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Linelis“ nuostatų patvirtinimo“.   

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-663 pridedamas). 

 

 

104. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-583 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Bitutė“ nuostatų patvirtinimo“.  

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-664 pridedamas). 

 

 

105. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-584 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Spragtukas“ nuostatų patvirtinimo“.   

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-665 pridedamas). 

 

 

106. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-585 ,,Dėl Kauno Tirkiliškių lopšelio-

darželio nuostatų patvirtinimo“.   

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-666 pridedamas). 

 

 

107. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-637 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Židinėlis“ nuostatų patvirtinimo“.  
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Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-667 pridedamas). 

 

 

108. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-638 ,,Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Klevelis“ nuostatų patvirtinimo“.   

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-668 pridedamas). 

 

 

109. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-635 ,,Dėl Kauno sanatorinio lopšelio-

darželio „Pienė“ nuostatų patvirtinimo“.   

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-669 pridedamas). 

 

 

110. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-636 ,,Dėl Kauno sanatorinio lopšelio-

darželio „Pušynėlis“ nuostatų patvirtinimo“.   

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-670 pridedamas). 

 

 

111. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-573 ,,Dėl Kauno mokyklos-darželio 

„Rūtelė“ nuostatų patvirtinimo“.   

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-671 pridedamas). 

 

 

112. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-575 ,,Dėl Kauno Montesori mokyklos-

darželio „Žiburėlis“ nuostatų patvirtinimo“.  
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Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-672 pridedamas). 

 

 

113. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-574 ,,Dėl Kauno Motiejaus Valančiaus 

mokyklos-darželio nuostatų patvirtinimo“.  

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-673 pridedamas). 

 

 

114. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-576 ,,Dėl Kauno mokyklos-darželio 

„Šviesa“ nuostatų patvirtinimo“.  

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-674 pridedamas). 

 

 

115. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-577 ,,Dėl Kauno Tirkiliškių mokyklos-

darželio nuostatų patvirtinimo“.   

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-675 pridedamas). 

 

 

116. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-630 ,,Dėl Kauno Vaišvydavos 

pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“.   

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

pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-676 pridedamas). 

 

 

117. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-689 ,,Dėl prekybos alkoholiniais 

gėrimais laiko apribojimo Veronikos Pranciulienės įmonei „Veronika“ priklausančioje kavinėje-

bare Savanorių pr. 95, Kaune“.   
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Pranešėja – R. Palevičienė, Klientų aptarnavimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitete, pritarta be pastabų.   

KALBĖJO: 

V. Astraitienė. Įmonei „Veronika“ jau 27 metus vykdo viešą prekybą vaisvandeniais ir 

alkoholiniais gėrimais. Kavinė pagal užsakymus ruošia pobūvius, dirba 9 darbuotojai. Kavinė 27 

metus prekiauja alkoholiu visą parą pagal Kauno mieto savivaldybės išduotą licenciją, laikydamasi 

visų teisės aktų. Dėl taisyklių pažeidimo nebuvo bausta. Prašau palikti galiojantį leidimą, nes 

ateinančių metų pradžioje kavinės veikla bus sustabdyta. Pastatas bus griaunamas ir vietoj jo bus 

statomas komercinis objektas. Visi leidimai yra derinimo stadijoje. Apribojus prekybą alkoholiu 

sumažės pajamos, teks atleisti darbuotojus. Pasižadu kuo mažiau trikdyti policijos darbą, lauke 

įrengsiu 2 papildomas filmavimo kameras, pakeisiu apsaugos tarnybą į operatyvesnę.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 20, prieš – 0, susilaikė – 6 . 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-677 pridedamas). 

 

 

118. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-690 ,,Dėl prekybos alkoholiniais 

gėrimais laiko apribojimo G. Muzikevičiaus firmai priklausančioje kavinėje Veiverių g. 47L, 

Kaune“ 

Pranešėja – R. Palevičienė, Klientų aptarnavimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitete. Pritarta su pastaba: Rekomenduoti sprendimo projekto              

1 punkte vietoj žodžių ir skaičių ,,nuo 22 val. iki 8 val.“ įrašyti žodžius ir skaičius ,,nuo 14 val. iki 

10 val.“.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

K. Mikėnas. Praeitame posėdyje kai kurioms įmonės irgi apribojom prekyba alkoholiniais 

gėrimais. Įmonės apskundė mūsų sprendimus teisme. Ar nebus ir šiuo atvejus tas pats.  

R. Palevičienė. Gali būti.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

Balsuojama dėl Sporto, turizmo ir laisvalaikio komiteto siūlymo apriboti prekybos 

alkoholiu laiką nuo 14 iki 10 valandos.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-678 

pridedamas).  

 

 

119. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-691 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-422 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko 

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

pakeitimo“.   

Pranešėja – R. Palevičienė, Klientų aptarnavimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitete. Pritarta be pastabų.   
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Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-679 pridedamas). 

 

 

120. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-692 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-410 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko 

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

pakeitimo“.   

Pranešėja – R. Palevičienė, Klientų aptarnavimo skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitete. Pritarta be pastabų.   

  

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 22, prieš – 0, susilaikė –1. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-680 pridedamas). 

 

 

121. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-688 ,,Dėl Kauno žiemos sporto 

mokyklos „Baltų ainiai“ struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo“.   

Pranešėjas – M. Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas Sporto, turizmo ir 

laisvalaikio komitete. Pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-681 pridedamas). 

 

P. Mačiulis. Informuoju, kad gautas Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje reikalavimas 

„Dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499  13 straipsnio 1 dalies 4 punkto 

įgyvendinimo“. Informacija išsiųsta elektroniniu paštu, Tarybos nariai supažindinti (reikalavimas 

pridedamas). 

 

 

122. SVARSTYTA. Informacija apie Kauno miesto gatvėse esančių želdinių (medžių) 

pertvarkymą. 

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

atliekantis vedėjo funkcijas. Noriu pasakyti, kad buvo vykdomi ne želdinių, bet gatvių 

rekonstravimo projektai. Įgyvendinant tokius projektus buvo keliami klausimai, kad neatliktos 

ekspertizės, medžiai neteisėtai kertami. Želdinių būklės ekspertizės nenumato jokie teisės aktai 

(medžiaga pridedama).   

KALBĖJO: 

G. Žukauskas. Mieste vykdoma daug gerų darbų, tačiau tokie darbai įneša šaukštą deguto. 

Panemunėje, Vytauto prospekte pjaunami medžiai, projektas nepristatytas.  

A. Beliavičius. Galiu pateikti sąrašą kuriuose dienraščiuose ir internete buvo skelbiama.  

V. Matijošaitis. Nėra nei vieno veiksmo padaryto neteisėtai. Jeigu miesto gyventojai 

pasakys, kad darom negerai, nedarysim.  
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A. Beliavičius. A. Smetonos alėjoje bandėme išsaugoti kaštonus, bet buvo pažeistos jų 

gyvybinės funkcijos, todėl teko juos nupjauti.  

A. Kupčinskas. Penki kaštonai augo ne gatvėje, o šlaito pusėje. Kodėl juos nupjovė?  

 

 

123 . SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai.  

Ž. Garšva. Prašome Savivaldybės administraciją internetiniame puslapyje patalpinti  

informaciją, kuri skirta nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms visuomeninėms organizacijoms, 

apie galimybę kreiptis į Savivaldybę dėl patalpų suteikimo Vaidoto g. 115 arba kitas panašias 

patalpas, kuriose galėtų koncentruotis nevyriausybinės organizacijos (pridedama).  

E. Gudišauskienė. Po tokių audringų diskusijų galvoju, kodėl mes Taryboje prarandame 

galimybę tartis. Jeigu klausimai, susiję su medžiais būtų paviešinti visuomenei iš anksto, tai tokių 

diskusijų nekiltų. Nieks neprieštarauja, kad Kaunas tvarkosi, tik reikia prieš tai pateikti visą 

informaciją.   

Noriu pasiūlyti įtraukti į Tarybos posėdžio darbotvarkę klausimą apie Laisvės alėjoje 

esančias patalpas, kuriose veikia Kauno klinikinė ligoninė. Ar su dalininkais buvo kalbėta dėl turto 

panaudojimo, kokios yra perspektyvos? Reikia išnagrinėti visas pasekmes jeigu iškelsime 

Traumatologijos, Reabilitacijos, Neurologijos ir k. t. skyrius. Kaip tvarkysis ligoninė, ar užteks 

patalpų Josvainių gatvėje, ar bus kokybiška pagalba gyventojams (pridedama). 

 

 

Posėdis baigėsi 11.00 val. 
 

 

Savivaldybės meras                    Visvaldas Matijošaitis 

 

 

Tarybos sekretorė                     Sandra Gražulytė 

 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato specialistė 

Rima Grajauskienė 


