
 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019 m. balandžio 16 d.   Nr. TP-4 

Kaunas 

 

 

 

Posėdis vyko 2019-04-16 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 11.30 val.). 

Posėdžio pirmininkė – Elena Skirmantienė, Kauno miesto savivaldybės rinkimų komisijos 

pirmininkė. 

Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras.   

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

sekretoriato specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas. 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos narys K. Stirbys.   

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

 

Laba diena, sveikinu visus susirinkusius į Kauno miesto savivaldybės 9 šaukimo tarybos 

pirmąjį posėdį. Posėdžiui pirmininkausiu aš, Elena Skirmantienė, Kauno miesto savivaldybės 

rinkimų komisijos pirmininkė. Posėdį padės vesti rinkimų komisijos pirmininkės pavaduotojas                       

R. Vaitkūnas. Prisiekus išrinktiems Tarybos nariams toliau posėdžiui pirmininkaus Savivaldybės 

meras Visvaldas Matijošaitis ir bus aptariama posėdžio darbotvarkė. 

Posėdyje dalyvauja (40) Tarybos narys. Posėdį pradedam. Kviečiu visus sugiedoti Lietuvos 

Respublikos himną. 

 

Giedamas Lietuvos Respublikos himnas. 

 

 

E. Skirmantienė. Toliau bus priimama priesaika. Prisiekti bus kviečiami visi Tarybos nariai 

abėcėlės tvarka. Meras V. Matijošaitis bus kviečiamas prisiekti paskutinis. Priesaikos tekstas 

netaisomas ir nekeičiamas. Baigęs skaityti priesaiką Tarybos narys pasirašo vardinį priesaikos lapą. 

Priesaikos metu prašau visus atsistoti. 

 

Priesaikos priėmimas. Prisiekia 40 Tarybos narių.  

 

 

E. Skirmantienė. Kauno miesto savivaldybės rinkimų komisijos vardu sveikinu merą                      

V. Matijošaitį ir visus 9-osios kadencijos Tarybos narius. Linkiu sąžiningai atlikti savo pareigas 

kuriant gražesnį ir turtingesnį Kauną.  

 

T. Jarusevičius. Pradedame Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio inauguracijos 

ceremoniją. Įnešama miesto vėliava ir mero regalijos. Regalijas uždės Kauno miesto garbės 

pilietė ir Kauno miesto tarybos narė Jūratė Elena Norvaišienė.  
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Kviečiu miesto merą Visvaldą Matijošaitį. Gerbiamas mere, mero regalijos išskirtinumo 

simbolis, tesuriša jus su miesto darbais, rūpesčiais ir džiaugsmais. O miesto raktas, teįpareigoja 

saugoti miesto gyventojų garbę ir interesus. Miesto vėliavoje įrašyti žodžiai „Mylėkite teisumą“  

telydi jus visada.  

 

 

V. Matijošaitis. Noriu pasveikinti visus čia susirinkusius. Prieš keturis metus atėjau 

turėdams tikslą atgaivinti Kauną. Šiandien Kaunas visai kitoks miestas, susigrąžinęs pasitikėjimą 

savimi ir dideliu greičiu augantis. Dirbdamas Savivaldybėje didžiausia vertybe laikau stiprią 

komandą. Turiu tokią komandą, kokios gali pavydėti visa Lietuva. Pokyčius Kaune daugelis 

vadina sėkmės istorija. Aš tai vadinu gera įžanga prieš tikrąją sėkmės istoriją, kurią visi kartu 

pradedame šiandien. 

  

T. Jarusevičius. Kauno miesto merą ir Tarybos narius pasveikinti atvyko garbūs svečiai.  

 

V. Grigaravičius, kunigas monsinjoras. Gerbiamas Kauno miesto mere, į pirmą posėdį 

iškilmingai priesaikai susirinkę Tarybos nariai, žiniasklaidos atstovai ir svečiai. Džiaugiuosi, kad 

man, kaip katalikų bažnyčios atstovui ir Kauno miesto gyventojui yra galimybė pasveikinti jus 

šia proga. Miesto gyventojai išreiškė neįtikėtinai didelį pasitikėjimą jumis. Nuoširdžiai sveikinu. 

Tepadeda ir telaimina Dievas jus visus.  

 

A. Papirtienė, LR Seimo narė. Sveikiname Kauno merą V. Matijošaitį ir visą jo komandą. 

Mes su kolega Gediminu norime jums įteikti simbolinę dovaną, žiūronus. Tai jūsų toliaregiško ir 

išmintingo požiūrio į kauniečiams svarbius ateities tikslus simbolis. Ši dovana skirta įžvalgiam 

lyderiui, nuspėjusiam Kauno proveržio, kauniečių gerovės ir oraus gyvenimo Kaune pergalę. 

Gerbiamas Visvaldai, jūs subūrėte stiprią ir sėkmingą „Vieningo Kauno“ komandą, tęskite taip ir 

toliau.   

 

G. Vasiliauskas, LR Seimo narys. Gerbiamas Visvaldai, esate žmogus, kuris savo darbais 

aplenkėte laiką. Ir toliau linkiu su savo puikia komanda principingai ir tvirtai tęsti pradėtus darbus 

ir įgyvendinti naujus projektus.  

 

Z. Dargevičus, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas. Gerbiamas mere, 

gerbiami Tarybos nariai ir svečiai. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų verslo bendruomenės, 

verslo subjektų vardu noriu pasveikinti visus šiandien prisiekusius ir palinkėti gerų darbų. Jūs su 

savo komanda turite absoliučią valdžią ir didžiulę atsakomybę. Linkiu visiems dirbti vardan Kauno 

bendruomenės ir Kauno suklestėjimo, kuris jau prasidėjo.  

 

 

V. Matijošaitis. Dėkoju miestiečiams už išreikštą pasitikėjimą. Taip pat Kauno miesto 

savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkei ir jos nariams už darbą.  

 

 

Skelbiama pertrauka nuo 10.00 val. iki 11.00 val., kurios metu bus surengta spaudos 

konferencija. 

 

 

Toliau posėdžiui pirmininkauja Visvaldas Matijošaitis, Savivaldybės meras. 
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SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama). 

 

V. Matijošaitis. Siūlau patvirtinti šios dienos darbotvarkę bendru sutarimu. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 

1. Dėl Balsų skaičiavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (TR-169) 

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Nijolės 

Putrienės atleidimo iš pareigų (TR-165) 

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Romaldo 

Rabačiaus atleidimo iš pareigų (TR-166) 

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Viliaus Šiliausko (TR-170) 

5. Dėl Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo (TR-168) 

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo (TR-167) 

 

V. Matijošaitis. Ar bus viešų pareiškimų dėl vienijimosi į frakcijas? 

 

 

E. Gudišauskienė. Noriu visus pasveikinti tapus prisiekusiais Tarybos nariais. Taip pat 

perskaityti TS-LKD frakcijos kelis raštus. Informuoju, kad Kauno miesto Savivaldybėje veiks                   

TS-LKD frakcija, kurios nariai yra: P. Bingelis, V. Gudėnas, E. Gudišauskienė, R. Kupčinskas,                    

J. Koryzna, V. Lendraitis, P. Lukševičius ir J. Šiugždinienė. Nuo 2019 m. balandžio 16 d. TS-LKD 

frakcijos seniūnė yra E. Gudišauskienė, pavaduotojas V. Gudėnas (pridedama).  

Kitas pareiškimas yra dėl opozicijos. Kauno miesto savivaldybė tarybos TS-LKD frakcija 

pareiškia, kad esame Kauno miesto savivaldyvės tarybos opozicija ir nesiūlome savo kandidato 

sudarant savivaldybė vykdomąją instituciją, nedeleguojame savo kandidatų į mero pavaduotojo 

pozicijas. Kauno miesto savivaldybės tarybos opozicinės TS-LKD frakcijos veiklos kryptys būtų 

šios:   

palaikysime konstruktyvius Kauno miesto savivaldybės tarybos daugumos rengiamus 

sprendimų projektus, kurie užtikrina viešąjį interesą ir skaidrumą;  

teiksime Savivaldybės tarybai ir vadovybei siūlymus, sprendimų projektus, kurie prisideda 

prie miesto plėtros ir kauniečių gyvenimo kokybės gerinimo;  

sieksime, kad Kauno bendruomenei būtų teikiama visa informacija susijusi su Tarybos 

priimtais sprendimais ir bendruomenės nariai turėtų galimybę dalyvauti jiems svarbių Kauno 

problemų sprendimo procesuose; 

saugosime teisę į žodžio laisvę ir demokratijos principus. (pridedama).  

 

M. Jurgutis. Informuoju, kad Visuomeninio rinkimų komiteto ,,Vieningas Kaunas“ frakciją 

Kauno miesto savivaldybės taryboje sudaro: J. Audėjaitis, S.Bartaška, R. Bičkauskienė,                                       

S. G. Dambrauskaitė, M. Jurgutis (frakcijos seniūnas), I. Juodeškienė, S. Kavaliauskas,                                    

R. Lekavičius, I. Lapėnaitė-Krasnickė, V. Mačiūnė, R. Marcinkevičius, D. Matijošaitis,                                    

Š. Matijošaitis, V. Matijošaitis, K. Morkūnas, J. E. Norvaišienė, A. Palionis, K. Pesenka,                                    

J. Ramoška, R. Rukšėnaitė, S, Sirtautas, M. Šimkus, R. Širvys, R. Šnapštienė, V. Vaitkevičius,                       

L. Valalytė, V. Varžinskas, D. Večerskis, I. Visockienė, T. Žebuolis, K. Žekaitė, B. Želvys. 

(pridedama). 
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1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-169 ,,Dėl Balsų skaičiavimo komisijos 

sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – A. Petkienė, Tarybos ir mero sekretoriato vedėja. Balsų skaičiavimo komisija 

sudaroma tam, kad prireikus užtikrintų balsavimą rankomis, taip pat užtikrinti slapto balsavimo 

procedūrą, jeigu bus balsuojama slapto balsavimo biuleteniais. Vadovaujantis Reglamentu į Balsų 

skaičiavimo komisiją renkami nariai pagal mandatų skaičių, t. y. „Vieningo Kauno“ frakcija turėtų 

pasiūlyti 3 atstovus, o TS-LKD frakcija – 2 atstovus.    

KALBĖJO:  

M. Jurgutis. „Vieningo Kauno“ frakcija į Balsų skaičiavimo komisiją siūlo šiuos narius: 

M. Jurgutį, V. Vaitkevičių ir I. Visockienę (pridedama).  

E. Gudišauskienė. TS-LKD frakcija siūlo 2 atstovus: J. Koryzną ir V. Lendraitį. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-161). 

 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-165 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojos Nijolės Putrienės atleidimo iš pareigų“. 

Pranešėja – E. Andriuškienė, Personalo valdymo skyriaus vedėja. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-162). 

 

E. Gudišauskienė. Noriu padėkoti N. Putrienei už gerą darbą Savivaldybės 

administracijoje. Smagu, kad Nijolė dalyvavo ir aktyviai įsijungė į Europos kultūros sostinės statuso 

suteikimo Kauno miestui visus procesus. Tikiuosi, kad visi keliai vėl suves prie švietimo klausimų 

sprendimo. Ačiū ir sėkmės jums.  

 

N. Putrienė. Ačiū Tarybos nariams, merui, vicemerams ir visiems su kuriais teko dirbti. Du 

metai, kuriuos teko dirbti Savivaldybės administracijoje, buvo puiki pamoka. Žinau, kad miestas lieka 

stipriose rankose. Esu laiminga. 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-166 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojo Romaldo Rabačiaus atleidimo iš pareigų“. 

Pranešėja – E. Andriuškienė, Personalo valdymo skyriaus vedėja. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-163). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-170 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus Viliaus Šiliausko“.  

Pranešėja – E. Andriuškienė, Personalo valdymo skyriaus vedėja. Šiuo Tarybos sprendimo 

projektu siūlome atleisti Vilių Šiliauską iš Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

pareigų 2019 m. balandžio 16 dieną pasibaigus jo įgaliojimų laikui ir pavesti Viliui Šiliauskui eiti 
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Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol naujai kadencijai bus 

paskirtas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-164). 

 

 

M. Matijošaitis. Pagal Kauno miesto savivaldybės veiklos reglamento 122 p. dėl mero 

pavaduotojų skyrimo – „Dėl Kauno miesto mero pavaduotojo skyrimo“ balsuosime slaptu balsavimu. 

Slaptu balsavimu balsuojama elektronine sistema arba specialios formos balsavimo biuleteniais.  

Ar galime sutarti bendru sutarimu balsuoti slaptu balsavimu elektronine sistema dėl 

klausimo „Dėl Kauno miesto mero pavaduotojo skyrimo“? 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo balsuoti slaptai elektronine sistema.  

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Dėl klausimo „Dėl Kauno miesto mero pavaduotojo skyrimo“ balsuoti 

slaptu balsavimu elektronine sistema.  

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-168 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės mero 

pavaduotojo skyrimo“. 

Pranešėjas – V. Matijošaitis, Savivaldybės meras.  

 

R. Šnapštienė. Nusišalinu nuo sprendimo projekto TR-168 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“ svarstymo (pridedama). 

 

Iš salės išeina R. Šnapštienė. 

 

V. Matijošaitis. Siūlau skirti Savivaldybės mero pavaduotoja Rasą Šnapštienę. Gyvenimo 

aprašymas Tarybos nariams supažindinti pridėtas prie sprendimo projekto. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.   

Balsavo: už – 34, prieš – 1, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-165). 

 

Į salę grįžta R. Šnapštienė.  

 

 

V. Matijošaitis. Ar galime sutarti bendru sutarimu balsuoti elektronine sistema dėl 

klausimo „Dėl Kauno miesto mero pavaduotojo skyrimo“? 

 

A. Palionis. Informuoju, kad nusišalinu nuo sprendimo projekto TR-167 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“ svarstymo (pridedama). 



6 

 

 

Iš salės išeina A. Palionis. 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo balsuoti slaptai elektronine sistema.  

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Dėl klausimo „Dėl Kauno miesto mero pavaduotojo skyrimo“ balsuoti 

slaptu balsavimu elektronine sistema. 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-167 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

mero pavaduotojo skyrimo“. 

Pranešėjas – V. Matijošaitis, Savivaldybės meras. Siūlau skirti mero pavaduotoju                          

A. Palionį. Gyvenimo aprašymas Tarybos nariams supažindinti pridėtas prie sprendimo projekto.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 35, prieš – 0, susilaikė – 3. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-166). 

 

Į salę grįžta A. Palionis.  

 

 

R. Šnapštienė. Mero padėkos raštai ir gėlės bus įteikiamos Savivaldybės mero 

pavaduotojams Simonui Kairiui ir Orintai Leiputei. 

 

S. Kairys. Man labai patiko viena G. Padegimo citata „Ne mes Kauną sukūrėm, ne mes 

jį, ačiū dievui, ir sugriausim. Iš tikrųjų tie 4 metai, tai labai trumpas laiko tarpas, per kurį galima ką 

nors sukurti ateities Kaunui. Vertinu šį laikotarpį ir tikiuosi ateityje prisidėti prie visų procesų. Ačiū.  

 

V. Matijošaitis. Simonas lieka dirbti komandoje kaip etatinis patarėjas.  

 

 

Posėdis baigėsi 11.30 val. 
  

 

 

Posėdžio pirmininkė                          Elena Skirmantienė 
 

 

Savivaldybės meras    Visvaldas Matijošaitis 

  

 

Tarybos sekretorė    Sandra Gražulytė 

 
 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato specialistė 

Rima Grajauskienė 


