
 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2015 m. balandžio 30 d. Nr. TP-6 

Kaunas 

 

Posėdis vyko 2015-04-30 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 12.30 val.). 

 

Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras. 

Posėdžio sekretorė – Karolina Presniakovaitė, Kauno miesto savivaldybės tarybos 

sekretoriato vyriausioji specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas (23 p.). 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos narys: D. Matijošaitis. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas (24 p.). 

 

 

 SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama 25 p.). 

 

 V. Matijošaitis. Noriu pradėti Tarybos posėdį nuo 2 išrinktų Tarybos narių priesaikos. 

Leiskime Vyriausiosios rinkimų komisijos narei L. Klapavščiuk priimti A. Kupčinsko ir                      

I. Pukelytės priesaikas. 

 

Prisiekia Tarybos nariai A. Kupčinskas ir I. Pukelytė. 

 

V. Matijošaitis. Vakar vykusioje frakcijų seniūnų sueigoje bendru sutarimu sutarta 

dėl pasikeitusių teisės aktų pakeisti 22 darbotvarkės klausimo sprendimo projektą                      

(TR-263) ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės mero pareiginės algos koeficiento patvirtinimo“ ir 

svarstyti sprendimo projektą (TR-294) ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės mero pareiginės algos 

koeficiento patvirtinimo“. Taip pat pasikeitus teisės aktams bendru sutarimu nuspręsta įtraukti 

dar 3 papildomus klausimus ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. 

sprendimo Nr. T-183 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo“ 

(TR-297), ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimo                   

Nr. T-184 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo“ (TR-296), 

,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-185 ,,Dėl 

Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo“ (TR-295). Taip pat bendru 

sutarimu nuspręsta įtraukti papildomą klausimą ,,Dėl Kauno technologijos universiteto studentų 

atstovybės atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinį renginį Kauno 

miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo 

teritorijose išdavimą“ (TR-285). 

A. Kupčinskas. Atsižvelgiant į tai, kad atskiri klausimai nebuvo svarstyti 

komitetuose, TS-LKD frakcija siūlo išbraukti 26 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 

m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 27                 
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,,Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo 

grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra 

dalininkė, 2015–2016 mokslo metais“ klausimus. 

 V. Matijošaitis. Yra gauti Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje reikalavimai šiuos 

klausimus svarstyti Taryboje. Siūlau balsuojant apsispręsti dėl 26 klausimo ,,Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano 

patvirtinimo“ pakeitimo“ išbraukimo iš darbotvarkės. Leiskime pasisakyti Vyriausybės atstovo 

Kauno apskrityje tarnybos atstovei. 

M. A. Čibirauskienė. Tai, kad nėra dar suformuoti komitetai, nėra pagrindas atidėti 

minimų klausimų svarstymą. Šie klausimai turi būti išspręsti dabar ir nedelsiant. Turint 

omenyje, kad diskusijos vyko jau kurį laiką ir sprendimai buvo rengti anksčiau, komitetų 

nebuvimas nėra priežastis atidėti šių klausimų.  

 

 Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo išbraukti 26 klausimą ,,Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano 

patvirtinimo“ pakeitimo“ iš darbotvarkės. 

 Balsavo: už – 14, prieš – 20, susilaikė – 5 (pridedama 28 p.). 

                 NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

V. Matijošaitis. Siūlau balsuojant apsispręsti dėl 27 klausimo ,,Dėl priešmokyklinio 

ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse 

bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių 

komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2015-2016 

mokslo metais“ išbraukimo iš darbotvarkės. 

 

 Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo išbraukti 27 klausimą ,,Dėl 

priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo 

grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra 

dalininkė, 2015–2016 mokslo metais“ iš darbotvarkės. 

 Balsavo: už – 15, prieš – 20, susilaikė – 4 (pridedama 29 p.). 

                 NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 A. Kupčinskas. TS-LKD frakcija pareiškia, kad yra Tarybos mažuma ir 

nepretenduoja į jokius politinius postus (pareiškimas pridedamas 30 p.). 

 

 V. Matijošaitis. Siūlau patvirtinti šios dienos darbotvarkę su pakeitimais. 

 

   Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

   NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 

 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo 

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo 

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo 

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos komitetų ir jų įgaliojimų nustatymo 
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5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo 

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo 

7. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos nuolatinių komisijų sudarymo 

8. Dėl Administracinės komisijos prie Kauno miesto savivaldybės tarybos sudarymo 

ir jos nuostatų patvirtinimo 

9. Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo 

10. Dėl Balsų skaičiavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo 

11. Dėl Privatizavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo 

12. Dėl Peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo 

13. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir procedūrų komisijos 

sudarymo ir nuostatų patvirtinimo 

14. Dėl Teismų sprendimų ir nutarčių kontrolės komisijos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo 

15. Dėl Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų tarybos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo 

16. Dėl Kauno miesto savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo 

17. Dėl Kauno miesto trišalės tarybos 

18. Dėl delegatų į Kauno regiono plėtros tarybą 

19. Dėl dalyvavimo Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimuose 

20. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo                    

Nr. T-125 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 

patvirtinimo“ pakeitimo 

21. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo               

Nr. T-681 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 metų pirmojo pusmečio 

posėdžių plano patvirtinimo“ pakeitimo 

22. Dėl Kauno miesto savivaldybės mero pareiginės algos koeficiento patvirtinimo 

23. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimo                     

Nr. T-185 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo 

24. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimo                   

Nr. T-184 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo 

25. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimo                   

Nr. T-183 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo 

26. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-35 

„Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo projektams, finansuojamiems Europos Sąjungos ir 

kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, įgyvendinti“ pakeitimo 

27. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-36 

„Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo sporto objektų investicijų ir Kauno miesto 

inžinerinių statinių projektams rengti ir įgyvendinti“ pakeitimo 

28. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo                   

Nr. T-136 „Dėl Automatinės dviračių nuomos sistemos Kauno mieste įdiegimo ir 

eksploatavimo operatoriaus parinkimo konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

29. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-18 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 

2012–2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo 

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

savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo 

priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo 

įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2015-2016 mokslo metais 

31. Dėl įgaliojimų suteikimo Algimantui Andriulevičiui ir Eglei Lažauninkaitei 
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32. Dėl įgaliojimų suteikimo Giedrutei Aksomaitienei ir Virginijai Rudienei 

33. Dėl apie 31350 kv. m teritorijos prie Palemono g. kompleksinio planavimo 

34. Dėl apie 8536 kv. m teritorijos prie Ateities pl., Kaune, kompleksinio planavimo 

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-238 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“. 

 Pranešėjas – V. Matijošaitis, Savivaldybės meras. Teikiu klausimą dėl R. Rabačiaus 

skyrimo į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas. Siūlau 

balsuoti slaptai elektronine sistema. 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 A. Kupčinskas. Ar yra gauta Specialiųjų tyrimų tarnybos pažyma? 

 V. Matijošaitis. Pažyma nėra gauta, tačiau yra gautas Socialdemokratų frakcijos 

pasiūlymas dėl R. Rabačiaus patvirtinimo į šias pareigas be pažymos. 

 A. Kupčinskas. Be pažymos nėra galimybės procedūriškai tvirtinti kandidatūros. 

Prašyčiau  Vyriausybės atstovo pakomentuoti situaciją.  

V. Matijošaitis. Mūsų nuomonė yra kitokia, manome, kad galime tvirtinti 

kandidatūrą. Jeigu negausime pažymos, atleisime. 

K. Mikėnas. Reikia laikytis įstatymų. 

O. Balžekienė. Noriu paklausti R. Rabačiaus, kokią sritį kuruosite ir kokią turite 

patirtį toje srityje? 

R. Rabačius. Teko dirbti miesto ūkio plėtros srityje, tačiau dar nėra nuspręstos sritys. 

Ž. Garšva. Noriu patikslinti, kad Socialdemokratų frakcija pateikė sprendimo 

projekto papildymą, kurio esmė, jog sprendimas įsigalios po pažymos gavimo. 

V. Matijošaitis. Socialdemokratų frakcija pateikė raštą, kuriame prašoma skirti                   

R. Rabačių administracijos direktoriaus pavaduotoju Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui 

nuo tada, kai bus gauta informacija iš Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos ir joje 

nebus R. Rabačių neigiamai charakterizuojančios informacijos. 

P. Mačiulis. Leiskime pasisakyti Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnybos 

atstovei. 

               M. A. Čibirauskienė. Sprendimai gali būti priimti tik įvertinus informaciją ir mūsų 

pozicija bus tokia, kad priėmus sprendimus dėl visų trijų administracijos direktoriaus 

pavaduotojų, sprendimai bus stabdomi ir jums reikės grįžti prie šio klausimo. 

V. Matijošaitis. Tuomet grįšime prie šių klausimų. Siūlau vis tiek balsuoti. 

KALBĖJO: 

M. Panceris. Ar ši pažyma jau yra gauta tik neatvežta iš Vilniaus, ar jos nėra gauta? 

V. Matijošaitis. Pažyma yra Vilniuje. 

M. Panceris. Galbūt reikėtų atidėti šiuos klausimus po pietų, kuomet bus atvežtos 

pažymos iš Vilniaus? 

A. Kupčinskas. Gaila, kad yra pažeidžiamos procedūros. Kas bus toliau? Reikėtų 

laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir to, ką pasakė Vyriausybės atstovas. Manau, kad buvo 

teisingas P. Mačiulio pasiūlymas atidėti šiuos klausimus ir svarstyti posėdžio pabaigoje. Man 

keista, kad besibaigiant mano kadencijai, kai jau buvo žinomi kandidatai į administracijos 

direktoriaus pavaduotojo pareigas – R. Rabačius, S. Šliažas, manęs nebuvo paprašyta kreiptis į 

Specialiųjų tyrimų tarnybą.  

V. Matijošaitis. Siūlau balsuoti dėl siūlymo slaptai balsuoti elektronine sistema. 

 

 Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

  Balsuojama dėl siūlymo slaptai balsuoti elektronine sistema.  

 Balsavo: už – 24, prieš – 11, susilaikė – 3. 
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  NUSPRĘSTA. Balsuoti slaptai elektronine sistema. 

 

 A. Kupčinskas. Kadangi laužote įstatymus ir nesilaikote procedūrų, TS-LKD frakcija 

nedalyvaus šiame balsavime.  

V. Matijošaitis. Siūlau balsuoti dėl Socialdemokratų frakcijos pateikto pasiūlymo               

R. Rabačių skirti administracijos direktoriaus pavaduotoju Savivaldybės tarybos įgaliojimų 

laikui nuo tada, kai bus gauta informacija iš Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos 

ir joje nebus R. Rabačių neigiamai charakterizuojančios informacijos. 

 

    Dalyvauja 27 Tarybos nariai. 

    Balsuojama dėl Socialdemokratų frakcijos siūlymo (pridedama 31 p.). 

  Balsavo: už – 20, prieš – 1, susilaikė – 0. 

 NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

V. Matijošaitis. Siūlau slaptai balsuoti dėl viso sprendimo projekto su pakeitimais.  

 

     Dalyvauja 26 Tarybos nariai. 

    Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

  NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-187 pridedamas       

51 p.). 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-239 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“. 

 Pranešėjas – V. Matijošaitis, Savivaldybės meras. Teikiu klausimą dėl S. Šliažo 

skyrimo į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas. Siūlau 

balsuoti slaptai elektronine sistema. 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 A. Kupčinskas. Ar yra gauta Specialiųjų tyrimų tarnybos pažyma dėl S. Šliažo? 

V. Matijošaitis. Lygiai tokia pati situacija su S. Šliažu, kaip ir R. Rabačiumi. Yra 

gautas Liberalų sąjūdžio frakcijos siūlymas S. Šliažą skirti administracijos direktoriaus 

pavaduotoju Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui nuo tada, kai bus gauta informacija iš 

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos.  

A. Kupčinskas. Pagal procedūras kitą Tarybos posėdį reikės vėl tvirtinti 

kandidatūras, kadangi kaip ir Vyriausybės atstovė pasakė jie negali užimti šių pareigų, kol 

nebus gautos Specialiųjų tyrimų tarnybos pažymos.  

 KALBĖJO: 

 G. Skaistė. Apmaudu, kad savo darbą pradedate nuo įstatymų laužymo. Be to 

pažymos turėjimas dar nereiškia, kad asmuo yra tinkamas dirbti. Todėl siūlau nepritarti šiam 

sprendimo projektui.  

 P. Mačiulis. Analogas buvo Vilniaus miesto savivaldybėje, kuomet administracijos 

direktoriaus pavaduotojas buvo taip pat priimtas be Specialųjų tyrimų tarnybos pažymos ir 

pradėjo dirbti gavus pažymą ir įvertinus, kad jis yra tinkamas užimti šias pareigas.  

 V. Matijošaitis. Yra gautas analogiškas kaip ir praeitame sprendimo priėmime 

Liberalų sąjūdžio frakcijos siūlymas dėl S. Šliažo skyrimo administracijos direktoriaus 

pavaduotoju Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui nuo tada, kai bus gauta informacija iš 

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos. Siūlau slaptai balsuoti dėl Liberalų sąjūdžio 

frakcijos pasiūlymo. 
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    Dalyvauja 25 Tarybos nariai. 

    Balsuojama dėl Liberalų sąjūdžio frakcijos siūlymo (pridedama 32 p.). 

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

 NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

V. Matijošaitis. Siūlau slaptai balsuoti dėl viso sprendimo projekto su pakeitimais.  

 

    Dalyvauja 25 Tarybos nariai. 

    Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

  NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-188 pridedamas       

52 p.). 

 

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

administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“. 

 Pranešėjas – V. Matijošaitis, Savivaldybės meras. Siūlome šį klausimą atidėti, 

kadangi kitą kandidatą pateiksime kito Tarybos posėdžio metu. 

 

 Dalyvauja 25 Tarybos nariai. 

       NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Klausimo svarstymą atidėti. 

 

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

tarybos komitetų ir jų įgaliojimų nustatymo“. 

 Pranešėja – R. Labulytė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

  KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 L. Kudarienė. Gal galite įvardinti kodėl buvo pakeistas Socialinių, sveikatos ir 

šeimos reikalų komiteto pavadinimas išbraukiant žodį ,,šeimos“? 

R. Labulytė. Tarybos kompetencija yra apsispręsti, kokie komitetai bus sudaryti ir 

kokie įgaliojimai jiems bus nustatyti. 

L. Mikalauskas. Norėčiau atkreipti dėmesį į Kultūros ir švietimo komiteto sudarymą. 

Pasižiūrėjus į komiteto narių sąrašą matosi, kad 4 yra kultūros darbuotojai ir tik 2 asmenys 

susiję su švietimu. Pasižiūrėjus į šio komiteto veiklos gaires matosi, kad daugiausia veiklos 

numatyta švietimo sričiai. Galbūt reikėtų švietimą atskirti nuo kultūros ir sujungti su 

neformaliuoju ugdymu, o kultūrą prijungti prie sporto ir laisvalaikio? 

KALBĖJO: 

P. Mačiulis. Manau, kad L. Mikalausko pamąstymai yra teisingi. Tačiau V. 

Varžinskas argumentuos, kodėl buvo pasirinkta tokia komitetų struktūra. Švietimas neliks 

nuošalyje, veiks Švietimo taryba, bus sudarytos atskiros grupės. 

S. Kairys. Praeitoje kadencijoje man teko darbuotis Kultūros ir meno komitete, todėl 

reikia pastebėti, kad šis komitetas nagrinėdavo nedaug klausimų. Manau, kad yra racionalu šį 

komitetą sujungti. 

A. Kupčinskas. TS-LKD frakcija teikė siūlymą vietoj Sporto, turizmo ir laisvalaikio 

komiteto, Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto, Švietimo ir kultūros komiteto įrašyti 

Kultūros ir sporto komitetą, Švietimo ir neformalaus ugdymo komitetą, Socialinių, sveikatos ir 

šeimos reikalų komitetą. Mūsų siūlymo priežastis yra ta, kad beveik 50 procentų viso miesto 

biudžeto yra skirta švietimui ir neformaliam ugdymui. Sujungus švietimą ir kultūrą, komitete 

koncentruojasi dar daugiau biudžeto lėšų. Dėl turizmo mums atrodo, kad jis turi būti prijungtas 

prie miesto plėtros ir investicijų, kaip ekonominė šaka pritraukianti lėšas į biudžetą. 

 L. Kudarienė. Nors yra Šeimos taryba, tačiau jos statusas nėra toks pats, kaip 

komiteto. Manau, kad Sveikatos ir socialinių reikalų komitete turi būti įrašyta ir šeimos sąvoka. 
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P. Mačiulis. TS-LKD frakcija pateikė pasiūlymą, kurį anksčiau pristatė                             

A. Kupčinskas (pasiūlymas pridedamas 33 p.). 

 V. Varžinskas. Siūlau palaikyti sprendimo projekte pateiktą siūlymą. Atlikus 

Vyriausybės deleguotų funkcijų Savivaldybei analizę, pastebėjome, kad praeitoje kadencijoje 

dalis sričių komitetų veikloje buvo palikta likimo valiai (aplinkosauga, darni plėtra, 

tarptautiniai ryšiai). Išanalizavus visas savarankiškas Savivaldybės administravimo funkcijas, 

sudarėme tokius komitetus, kurie savo veikla aprėptų visas sritis.  

P. Mačiulis. Siūlau balsuojant apsispręsti dėl TS-LKD frakcijos pateikto pasiūlymo 

vietoj Sporto, turizmo ir laisvalaikio komiteto, Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto, 

Švietimo ir kultūros komiteto įrašyti Kultūros ir sporto komitetą, Švietimo ir neformalaus 

ugdymo komitetą, Socialinių, sveikatos ir šeimos reikalų komitetą. 

 

    Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

    Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo. 

  Balsavo: už – 14, prieš – 26, susilaikė – 0. 

 NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

P. Mačiulis. Taip pat noriu pristatyti ,,Vieningo Kauno“ frakcijos pasiūlymą dėl 7.6 

punkto išdėstymo taip ,,gyventojų kultūrinių kompetencijų, kūrybiškumo ugdymas, miesto 

kultūros užsienyje sklaida, kultūros ir kūrybinių industrijų konkurencingumo didinimas, 

dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros 

įstaigų steigimas ir organizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra“. Siūlau 

balsuojant apsispręsti dėl ,,Vieningo Kauno“ frakcijos pasiūlymo. 

 

     Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

    Balsuojama dėl ,,Vieningo Kauno“ frakcijos siūlymo. 

  Balsavo: už – 33, prieš – 1, susilaikė – 5. 

 NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

 V. Matijošaitis. Siūlau balsuojant apsispręsti dėl pateikto sprendimo projekto. 

 

    Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

    Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

  Balsavo: už – 26, prieš – 0, susilaikė – 14. 

  NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-189 pridedamas       

53 p.). 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-265 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos komitetų sudarymo“. 

 Pranešėja – R. Labulytė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 L. Kudarienė. Norėčiau sužinoti, kodėl Sveikatos ir socialinių reikalų komitetą 

sudaro tik 4 nariai? 

 R. Labulytė. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, sudarant komitetus yra 

laikomasi daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Komitetų narių skaičių (išskyrus 

Kontrolės komitetą) nustato Taryba. Komitetai yra sudaromi atsižvelgiant į Tarybos narių 

pageidavimus, frakcijų siūlymus.  

 KALBĖJO: 

 L. Kudarienė. Manau, kad neteisinga Sveikatos ir socialinių reikalų komitetą 

sudaryti iš 4 narių.   
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 V. Matijošaitis. Siūlau sprendimo projektą priimti bendru sutarimu. 

 

 Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-190 pridedamas 59 p.). 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-266 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“. 

Pranešėja – R. Labulytė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

V. Matijošaitis. Teikiu A. Kupčinsko kandidatūrą į Kontrolės komiteto pirmininko 

pareigas. Siūlau balsuoti slaptai elektronine sistema. 

 

    Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

 Balsuojama slaptai dėl A. Kupčinsko kandidatūros į Kontrolės komiteto pirmininko 

pareigas. Siūlau balsuoti slaptai elektronine sistema. 

 

  Balsavo: už – 36, prieš – 4, susilaikė – 0. 

 NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

 V. Matijošaitis. Teikiu K. Pūko kandidatūrą į Kontrolės komiteto pirmininko 

pavaduotojo pareigas.  

 

    Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

  Balsuojama slaptai dėl K. Pūko kandidatūros į Kontrolės komiteto pirmininko 

pavaduotojo pareigas.  

  Balsavo: už – 37, prieš – 1, susilaikė – 2. 

 NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

V. Matijošaitis. Siūlau bendru sutarimu pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

 

 Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-191 pridedamas 61 p.). 

 

 7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-273 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos nuolatinių komisijų sudarymo“. 

Pranešėja – R. Labulytė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

 

 Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-192 pridedamas 62 p.). 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-270 ,,Dėl Administracinės komisijos 

prie Kauno miesto savivaldybės tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – R. Labulytė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

 

 Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-193 pridedamas 63 p.). 
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9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-277 ,,Dėl Antikorupcijos komisijos 

sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – R. Labulytė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Skaistė. Antikorupcijos komisijai turi vadovauti atstovas iš mažumos Taryboje. Ar 

K. Pūkas save laiko mažuma, ar dauguma? Trečdalis komisijos narių turi būti iš visuomenės 

atstovų, kodėl jų nėra? 

R. Labulytė. Tarybos valia apsispręsti dėl komisijos sudėties ir ar įtraukti visuomenės 

atstovus.  

KALBĖJO: 

A. Kupčinskas. Komisija sudaroma Tarybos kadencijos laikotarpiui iš Tarybos narių, 

Savivaldybės valstybės tarnautojų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių, bendruomeninių 

organizacijų atstovų ir kitų Savivaldybės bendruomenės narių. Dabar į komisiją yra deleguoti 

tik Tarybos nariai ir Administracijos atstovai. Siūlome šį klausimą atidėti ir išnagrinėti, juolab 

yra gautas Kauno bendruomenių centrų asociacijų pasiūlymas (pridedamas 34 p.). 

P. Mačiulis. Siūlau balsuojant apsispręsti dėl TS-LKD frakcijos siūlymo atidėti 

klausimo svarstymą. 

 

    Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo atidėti klausimo svarstymą. 

  Balsavo: už – 13, prieš – 22, susilaikė – 3. 

 NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 P. Mačiulis. Siūlau balsuojant apsispręsti dėl pateikto sprendimo projekto. 

 

    Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

    Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

  Balsavo: už – 26, prieš – 5, susilaikė – 8. 

  NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-194 pridedamas 69 p.). 

 

 R. Mikaitis. Įvertinus atitinkamų įstatymų pakeitimus, kitam Tarybos posėdžiui 

galima parengti Antikorupcijos komisijos papildymo sąrašą. 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-268 ,,Dėl Balsų skaičiavimo komisijos 

sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – R. Labulytė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

 

 Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-195 pridedamas 75 p.). 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-269 ,,Dėl Privatizavimo komisijos 

sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – R. Labulytė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. TS-LKD frakcija siūlo į Privatizavimo komisijos sudėtį įtraukti                     

M. Pancerį. Siūlome papildyti sprendimo projekto 4.1 punktą taip ,,siūlyti Privatizavimo 

komisiją sudaryti iš ne mažiau kaip 8 narių“ (siūlymas pridedamas 35 p.). Siūlome atkreipti 

dėmesį į frakcijų dydį, kadangi toks rūšiavimas mums yra nepriimtinas. Mes nepretenduojame į 

jokius politinius postus, todėl būtų sąžininga atsižvelgti į mūsų frakcijos teiktus pasiūlymus. 
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P. Mačiulis. Prašau balsuojant apsispręsti dėl TS-LKD frakcijos pateikto pasiūlymo. 

 

    Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

    Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo. 

  Balsavo: už – 17, prieš – 14, susilaikė – 8. 

  

    Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

    Perbalsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo. 

  Balsavo: už – 18, prieš – 15, susilaikė – 7. 

  NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

  P. Mačiulis. Taip pat yra gautas Bendruomenių centrų asociacijos pasiūlymas, kuris 

nėra reglamentinis, kadangi nėra siūlomas konkretus asmuo (pridedamas 34 p.). 

  J. Koryzna. Kadangi buvo nepritarta TS-LKD frakcijos pasiūlymui į Privatizavimo 

komisijos sudėtį įtraukti M. Pancerį, prašau mane išbraukti iš šios komisijos sudėties, o vietoj 

manęs įrašyti M. Pancerį. 

  P. Mačiulis. Kadangi gavome TS-LKD frakcijos pasiūlymą raštu, tai siūlau 

balsuojant apsispręsti dėl J. Koryznos kandidatūros Privatizavimo komisijoje pakeitimo į                    

M. Pancerį. 

 

    Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

    Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo vietoj J. Koryznos į Privatizavimo 

komisijos sudėtį įtraukti M. Pancerį. 

  Balsavo: už – 32, prieš – 0, susilaikė – 8. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

P. Mačiulis. Taip pat gautas ,,Vieningo Kauno“ frakcijos siūlymas skirti                           

V. Varžinską Privatizavimo komisijos pirmininko pavaduotoju. Prašome balsuojant apsispręsti 

dėl pateikto pasiūlymo. 

 

    Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

    Balsuojama dėl ,,Vieningo Kauno“ frakcijos pasiūlymo V. Varžinską skirti 

Privatizavimo komisijos pirmininko pavaduotoju. 

  Balsavo: už – 27, prieš – 0, susilaikė – 11. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

P. Mačiulis. Prašau balsuojant apsispręsti dėl pateikto sprendimo projekto su 

pakeitimais. 

 

     Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

    Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

  Balsavo: už – 29, prieš – 0, susilaikė – 11. 

  NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimais (sprendimas Nr. T-196 pridedamas          

77 p.). 

 

  G. Skaistė. Prašyčiau mūsų frakciją informuoti, kiek vietų mums skiriate kiekvienoje 

iš komisijų, kad galėtume nuspręsti, kokius asmenis deleguoti. 

 

  12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-279 ,,Dėl Peticijų komisijos 

sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 
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 Pranešėja – R. Labulytė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

  A. Kupčinskas. TS-LKD frakcija į Peticijų komisiją siūlė V. Gudėną ir P. Bingelį, 

tačiau į mūsų siūlymą nebuvo atsižvelgta. Papildomai vėl teikiame į komisijos sudėtį įtraukti        

V. Gudėną ir P. Bingelį (siūlymas pridedamas 36 p.). 

  KALBĖJO: 

  P. Mačiulis. Siūlau balsuojant apsispręsti dėl TS-LKD frakcijos pateikto siūlymo. 

 

    Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

    Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos pasiūlymo į Peticijų komisijos sudėtį įtraukti                  

V. Gudėną ir P. Bingelį. 

  Balsavo: už – 13, prieš – 17, susilaikė – 9. 

  NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

P. Mačiulis. Siūlau balsuojant apsispręsti dėl viso sprendimo projekto. 

 

    Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

    Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

  Balsavo: už – 27, prieš – 3, susilaikė – 10. 

  NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-197 pridedamas 82 p.). 

 

 13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-280 ,,Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir procedūrų komisijos sudarymo ir nuostatų 

patvirtinimo“. 

 Pranešėja – R. Labulytė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

 

 Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-198 pridedamas 86 p.). 

 

 14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-275 ,,Dėl Teismų sprendimų ir 

nutarčių kontrolės komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

 Pranešėja – R. Labulytė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 A. Kupčinskas. Mūsų frakcija teikė siūlymą į Teismų sprendimų ir nutarčių 

kontrolės komisijos sudėtį įtraukti K. Mikėną ir V. Gudėną. Tačiau į mūsų siūlymus nebuvo 

atsižvelgta. 

 KALBĖJO: 

 A. Kupčinskas. TS-LKD frakcija siūlo į Teismų sprendimų ir nutarčių kontrolės 

komisijos sudėtį įtraukti K. Mikėną. 

 P. Mačiulis. Siūlau balsuojant apsispręsti dėl TS-LKD frakcijos pateikto siūlymo. 

 

     Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

    Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos pasiūlymo į Teismų sprendimų ir nutarčių 

kontrolės komisijos sudėtį įtraukti K. Mikėną. 

  Balsavo: už – 12, prieš – 21, susilaikė – 4. 

  NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

V. Matijošaitis. Siūlau balsuojant apsispręsti dėl viso sprendimo projekto. 
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    Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

    Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

  Balsavo: už – 27, prieš – 2, susilaikė – 10. 

  NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-199 pridedamas 91 p.). 

 

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

apdovanojimų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

 Pranešėja – R. Labulytė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

 KALBĖJO: 

 G. Skaistė. TS-LKD frakcija siūlo padidinti Kauno miesto savivaldybės 

apdovanojimų tarybos sudėties skaičių ir į Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų tarybos 

sudėtį įtraukti G. Budniką ir E. Gudišauskienę (siūlymas pridedamas 37 p.). 

  P. Mačiulis. Siūlau balsuojant apsispręsti dėl TS-LKD frakcijos pateikto siūlymo. 

 

     Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

    Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos pasiūlymo padidinti Kauno miesto savivaldybės 

apdovanojimų tarybos sudėties skaičių ir į Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų tarybos 

sudėtį įtraukti G. Budniką ir E. Gudišauskienę. 

  Balsavo: už – 9, prieš – 13, susilaikė – 4. 

 

     Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

    Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos pasiūlymo padidinti Kauno miesto savivaldybės 

apdovanojimų tarybos sudėties skaičių ir į Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų tarybos 

sudėtį įtraukti G. Budniką ir E. Gudišauskienę. 

  Balsavo: už – 12, prieš – 21, susilaikė – 6. 

  NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

P. Mačiulis. ,,Vieningo Kauno“ frakcija siūlo Kauno miesto savivaldybės 

apdovanojimų taryboje pirmininku vietoj V. Popovo paskirti B. Želvį. V. Popovas ir B. Želvys 

tam neprieštarauja. Siūlau bendru sutarimu pritarti šiam siūlymui (siūlymas pridedamas 38  p.). 

V. Matijošaitis. Siūlau balsuojant apsispręsti dėl viso sprendimo projekto su 

pakeitimu. 

 

    Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

    Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

  Balsavo: už – 30, prieš – 0, susilaikė – 10. 

  NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-200 pridedamas           

95 p.). 

 

  16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-276 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

 Pranešėja – R. Labulytė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

KALBĖJO: 

G. Skaistė. TS-LKD frakcija siūlo padidinti Kauno miesto savivaldybės šeimos 

tarybos narių skaičių iki 8. Taip pat siūlome į Kauno miesto savivaldybės šeimos tarybos sudėtį 

įtraukti L. Kudarienę (siūlymas pridedamas 39 p.). 

     P. Mačiulis. Siūlau balsuojant apsispręsti dėl TS-LKD frakcijos pateikto siūlymo į 

Kauno miesto savivaldybės šeimos tarybos sudėtį įtraukti L. Kudarienę ir įrašyti, kad šioje 

taryboje gali būti 8 Savivaldybės institucijų atstovai. 
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     Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

    Balsuojama dėl TS-LKD į Kauno miesto savivaldybės šeimos tarybos sudėtį įtraukti              

L. Kudarienę ir įrašyti, kad šioje taryboje gali būti 8 Savivaldybės institucijų atstovai. 

  Balsavo: už – 13, prieš – 22, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

P. Mačiulis. Siūlau balsuojant apsispręsti dėl viso sprendimo projekto. 

     

    Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

    Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

  Balsavo: už – 28, prieš – 3, susilaikė – 5. 

  NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-201 pridedamas 100 p.). 

 

  17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-278 ,,Dėl Kauno miesto trišalės 

tarybos“. 

 Pranešėja – R. Labulytė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

   

 Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-202 pridedamas 106 p.). 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-267 ,,Dėl delegatų į Kauno regiono 

plėtros tarybą“. 

 Pranešėja – R. Labulytė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

  

     Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

    Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

  Balsavo: už – 27, prieš – 0, susilaikė – 12. 

  NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-203 pridedamas 107 p.). 

 

  19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-281 ,,Dėl dalyvavimo Lietuvos 

savivaldybių asociacijos suvažiavimuose“. 

 Pranešėja – R. Labulytė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

   

 Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-204 pridedamas 108 p.). 

 

  20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-282 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-125 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“.  

 Pranešėja – R. Labulytė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 M. Panceris. Kodėl perkeliama Tarybos posėdžio diena iš ketvirtadienio į antradienį? 

Kada vyks komitetų posėdžiai? 

 P. Mačiulis. Antradienis bus darbingesnė diena nei ketvirtadienis. Dėl komitetų 

posėdžių datos, nariai patys apsispręs. 

 KALBĖJO: 
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 A. Kupčinskas. Nuo nepriklausomybės pradžios visos tarybos posėdžiaudavo 

ketvirtadieniais. Manau, kad iki šiol galiojusi tvarka buvo tinkamesnė darbui. TS-LKD frakcija 

teikia siūlymą, kad Tarybos posėdžiai vyktų kaip ir iki šiol – ketvirtadieniais.  

 L. Kudarienė. Manau, kad komitetams turi būti nustatyta pastovi diena. 

 P. Mačiulis. TS-LKD frakcija pateikė pasiūlymą Tarybos posėdžius šaukti 

ketvirtadieniais. Siūlau balsuojant apsispręsti dėl pasiūlymo (pasiūlymas pridedamas 40 p.). 

 

    Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

    Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo Tarybos posėdžius šaukti ketvirtadieniais. 

  Balsavo: už – 13, prieš – 18, susilaikė – 7. 

 NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 V. Matijošaitis. Siūlau balsuojant apsispręsti dėl viso sprendimo projekto. 

 

    Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

    Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

  Balsavo: už – 22, prieš – 4, susilaikė – 13. 

                 NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-205 paskelbtas Teisės aktų 

registre). 

 

  21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-283 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-681 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2015 metų pirmojo pusmečio posėdžių plano patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 Pranešėja – R. Labulytė, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

   

 Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-206 pridedamas 109 p.). 

 

 V. Matijošaitis nusišalina nuo klausimo ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės mero 

pareiginės algos koeficiento patvirtinimo“ svarstymo. 

 

 22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-294 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

mero pareiginės algos koeficiento patvirtinimo“. 

 Pranešėja – D. Šimukonytė–Kaušienė, Viešosios vadybos ir personalo skyriaus 

vedėja.  

 

 Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-207 pridedamas 115 p.). 

 

 P. Mačiulis nusišalina nuo klausimo ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 

m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-183 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo 

skyrimo“ pakeitimo“ svarstymo. 

 

 23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-297 ,,Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-183 ,,Dėl Kauno miesto 

savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo“. 

 Pranešėja – D. Šimukonytė–Kaušienė, Viešosios vadybos ir personalo skyriaus 

vedėja.  
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 Dalyvauja 40 Tarybos narių. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-208 pridedamas 116 p.). 

 

 S. Kairys nusišalina nuo klausimo ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. 

balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-184 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo 

skyrimo“ pakeitimo“ svarstymo. 

 

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

tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-184 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės mero 

pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo“. 

 Pranešėja – D. Šimukonytė–Kaušienė, Viešosios vadybos ir personalo skyriaus 

vedėja.  

 

 Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-209 pridedamas 117 p.). 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-295 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-185 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės mero 

pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo“. 

 Pranešėja – D. Šimukonytė–Kaušienė, Viešosios vadybos ir personalo skyriaus 

vedėja.  

 

 Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-210 pridedamas 118 p.). 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-235 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-35 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo projektams, 

finansuojamiems Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, 

įgyvendinti“ pakeitimo“. 

 Pranešėjas – A. Laucius, Finansų skyriaus vedėjas.  

 

 Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-211 pridedamas 119 p.). 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-236 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo sporto 

objektų investicijų ir Kauno miesto inžinerinių statinių projektams rengti ir įgyvendinti“ 

pakeitimo“. 

 Pranešėjas – A. Laucius, Finansų skyriaus vedėjas.  

 

 Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-212 pridedamas 120 p.). 
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28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-261 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl Automatinės dviračių nuomos 

sistemos Kauno mieste įdiegimo ir eksploatavimo operatoriaus parinkimo konkurso nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėja – R. Savickienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

A. Kupčinskas. Praėjusios kadencijos taryba priėmė sprendimą bendru sutarimu. 

Mano žiniomis, nustatyti reikalavimai netrukdė skelbti konkurso. Net ir nustačius minimalius 

reikalavimus, tai nereiškia, kad nebus gautas geresnis pasiūlymas. Man yra keista, kad yra 

uždelstas laikas (praėjo mėnuo), ilgai truks derybos. 

R. Savickienė. Esminiai skirtumai yra šie: anksčiau 6 sutarties punkte buvo įrašyti ne 

mažiau nei 5 dviračių nuomos punktai ir ne mažiau nei 5 dviračiai nuomos punktuose. Šis 

punktas yra išbraukiamas. Esmė įrašyta 2.8. punkte, kuriame yra įvardinti konkretūs minimalūs 

terminalų ir dviračių skaičiai. Anksčiau pirmais metais buvo numatyta, kad ne mažiau nei 5 

terminalai, kuriuose ne mažiau nei 5 dviračiai, o antrais ir trečiais metais nebuvo numatyti jokie 

minimalūs skaičiai. Šiuo sprendimo pakeitimu siekiama užtikrinti terminalų ir dviračių plėtrą 

būsimus 3 metus (8 terminalai ir ne mažiau nei 10 dviračių pirmais metais, 4 terminalai ir ne 

mažiau nei 10 dviračių antrais metais, 3 terminalai ir ne mažiau nei 10 dviračių trečiais metais). 

G. Petrauskas. Jeigu būtų vienas konkurso dalyvis, tuomet šis projektas užstrigtų 3 

metams, o projekto dalyvis laimėtų minimaliomis sąlygomis. 

V. Gudėnas. Ar jums neatrodo, kad šiuo sprendimo projektu yra bandoma pritraukti 

prie tam tikro sprendinio? Kas yra pagrindinis viso to iniciatorius? 

R. Savickienė. Normalu, kad naujas tiekėjas norės užsitikrinti teisę užsiimti terminalų 

ir dviračių plėtra antrais ir trečiais metais. Tam yra paruošti atitinkami saugikliai. 

V. Matijošaitis. Mes norime, kad būtų sudarytos logiškos sutartys. 

A. Kupčinskas. Pritariu, kad turi būti nustatyti kuo griežtesni reikalavimai. Tačiau 

nesinori, kad miestas Vilniaus pavyzdžiu atsisakytų visos reklamos rinkliavos, vietoj to 

gaudamas dviračius.  

 

 Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

                NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-213 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 A. Papirtienė nusišalina nuo klausimo ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 

m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ 

svarstymo. 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-227 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos 

direktorius. Šį sprendimo projektą būtina svarstyti ir priimti dėl to, kad pagal Švietimo įstatymą 

nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. tiek Lietuvoje, tiek Kaune mokiniai vidurinį išsilavinimą galės įgyti 

tik gimnazijose. Gegužės mėnesio išvakarėse mokyklų bendruomenės (tėvai, moksleiviai) prieš 

vasaros atostogas turi žinoti savo perspektyvą, kur galės tęsti vidurinį ugdymą. Taip pat yra 

gautas Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos Švietimo 

įstatymo nuostatos, susijusios su bendrojo ugdymo mokyklų tipo pasikeitimu, įgyvendinimu ir 

mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas tinklo kūrimo taisyklių nuostatų vykdymo, 

kuriame dėstoma, kad kyla pagrįstos abejonės dėl aptariamo įstatymo ir jo pagrindu priimto 
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norminio valstybės teisės aktų nuostatų įgyvendinimo vykdymo Kauno J. Urbšio katalikiškoje 

mokykloje, Kauno Vyturio katalikiškoje mokykloje, Kauno S. Lozoraičio vidurinėje 

mokykloje. Todėl Vyriausybės atstovas reikalauja, kad būtų nedelsiant įgyvendintos Lietuvos 

Respublikos Švietimo įstatymo 41 straipsnio 2, 7 dalies, Švietimo įstatymo 3 straipsnio 3, 4 

dalies nuostatos. Vadovaujantis mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas tinklo 

kūrimo taisyklėmis, svarstyti ir priimti sprendimus. Šis reikalavimas turi būti apsvarstytas 

artimiausiame posėdyje (pridedamas 41 p.). Prašyčiau pritarti pateiktam sprendimo projektui su 

rengėjo pataisa, kurios esmė – atsižvelgiant į diskusijas frakcijose, atsižvelgiant į diskusijas su 

mokyklų bendruomenėmis, profesinėmis sąjungomis, sprendimo projekto 42 punkte padaryti 

pataisą, kurios esmė, kad Šančių mokyklos pastate besimokantys dešimtokai ir vienuoliktokai 

galėtų baigti mokslus šiame pastate. Veršvų ir J. Urbšio mokyklose siūloma leisti užbaigti 

mokslus dabartiniams vienuoliktokams. Prašyčiau pritarti sprendimo projektui su pataisa. 

Posėdyje dalyvauja A. Murauskas, Lietuvos tėvų forumo pirmininkas, R. Katinienė, J. Urbšio 

katalikiškosios mokyklos tėvų atstovė, R. Baranauskas, S. Lozoraičio vidurinės mokyklos 

direktorius. G. Žukovskienė, Veršvų vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, 

Neverauskienė, buvusi J. Urbšio katalikiškosios mokyklos mokytoja. 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 L. Kudarienė. Prašyčiau įvardinti konkrečiai, kodėl J. Urbšio katalikiškoji mokykla 

negali būti gimnazija? 

 V. Mažeika. Švietimo įstatymo 41 straipsnio 7 dalis aiškina, kad gimnazija tai yra 

įstaiga, vykdanti akredituotas vidurinio ugdymo programas. Akredituoti vidurinio ugdymo 

programą pagal nustatytas procedūras gali tik Švietimo ir mokslo ministras. Šiandien neturime 

jokio Švietimo ir mokslo ministro įsakymo, kuriame būtų numatyta šią mokyklą akredituoti. 

Pagal mokyklų tinklo formavimo taisykles žinome, kad Švietimo įstatymo 28, 41 straipsnyje 

parašyta, jog savitos pedagogikos gimnazija gali būti ilgoji, jeigu ji yra vienintelė 

gyvenamojoje teritorijoje. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus gyvenamosios teritorijos yra 

skirstomos į miesto ir kaimo. Kaunas yra miesto gyvenamoji teritorija, o Vyturio ir J. Urbšio 

mokyklos yra ne tik Kaune, bet ir vienoje seniūnijoje. Todėl Švietimo ir mokslo ministrui 

pasirašius įsakymą dėl Vyturio katalikiškosios mokyklos įtraukimo į akreditacijos planą, 

nelieka jokių juridinių galimybių akredituoti antrą savitos pedagogikos mokyklą. 

 V. Gudėnas. Kodėl šis sprendimas buvo paruoštas taip, kad Vilijampolėje neliko 

jokios valstybinės mokyklos, suteikiančios vidurinį išsilavinimą? 

 V. Mažeika. Toks sprendimas buvo priimtas Savivaldybės administracijos. 10 metų 

yra diskutuojama apie švietimo tinklo reformą, buvo koreguotas Švietimo įstatymas, 

koreguotos mokyklų tinklo taisyklės, keitėsi gimnazijų samprata. Tam tikras gimnazijų skaičius 

yra centre, Vilijampolės rajonas yra panašus į Aleksoto. Petrašiūnų rajone yra daug pramoninių 

zonų, gyventojų tankis mažesnis, todėl ir mokyklų skaičius mažesnis. Vilijampolės atveju 

suskaičiavus vienuoliktokų ir dvyliktokų skaičių, jeigu jie visi pasirinktų gimnaziją, tokia 

gimnazija neišsilaikytų. Papildoma aplinkybė yra ta, kad Veršvų mokykla planavo tapti savitos 

pedagogikos ilgąja gimnazija. Tačiau buvo išreikštos abejonės, ar Švietimo ir mokslo 

ministerija patvirtins tokį statusą. Taip ir atsitiko, kadangi nebuvo nuspręsta ją akredituoti. 

Todėl ši mokykla yra pertvarkoma į pagrindinę mokyklą. Šilainių ir centro seniūnijose yra 

pakankamas kiekis gimnazijų.  

 G. Budnikas. Kodėl yra naikinamos mokyklos Eiguliuose (J. Urbšio ir Vyturio 

mokyklos)? 

 V. Mažeika. Šie klausimai yra jautrūs ir dėl to miesto Taryba diskutavo. Buvo  

kreiptąsi į Vyriausybę, Švietimo ir mokslo ministeriją, Seimą. Deja, teisinėje bazėje vyrauja 

tokia nuostata, kad vyrauja įstatymo viršenybė.  

 G. Skaistė. J. Urbšio mokyklos dalininkė yra ne tik Savivaldybė. Kokia yra kitų 

dalininkų nuomonė? Kokia yra mokyklos bendruomenės nuomonė dėl šio sprendimo projekto?  
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 V. Mažeika. Nesu oficialiai įgaliotas komentuoti antro dalininko nuomonės, tačiau 

vyko daugybė susitikimų su įvairiomis interesų grupėmis. 

 V. Matijošaitis. Teko bendrauti su arkivyskupu S. Tamkevičiumi, tačiau jis į šį 

klausimą nesikiša. 

 E. Gudišauskienė. Visi procesai, susiję su Veršvų vidurinės mokyklos pertvarka, 

atsirado ne dabar. Buvo planuojama palikti šią mokyklą, kaip vienintelę vidurinę mokyklą 

seniūnijos teritorijoje. Kodėl ši mokykla negavo ilgosios gimnazijos statuso ir kodėl yra 

pateiktas siūlymas ją pertvarkyti į pagrindinę mokyklą? 

 V. Mažeika. Tai lėmė bendroji demografinė Lietuvos ir Kauno miesto situacija, kai 

per 15 metų Kaune mokinių skaičius sumažėjo 20 tūkstančių. Kita priežastis, teisinės 

aplinkybės, kurias išvardinau anksčiau. Trečia priežastis, pačios mokyklos perspektyvos 

planavimas, neatsižvelgimas į pastabas, kuomet buvo sakoma, kad su tokia samprata į ilgosios 

gimnazijos statusą pretenduoti neišeis. Ketvirta priežastis yra ta, kad tinklo įgyvendinimo 

eigoje buvo daromi pakeitimai, ne visada pagal įstatymą. 

 O. Balžekienė. Kokiais kriterijais remiantis ministras pasirinko Vyturio mokyklą?   

 V. Mažeika. Kauno miesto valdžia ne kartą kreipėsi į valstybės institucijas dėl teisės 

aktų koregavimo. Vyturio mokyklą ministras pasirinko įvertindamas visumą, tačiau išsamiau 

galėtų pakomentuoti tik pats ministras. 

 KALBĖJO: 

 G. Žukauskas. Siūlau išsaugoti J. Urbšio katalikiškąją mokyklą, kadangi reikia 

atsižvelgti į tėvų ir vaikų, o ne ministerijos nuomonę. 

 L. Kudarienė. Pritariu, kad Vyturio ir J. Urbšio mokyklos taptų gimnazijomis.  

 K. Mazurkevičius. Siūlau atidėti šį klausimą ir išsamiai išnagrinėti komitetuose. 

 G. Skaistė. TS-LKD frakcija siūlo dėl kiekvienos iš šių mokyklų likimo balsuoti 

atskirai. Taip pat teikiame tokius siūlymus, kad: Kauno J. Urbšio gimnazija vykdytų 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, Kauno S. Lozoraičio 

gimnazija vykdytų priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, 

Kauno Veršvų gimnazija vykdytų priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programas, Kauno Žaliakalnio mokykla-daugiafunkcinis centras vykdytų ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas ir pradinio ugdymo pirmąją dalį, Kauno                        

V. Bacevičiaus pradinė mokykla vykdytų priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas. Dėl 

kiekvienos iš šių įstaigų prašome balsuoti atskirai. 

 A. Kupčinskas. Reikia įvertinti tai, kad šios mokyklos teikė peticijas ir surinko 

atitinkamą skaičių parašų. Konkurencija nustato, kuri mokykla yra geriausia.  

 E. Gudišauskienė. Klausimas yra labai jautrus. Taryba priėmė tęstinius sprendimus, o 

Veršvų vidurinė mokykla buvo reorganizuojama ne per vieną dieną. Tai vyko nuo 2010 metų. 

Siūlau nepritarti šiam sprendimo projektui, o atsižvelgti į bendruomenių nuomonę. 

 V. Popovas. Bet kokiu atveju visi patenkinti nebus, mums reikia apsispręsti, ar 

laikysimės įstatymų, ar ne. Todėl siūlau pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

P. Mačiulis. Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkymai turėjo būti baigti iki 

2015 metų. Manau, kad daugumai mokyklų geriausiai yra vidurinės mokyklos forma, bet deja 

įstatymas to neleidžia. Reikia laikytis įstatymo nuostatų. Leiskime pasisakyti A. Murauskui, 

Lietuvos tėvų forumo pirmininkui. 

A. Murauskas. Jus klaidina projekto iniciatoriai Švietimo ir ugdymo skyrius, 

nepateikdamas viso informacijos, kaip galima teisėtais būdais išlaikyti ilgąją mokyklą nuo 

pirmos iki dvyliktos klasės. Projekte neminima, kad galima vidurinę mokyklą formuoti į 

pagrindinę mokyklą ir jos patalpose steigti kitos gimnazijos skyrių. Mokyklų tinklas 

formuojamas atsižvelgiant į mokyklų bendruomenių nutarimus, jeigu jie neprieštarauja 

taisyklėms. Taisyklėse nėra numatytas draudimas skyrių steigti pagrindinėse mokylose. Mieste 
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nėra nurodyta kaip reikia elgtis, kai mokykloje trūksta mokinių, yra kalbama tik apie kaime 

esančias mokyklas. Prašau palaikyti bendruomenės norą turėti ilgąsias mokyklas. 

P. Mačiulis. Prašyčiau V. Mažeiką pakomentuoti. 

V. Mažeika. Mokyklų tinklo taisyklių 11 punkte rašoma, kad gimnazijos skyriai gali 

būti kuriami kaimo gyvenamojoje teritorijoje, vidurinę mokyklą prijungiant prie gimnazijos. 

Tai būtų vidurinės mokyklos naikinimas. Prieš metus Švietimo ir mokslo ministras atsakė į 

klausimą dėl gimnazijos skyrių, kad gimnazijų skyrių kūrimas mieste yra neteisėtas.  

 P. Mačiulis. Išklausykime R. Katinienės, J. Urbšio katalikiškosios mokyklos tėvų 

atstovės. 

 R. Katinienė. Jeigu Švietimo ir ugdymo skyrius būtų gerai atlikęs savo darbą, dabar 

nekiltų jokių diskusijų. J. Urbšio mokyklos bendruomenė nori teisingo sprendimo priėmimo. 

Prašyčiau atsakyti į klausimą, ar norite geriausių mokyklų sąskaita paremti blogiausias 

mokyklas? Mes siūlome nepritarti šiam sprendimo projektui ir išbraukti J. Urbšio katalikiškąją 

mokyklą iš sąrašo. 

 P. Mačiulis. Leiskime pasisakyti R. Baranauskui, S. Lozoraičio vidurinės mokyklos 

direktoriui. 

 R. Baranauskas. Pagal Švietimo įstatymą bendruomenių nuomonės turi būti 

išklausyta, tačiau to nėra daroma. Manau, kad galima pratęsti terminus, ar taisyti teisinį 

reglamentą, kad būtų atsižvelgta į vaikų ir tėvų interesus (pridedama 43 p.). 

 P. Mačiulis. Leiskime pasisakyti G. Žukovskienei, Veršvų vidurinės mokyklos 

direktoriaus pavaduotojai. 

G. Žukovskienė. Noriu paprašyti svarstyti Veršvų vidurinės mokyklos likimą su 

tokiais variantais: suteikti galimybę Veršvų vidurinei mokyklai vystyti priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, suteikiant pakraščio mokyklos statusą ar 

tampant mokyklai gimnazija ar progimnazija, akredituojant skubos tvarka. Kodėl nuspręsta 

mokyklos neakredituoti, mes nežinome, kadangi Savivaldybės administracija nesilankė 

mokykloje ir nesusitiko su bendruomene. Prašome atidėti šio klausimo svarstymą. 

 P. Mačiulis. Kviečiame pasisakyti p. Neverauskienę, buvusią J. Urbšio 

katalikiškosios mokyklos mokytoją. 

 p. Neverauskienė. J. Urbšio katalikiškoji mokykla manipuliuoja vaikais, tėvais, 

mokytojais, kadangi vaikų skaičius per mažas klasėse, kad būtų galima normaliai mokyti. 

 O. Balžekienė. Prieš tai valdžiusi koalicija turėjo priimti anksčiau šį sprendimą. 

 P. Mačiulis. Leiskime pasisakyti Vyriausybės atstovo tarnybos atstovei                               

M. A. Čibirauskienei. 

 M. A. Čibirauskienė. Pirmiausiai noriu akcentuoti, kad viešoje teisėje yra galima tai, 

kas tiesiogiai nurodoma. Jeigu leidžiama, tai ir galima. Priešingai nei pasisakė A. Murauskas, 

Lietuvos tėvų forumo pirmininkas, kad leidžiama viskas, kad nėra draudžiama, tarsi būtų 

galima steigti gimnazijų skyrius. Deja, taip nėra. Dėl tinklo kūrimo – mokyklų tinklas nėra 

kuriamas savarankiškai, yra nustatytos Vyriausybės tinklo kūrimo taisyklės, kurių turėtų būti 

laikomąsi. Klausimo atidėti nėra galimybės, nes tiesiogiai su tinklo pertvarkymo plano 

priemonių koregavimu yra susijęs kitas klausimas dėl klasių komplektų. Šis klausimas turėjo 

būti išspręstas anksčiau iki šių metų kovo 30 dienos. Prašyčiau neatidėti klausimo ir jį dabar 

išspręsti. 

 A. Kupčinskas. Panaši situacija buvo ir 2012 metais, kuomet 3 metams buvo atidėtas 

šios reformos įgyvendinimas. Pirmiausiai reikia atsižvelgti į bendruomenės nuomonę. TS-LKD 

frakcija prašo atidėti šio klausimo svarstymą, o jeigu sprendimas nebus atidėtas, prašome 

balsuoti papunkčiui dėl kiekvieno mūsų pateikto siūlymo. 

 P. Mačiulis. Siūlau balsuoti dėl frakcijos ,,Kaunas–kitokia Lietuva“ siūlymo atidėti 

klausimo svarstymą. 
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    Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl frakcijos ,,Kaunas–kitokia Lietuva“ siūlymo atidėti klausimo 

svarstymą. 

  Balsavo: už – 15, prieš – 17, susilaikė – 4. 

 NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 P. Mačiulis. Siūlau balsuoti dėl TS-LKD frakcijos siūlymo visus pateiktus siūlymus 

svarstyti atskirai (balsuojantieji ,,už“ pritaria, kad būtų balsuojama už kiekvieną pasiūlymą 

atskirai, balsuojantieji ,,prieš“ pritaria, kad būtų balsuojama už visus pasiūlymus kartu). 

 

    Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo visus pateiktus siūlymus svarstyti 

atskirai. 

  Balsavo: už – 13, prieš – 19, susilaikė – 5. 

 NUSPRĘSTA. Balsuoti dėl visų pasiūlymo punktų kartu. 

 

 A. Kupčinskas. TS-LKD frakcija siūlo pakeisti 15, 55, 56, 61, 62 punktus (siūlymai 

pridedami 44 p.). 

 V. Mažeika. Tinklo sprendimai yra sisteminiai. Jeigu bus pritarta siūlymui J. Urbšio 

mokyklai suteikti ilgosios gimnazijos statusą, mokykla rugsėjo 1 dieną negalės vykdyti 

programos, nes bus neakredituota, o kitos mokyklos negalės spręsti dėl savo komplektų. Iškils 

pavojus Vyturio mokyklai dėl kurios likimo Švietimo ir mokslo ministras apsisprendė tenkinti 

bent vienos katalikiškos mokyklos akreditavimą ilgąja gimnazija. Tokiu atveju gali iškilti 

grėsmė nei vienai iš mokyklų netapti ilgąja gimnazija. S. Lozoraičio mokykla pagal mokinių 

skaičių net negali pretenduoti į gimnazijos statusą. Dėl V. Bacevičiaus pradinės mokyklos 

reikia pasakyti, kad nėra pradedama reorganizacija, tik yra diskutuojama dėl prijungimo 

galimybės. Veršvų vidurinėje mokykloje jau prieš metus turėjo neleisti komplektuoti 

vienuoliktų klasių. 

 P. Mačiulis. Siūlau balsuoti dėl TS-LKD frakcijos pateikto pasiūlymo pakeisti 15, 

55, 56, 61, 62 punktus. 

 

     Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl TS-LKD frakcijos siūlymo pakeisti 15, 55, 56, 61, 62 punktus. 

  Balsavo: už – 13, prieš – 23, susilaikė – 2. 

 NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

P. Mačiulis. Taip pat yra gautas pasiūlymas iš rengėjų, prašome jį pristatyti                         

V. Mažeiką. 

V. Mažeika. Pataisos esmė tai, kad Šančių mokyklos dešimtokams ir 

vienuoliktokams būtų sudaryta galimybė baigti mokslus dabartiniame pastate. Pagrindinė to 

priežastis – tiltas, kuris nėra sutvarkytas. Siūlau pritarti pataisai. 

P. Mačiulis. Siūlau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto su V. Mažeikos pateiktu 

pasiūlymu. 

 

    Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl sprendimo priėmimo 

  Balsavo: už – 23, prieš – 3, susilaikė – 12. 

                 NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-214 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 
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 P. Mačiulis. Siūlau balsuoti dėl posėdžio pratęsimo be pertraukos (,,už“ – posėdį tęsti, 

,,prieš“ – skelbti pertrauką). 

 

     Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl posėdžio tęsimo. 

  Balsavo: už – 34, prieš – 1, susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Posėdį tęsti be pertraukos. 

 

 A. Papirtienė nusišalina nuo klausimo ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių 

komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 

nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose 

švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2015-2016 mokslo metais“ svarstymo. 

 

 30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-228 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo 

grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo 

ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių 

komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė,                  

2015–2016 mokslo metais“. 

 Pranešėjas – A. Bagdonas, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas. Prašau pritarti 

sprendimo projektui su pakeitimais. Šis sprendimo projektas buvo parengtas prieš mėnesį, per 

kurį vyko įvairios konsultacijos su mokyklų vadovais, Tarybos nariais. Buvo pateikti 

pasiūlymai, kaip racionaliai spręsti dėl mokinių pasiskirstymo švietimo įstaigose, kad visiems 

būtų sudarytos panašios galimybės. Noriu paprašyti pritarti sprendimo projektui su tokiais 

pakeitimais: Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazija sutinka susimažinti 2 komplektais klases, 

Kauno J. Jablonskio gimnazija sutinka susimažinti 1 komplektu, Kauno ,,Saulės“ gimnazija 

sutinka susimažinti 1 komplektu, Kauno ,,Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla sutinka 

susimažinti papildomai dar 1 komplektu, Kauno VDU ,,Rasos“ gimnazija sutinka susimažinti 

viena devintąja gimnazijos klase (pridedama 50 p.). 

 

     Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

 Balsuojama dėl sprendimo priėmimo 

  Balsavo: už – 23, prieš – 0, susilaikė – 12. 

                 NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-215 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

  

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-244 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo 

Algimantui Andriulevičiui ir Eglei Lažauninkaitei“. 

 Pranešėja – L. Stankevičienė, Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus vedėja.  

 

 Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-216 pridedamas 121 p.). 

 

 32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-231 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo 

Giedrutei Aksomaitienei ir Virginijai Rudienei“. 

Pranešėja – J. Žemaitienė, Turto skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

 

 Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-217 pridedamas 122 p.). 
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33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-286 ,,Dėl apie 31350 kv. m teritorijos 

prie Palemono g. kompleksinio planavimo“. 

 Pranešėjas – N. Valatkevičius, Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėjas. 

 KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

 A. Kupčinskas. Kaip bus sprendžiamas Marių gatvės nuvažiavimo klausimas? 

 N. Valatkevičius. Jeigu visa tai daryti Ateities plento naujoje trasoje, bus daug 

problemų, kadangi reikės atkurti daugiau nuosavybės teisių ir paimti žemę visuomeniniams 

poreikiams. Ta atkarpa yra daug didesnė. Bendrajame plane numatytos minimos vietos. 

 V. Varžinskas. Kiek vėluoja miestas su šiuo klausimu? 

N. Valatkevičius. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ rengia visos trasos (Nuo Tunelio iki 

Palemono ir nuo Kauno HE iki Palemono) detaliojo plano korektūrą. Administracijos 

direktorius perdavė projektavimo teises Lietuvos geležinkeliams. Dabar yra reikalinga 

projektavimo inicijavimo sutartis, kuri turi būti pasirašyta š. m. gegužės 5 dieną. 

 

 Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-218 pridedamas 123 p.). 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-287 ,,Dėl apie 8536 kv. m teritorijos 

prie Ateities pl., Kaune, kompleksinio planavimo“. 

 Pranešėjas – N. Valatkevičius, Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėjas. 

 

 Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-219 pridedamas 124 p.). 

 

 35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-285 ,,Dėl Kauno technologijos 

universiteto studentų atstovybės atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti 

komercinį renginį Kauno miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose 

viešojo naudojimo teritorijose išdavimą“. 

 Pranešėjas – N. Valatkevičius, Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėjas. 

 

 Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas                                     

Nr. T-220 pridedamas 125 p.). 

 

 

Posėdis baigėsi 12.30 val. 

 

 

   Savivaldybės meras                     Visvaldas Matijošaitis

                         

  Protokolą rašė 
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  sekretoriato vyriausioji specialistė 

  Karolina Presniakovaitė 

 


