
 

 

       

 
 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

      

SPRENDIMAS 

 
DĖL KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ IR KAUNO VAIKŲ DARŽELIO 

„ŽIOGELIS“ REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JUOS PRIE KAUNO 

ŽALIAKALNIO LOPŠELIO-DARŽELIO 

2018 m. balandţio 24 d. Nr. T-197 

 
Kaunas 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.47, 2.96 straipsniais, 

2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99, 2.101 ir 2.103 straipsniais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 54, 

65 straipsnio 1, 3 ir 5 dalimis, 146 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 ir 26 punktais, 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos 

Respublikos biudţetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 3 dalies 1, 2, 4 ir 7 punktais, 4 

dalimi, 6 ir4 straipsniais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 3 ir 4 dalimis, 44 

straipsnio 2, 5 ir 6 dalimis, Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimais, patvirtintais 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birţelio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 „Dėl 

Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“, remdamasi Savivaldybės 

nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašu, 

patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. T-425 „Dėl 

Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsiţvelgdama į Kauno miesto savivaldybės tarybos  2018 m. vasario  

6 d. sprendimą T-30 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno vaikų darţelį „Nykštukas“ ir Kauno vaikų 

darţelį „Ţiogelis“, prijungiant juos prie Kauno Ţaliakalnio lopšelio-darţelio“, Rasos Mykolaitienės  

2018 m. kovo 19 d. pasiūlymą ir Violetos Kasparavičienės 2018 m. kovo 19 d. pasiūlymą, Kauno 

miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ţ i a: 

1. Reorganizuoti iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. Kauno vaikų darţelį „Nykštukas“ (kodas 

291643780) ir Kauno vaikų darţelį „Ţiogelis“ (kodas 191634054), prijungiant juos prie Kauno 

Ţaliakalnio lopšelio-darţelio (kodas 291638790). 

2. Patvirtinti Kauno vaikų darţelio „Ţiogelis“ ir Kauno vaikų darţelio „Nykštukas“ 

reorganizavimo, prijungiant juos prie Kauno Ţaliakalnio lopšelio-darţelio, sąlygų aprašą 

(pridedama). 

3. Patvirtinti Kauno Ţaliakalnio lopšelio-darţelionuostatus (pridedama). 

4. Įpareigoti Kauno Ţaliakalnio lopšelio-darţelio direktorę Oną Danutę Gricienę 

pasirašyti Kauno Ţaliakalnio lopšelio-darţelio nuostatus, iki 2018 m. rugpjūčio 31 d., bet ne 

ankščiau kaip 2018 m. rugpjūčio 29 d. pateikti šį tarybos sprendimą ir Kauno Ţaliakalnio lopšelio-

darţelio nuostatus Juridinių asmenų registrui.  
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5. Sudaryti šią komisiją Kauno vaikų darţelio „Nykštukas“ ir Kauno vaikų darţelio 

„Ţiogelis“ reorganizavimo, prijungiant juos prie Kauno Ţaliakalnio lopšelio-darţelio, 

įgyvendinimui kontroliuoti: 

komisijos pirmininkė – Ona Danutė Gricienė, Kauno Ţaliakalnio lopšelio-darţelio  

direktorė; 

komisijos pirmininkės pavaduotoja – Audronė Bukmanaitė, Kauno miesto 

savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;  

Ingrida Alkevičienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Aprūpinimo skyriaus 

vyriausioji specialistė; 

Jolanta Brazaitienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio apskaitos 

skyriaus vedėjo pavaduotoja; 

Jurgita Jurkšienė, biudţetinės įstaigos „Kauno biudţetinių įstaigų buhalterinės 

apskaita“ Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos grupės vadovė; 

Violeta Kasparavičienė, Kauno vaikų darţelio „Nykštukas“ direktorė; 

Dalė Kaušakienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto 

skyriaus vyriausioji specialistė;  

Rasa Mykolaitienė, Kauno vaikų darţelio „Ţiogelis“ direktorė; 

Sigita Naruševičienė, Kauno Ţaliakalnio lopšelio-darţelio direktoriaus pavaduotoja 

ūkio reikalams; 

Ernesta Narkevičienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo 

turto skyriaus vyriausioji specialistė.  

6. Patvirtinti Komisijos Kauno vaikų darţelio „Nykštukas“ ir Kauno vaikų darţelio 

„Ţiogelis“ reorganizavimo, prijungiant juos prie Kauno Ţaliakalnio lopšelio-darţelio, 

įgyvendinimui kontroliuoti darbo reglamentą (pridedama).  

7. Pavesti Kauno vaikų darţelio „Nykštukas“ ir Kauno vaikų darţelio 

„Ţiogelis“direktoriams: 

7.1. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais raštu pranešti kiekvieno vaiko tėvui 

(globėjui) apie sprendimą reorganizuoti Kauno vaikų darţelio „Nykštukas“ ir Kauno vaikų darţelio 

„Ţiogelis“, prijungiant juos prie Kauno Ţaliakalnio lopšelio-darţelio; 

7.2. atlikti teisės aktų nustatyta tvarka viso Kauno vaikų darţelio „Nykštukas“ ir 

Kauno vaikų darţelio „Ţiogelis“valdomo turto inventorizaciją pagal sprendimo reorganizuoti 

šiasbiudţetines įstaigas priėmimo dienos būklę.  

8. Pavesti Kauno vaikų darţelio „Nykštukas“ direktorei Violetai 

Kasparavičieneiparengti Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Kauno vaikų 

darţelio „Nykštukas“ patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto – pastato – darţelio (pastatas 

plane paţymėtas 1C2p, unikalusis Nr. 1995-3017-0011, bendras plotas – 279,77 kv. m), pastato – 

ūkinio pastato (pastatas plane paţymėtas 2I1m, unikalusis Nr. 1995-3017-0022, uţstatytas plotas –                      

26 kv. m) ir kitų inţinerinių statinių – kiemo statinių (tvora, pavėsinės – 3 vnt., kiemo aikštelė, 

kanalizacijos šuliniai – 3 vnt., unikalusis Nr. 1995-3017-0033) Seinų g. 7, Kaune, turto perdavimo 
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priėmimo aktus ir pagal juos iki 2018 m. rugpjūčio 28 d. grąţinti turtą savininkei – Kauno miesto 

savivaldybei. 

9. Pavesti Kauno vaikų darţelio „Ţiogelis“ direktorei Rasai Mykolaitienei parengti 

Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Kauno vaikų darţelio „Ţiogelis“ 

patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto: pastato – darţelio (pastatas plane paţymėtas 1C1p, 

unikalusis Nr. 1993-7039-0017, bendras plotas – 277,66 kv. m), kitų inţinerinių statinių – kiemo 

statinių (kiemo aikštelė b1, tvora t1, varteliai t2, kanalizacijos šuliniai – 3 vnt., unikalusis Nr. 1993-

7039-0040) Vaistinės skg. 8, Kaune, turto perdavimo priėmimo aktus ir pagal juos iki 2018 m. 

rugpjūčio 28 d. grąţinti turtą savininkei – Kauno miesto savivaldybei. 

10. Pavesti Kauno vaikų darţelio „Nykštukas“ direktorei Violetai 

Kasparavičieneiparengti Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Kauno vaikų 

darţelio „Nykštukas“ patikėjimo teise valdomo viso kito 8 punkte nenurodyto ilgalaikio ir 

trumpalaikio  materialiojo ir nematerialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktus ir grąţinti šį turtą 

savininkei – Kauno miesto savivaldybei. 

11. Pavesti Kauno vaikų darţelio „Ţiogelis“ direktorei Rasai Mykolaitienei parengti 

Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Kauno vaikų darţelio „Ţiogelis“ 

patikėjimo teise valdomo viso kito 9 punkte nenurodyto ilgalaikio ir trumpalaikio  materialiojo ir 

nematerialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktus ir grąţinti šį turtą savininkei – Kauno miesto 

savivaldybei. 

12. Perimti Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu 

Kauno vaikų darţelio „Nykštukas“ ir Kauno vaikų darţelio „Ţiogelis“ patikėjimo teise valdomą 8, 

9, 10 ir 11 punktuose nurodytą turtą ir perduoti šį turtą Kauno Ţaliakalnio lopšeliui-darţeliui 

valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.  

13. Įgalioti Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus 

vedėjo pavaduotoją Jolantą Ţemaitienę pasirašyti 8 ir 9 punktuose nurodyto nekilnojamojo turto 

perdavimo ir priėmimo aktus.  

14. Įgalioti Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio apskaitos skyriaus 

Administracijos apskaitos poskyrio vyriausiąją specialistę Genovaitę Navakauskienę pasirašyti kito, 

8 ir 9 punktuose nenurodyto ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo bei nematerialiojo turto 

perdavimo ir priėmimo aktus. 

15. Atleisti Violetą Kasparavičienę iš Kauno vaikų darţelio „Nykštukas“ direktoriaus 

pareigų 2018 m. rugpjūčio 28 d. šalių susitarimu. 

16. Atleisti Rasą Mykolaitienę iš Kauno vaikų darţelio „Ţiogelis“ direktoriaus pareigų 

2018 m. rugpjūčio 28 d. šalių susitarimu. 

17. Įpareigoti Kauno vaikų darţelį „Nykštukas“sumokėti Violetai Kasparavičienei jos 

atleidimo iš pareigų dieną keturių mėnesių vidutinio darbo uţmokesčio dydţio kompensaciją, 

kompensaciją uţ nepanaudotas atostogas ir kitas jai priklausančias darbo uţmokesčio sumas. 

18. Įpareigoti Kauno vaikų darţelį „Ţiogelis“sumokėti Rasai Mykolaitienei jos 

atleidimo iš pareigų dieną dviejų mėnesių vidutinio darbo uţmokesčio dydţio kompensaciją, 

kompensaciją uţ nepanaudotas atostogas ir kitas jai priklausančias darbo uţmokesčio sumas.  
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19. Įgalioti Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėją 

Virginijų Maţeiką pasirašyti susitarimus su Violeta Kasparavičiene ir Rasa Mykolaitiene dėl darbo 

sutarčių nutraukimo ir darbo sutartis dėl Violetos Kasparavičienės atleidimo iš Kauno vaikų 

darţelio „Nykštukas“ direktoriaus pareigų ir Rasos Mykolaitienės atleidimo iš Kauno vaikų darţelio 

„Ţiogelis“ direktoriaus pareigų. 

20. Pavesti Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiajai 

specialistei Audronei Bukmanaitei: 

20.1. per 5 dienas pranešti Juridinių asmenų registrui apie Kauno vaikų darţelio 

„Nykštukas“ ir Kauno vaikų darţelio „Ţiogelis“direktorių atleidimą iš pareigų; 

20.2. teisės aktų nustatyta tvarka išregistruoti Kauno vaikų darţelį „Nykštukas“ ir 

Kauno vaikų darţelį „Ţiogelis“iš Juridinių asmenų registro. 

21. Pripaţinti netekusiais galios: 

21.1. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimą Nr. T-541 

„Dėl Kauno Ţaliakalnio lopšelio-darţelio nuostatų patvirtinimo“; 

21.2. Kaunomiesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimą Nr. T-555 „Dėl 

Kauno vaikų darţelio „Nykštukas“ nuostatų patvirtinimo“; 

21.3. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimą Nr. T-556 

„Dėl Kauno vaikų darţelio „Ţiogelis“ nuostatų patvirtinimo“. 

22. Šis sprendimas gali būti skundţiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas, 

pavaduojantis savivaldybės merą 

  

PovilasMačiulis 

 


