
 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019 m. balandžio 30 d.   Nr. TP-5 

Kaunas 

 

 

 

Posėdis vyko 2019-04-30 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 10.30 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 nariai: J. Audėjaitis, V. Mačiūnė, Š. Matijošaitis.   

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

 

V. Matijošaitis. Posėdį pradėsime nuo naujo Tarybos nario Karolio Stirbio priesaikos 

priėmimo. Priesaiką priims Vyriausiosios rinkimų komisijos narys Andrius Puksas.  

A. Puksas. Priesaikos metu visi privalome atsistoti. Be ilgų įžangų kviečiu duoti priesaiką.  

Vyriausiosios rinkimų komisijos narys priima naujo Kauno miesto savivaldybės tarybos 

nario Karolio Stirbio priesaiką. Įteikiamas Tarybos nario pažymėjimas. 

 

Iš salės išeina V. Matijošaitis, A. Palionis, M. Šimkus, R. Bičkauskienė, D. Matijošaitis.   

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama).  

R. Šnapštienė. Informuoju, kad vadovaudamasis Kauno miesto tarybos veiklos reglamento                 

85.1 punktu posėdžio pirmininkas V. Matijošaitis iki posėdžio darbotvarkės patvirtinimo, informuoja 

posėdžio dalyvius apie iš anksto pareikštą nusišalinimą nuo sprendimo projekto TR-183 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės mero Visvaldo Matijošaičio darbo užmokesčio nustatymo“ svarstymo 

(pridedama). 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto. 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

R. Šnapštienė. Taip pat informuoju apie Tarybos narių prašymus dėl nusišalinimo nuo 

svarstomų klausimų.   

A. Palionis nusišalina nuo sprendimo projekto TR-183 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

mero Visvaldo Matijošaičio darbo užmokesčio nustatymo“ svarstymo (pridedama). 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 
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NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

M. Šimkus nusišalina nuo sprendimo projekto TR-183 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

mero Visvaldo Matijošaičio darbo užmokesčio nustatymo“ svarstymo (pridedama). 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

R. Bičkauskienė nusišalina nuo sprendimo projekto TR-183 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės mero Visvaldo Matijošaičio darbo užmokesčio nustatymo“ svarstymo (pridedama).  

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto. 

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

 

D. Matijošaitis nusišalina nuo sprendimo projekto TR-183 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

mero Visvaldo Matijošaičio darbo užmokesčio nustatymo“ svarstymo (pridedama).  

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui nuo sprendimo projekto. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti nusišalinimui. 

 

R. Šnapštienė. Ar bus pasiūlymų dėl darbotvarkės tvirtinimo? Prašome pateikti nuo šoninio 

mikrofono. 

 

E. Gudišauskienė. TS-LKD frakcijos vardu siūlome atidėti kelis klausimus, kurie susiję su 

esminiais miesto ūkio klausimais: 19 klausimą „Dėl vejų šienavimo Kauno miesto Aleksoto, Šančių 

ir Panemunės seniūnijose paslaugų įkainių nustatymo ir sutarties su UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ 

sudarymo“, 20 klausimą „Dėl vejų šienavimo Kauno miesto Centro, Šilainių, Vilijampolės, Dainavos, 

Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų ir Žaliakalnio seniūnijose paslaugų įkainių nustatymo ir sutarties                    

su UAB „Kauno švara“ sudarymo“, 21 klausimą „Dėl Kauno miesto gatvių priežiūros 2019–2020 

metų programos patvirtinimo“ ir 24 klausimą „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. 

balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno 

miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši 

rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.  

Mes suprantame, kad pirmieji posėdžiai yra susiję su komitetų ir komisijų formavimu, todėl 

komitetai negalėjo svarstyti šitų klausimų. Jie yra svarbūs tuo, kaip mes tvarkysime miesto ūkį, kokias 

gatves tvarkysim ir be jokios abejonės vietinės rinkliavos didėjimas. Juk tai papildoma našta 

miestiečiams. Nebuvo pateikta pilna informacija net ir aiškinamuosiuose raštuose. Siūlome šiuos 

klausimus atidėti. Kitą savaitę vyks komitetų posėdžiai, turime juos išnagrinėti detaliai ir gegužės 14 

d. sugrįžti ir teikti šiuos klausimus svarstyti Kauno miesto tarybai.    
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M. Jurgutis. Noriu pateikti raštą miesto Tarybai dėl Kauno miesto savivaldybės frakcijos 

„Vieningas Kaunas“ sudarymo ir sudėties (pridedama).  

 

R. Šnapštienė. Išklausėme TS-LKD frakcijos pasiūlymus dėl 19, 20, 21 ir 24 sprendimo 

projektų atidėjimo. Dėl kiekvieno klausimo atidėjimo balsuosime atskirai.  

 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo atidėti 19 klausimo „Dėl vejų šienavimo Kauno miesto Aleksoto, 

Šančių ir Panemunės seniūnijose paslaugų įkainių nustatymo ir sutarties su UAB „Kauno gatvių 

apšvietimas“ sudarymo“ svarstymą. 

Balsavo: už – 8, prieš – 20, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo atidėti 20 klausimo „Dėl vejų šienavimo Kauno miesto Centro, 

Šilainių, Vilijampolės, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų ir Žaliakalnio seniūnijose paslaugų 

įkainių nustatymo ir sutarties su UAB „Kauno švara“ sudarymo“ svarstymą. 

Balsavo: už – 8, prieš – 19, susilaikė – 6. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo atidėti 21 klausimo „Dėl Kauno miesto gatvių priežiūros 2019–

2020 metų programos patvirtinimo“ svarstymą. 

Balsavo: už – 8, prieš – 17, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo atidėti 24 klausimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. 

balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno 

miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši 

rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymą. 

Balsavo: už – 8, prieš – 17, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę. 
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1. Dėl Viliaus Šiliausko skyrimo į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

pareigas  

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės mero Visvaldo Matijošaičio darbo užmokesčio 

nustatymo  

3. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo 

patvirtinimo  

4. Dėl Savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybei ir Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo  

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

6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo  

7. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo  

8. Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo  

9. Dėl Etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo  

10. Dėl Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų 

patvirtinimo  

11. Dėl Peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo  

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

sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo  

13. Dėl dalyvavimo Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimuose  

14. Dėl Andriaus Palionio delegavimo į darbo grupę pasirengimui 2020 metų pasaulio salės 

futbolo čempionatui Lietuvoje koordinuoti  

15. Dėl Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos direktoriaus  

16. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Žuvintas“ direktoriaus  

17. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo                           

Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių 

švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo  

18. Dėl Kauno „Žiburio“ pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Kauno 

technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos  

19. Dėl vejų šienavimo Kauno miesto Aleksoto, Šančių ir Panemunės seniūnijose paslaugų 

įkainių nustatymo ir sutarties su UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ sudarymo  

20. Dėl vejų šienavimo Kauno miesto Centro, Šilainių, Vilijampolės, Dainavos, Eigulių, 

Gričiupio, Petrašiūnų ir Žaliakalnio seniūnijose paslaugų įkainių nustatymo ir sutarties su UAB 

„Kauno švara“ sudarymo  

21. Dėl Kauno miesto gatvių priežiūros 2019–2020 metų programos patvirtinimo  

22. Dėl servituto žemės sklypui, unikalusis Nr. 4400-5125-1812, Kaune, nustatymo     

23. Dėl viešosios įstaigos K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės plėtros 

žemės sklype Kruonio g. 21, Kaune  

24. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-208 

„Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms 

statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  

25. Dėl Tado Metelionio skyrimo į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojo pareigas  

26. Dėl Jolantos Baltaduonytės skyrimo į Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojo pareigas  

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

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 
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Į salę grįžta V. Matijošaitis, A. Palionis, M. Šimkus, R. Bičkauskienė, D. Matijošaitis. 

 

Pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 122 p. dėl Administracijos 

direktoriaus skyrimo balsuojama slaptai. Slaptai balsuojama slapto balsavimo elektronine sistema 

arba specialiosios formos balsavimo biuleteniais. Ar galime bendru sutarimu sutarti dėl slapto 

balsavimo elektronine sistema dėl klausimo „Dėl Viliaus Šiliausko skyrimo į Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo balsuoti slaptai elektronine sistema.  

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Dėl klausimo „Dėl Viliaus Šiliausko skyrimo į Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus pareigas balsuoti slaptu balsavimu elektronine sistema.  

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-184 „Dėl Viliaus Šiliausko skyrimo į Kauno 

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“. 

Pranešėja – E. Andriuškienė, Personalo valdymo skyriaus vedėja. Sprendimo projektu 

siūlome skirti V. Šiliauską nuo 2019 m. balandžio 30 d. į Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus pareigas Savivaldybės tarybos įgaliojimo laikui.  

V. Matijošaitis. Siūlau skirti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriumi                      

V. Šiliauską. Gyvenimo aprašymas Tarybos nariams susipažinti pridėtas prie sprendimo projekto.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Šiugždinienė. Noriu paklausti kaip užtikrinsite, kad ateityje būtų išvengta panašių 

konfliktinių situacijų su bendruomene, tokių kaip Nemuno krantinės rekonstrukcijos atveju ir, kad 

kauniečiams būtų pateikta išsami informacija apie planuojamus prioritetinius urbanistinius plėtros 

projektus?   

V. Šiliauskas. Atstovaujame visų kauniečių interesus, ne tik Šančių bendruomenės. Tai 

pirmas svarbiausias etapas, o antras etapas – yra parengti projektiniai pasiūlymai, ne projektas. Su 

projektiniais pasiūlymais susipažinti kviečiame visus Kauno miesto gyventojus. Konflikto šitoje 

vietoje mes nematome. Ten yra planuojamas 6 metrų pločio kelias su šaligatviais ir greičio ribotuvais. 

Visa tai daroma, nes planuojama įrengti pliažą, sporto infrastruktūrą, tinklinio aikšteles, persirengimo 

kabinas. Neįgaliesiems bus patogu privažiuoti asfaltuotu keliu.     

P. Lukševičius. Įvardinkite tris pagrindinius motyvus, kodėl jūs tinkate šioms pareigoms?  

V. Šiliauskas. Keturis metus dirbau direktoriaus pavaduotoju, kuravau infrastruktūrą, kelius, 

gatves. Urbanistika buvo mano kuruojama sritis, daugelį projektų kuravau aš. Dabar reikalingas 

tęstinumas. Aš geriausiai žinau visas sąlygas ir galėčiau tęsti.  

V. Gudėnas. 2018 m. Savivaldybės kontrolieriaus rekomendacijose buvo parašyta, kad 

Savivaldybės administracija parengtų tvarką dėl Viešųjų pirkimų tvarkos Savivaldybės biudžetinėse 

įstaigose. Šis klausimas buvo svarstytas ir Kontrolės komitete. Aš nežinau, ar ta tvarka rengiama, o 

gal patvirtinta?  

V. Šiliauskas. Tvarka visose įmonėse yra rengiama. Ir šiandiena jau yra perkama tik Viešojo 

pirkimo būdu. Jeigu vidaus sandoris neviršija tam tikros sumos, tai daroma apklausos būdu.   
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R. Šnapštienė. Balsuosime slaptai elektronine sistema dėl klausimo „Dėl Viliaus Šiliausko 

skyrimo į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-167). 

 

 

Iš salės išeina V. Matijošaitis, A. Palionis, M. Šimkus, R. Bičkauskienė, D. Matijošaitis. 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-183 „Dėl Kauno miesto savivaldybės mero 

Visvaldo Matijošaičio darbo užmokesčio nustatymo“. 

Pranešėja – E. Andriuškienė, Personalo valdymo skyriaus vedėja. Šiuo projektu siūloma 

merui Visvaldui Matijošaičiui nustatyti pareiginės algos koeficientą – 19.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-168). 

 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-178 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“. 

Pranešėja – E. Andriuškienė, Personalo valdymo skyriaus vedėja.  

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-169). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-179 „Dėl Savivaldybės vykdomosios 

institucijos įgaliojimų suteikimo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojo pareigybei ir Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 

pareigybės aprašymo patvirtinimo“. 

Pranešėja – E. Andriuškienė, Personalo valdymo skyriaus vedėja.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-170). 

 

Į salę grįžta V. Matijošaitis, A. Palionis, M. Šimkus, R. Bičkauskienė, D. Matijošaitis. 

  

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-177 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

komitetų ir jų įgaliojimų nustatymo“. 
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Pranešėja – A. Petkienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

Parengus sprendimo projektą buvo gauta Vyriausybės atstovo tarnybos specialisto žodinė pastaba, 

dėl sprendimo projekte numatytų Kontrolės komiteto įgaliojimų ir prašome sprendimo projekto 

priedo 3.3 punkte vietoj žodžių „veiklos plano svarstymas“ įrašyti „veiklos plano projekto 

svarstymas“ (pridedama). Prašau pritarti sprendimo projektui su pakeitimu.    

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl rengėjo pateiktos pataisos.  

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-171). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-189 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

komitetų sudarymo“. 

Pranešėja – A. Petkienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

Komitetai sudaromi proporcingo daugumos ir mažumos atstovavimo principu ir sudaryti pagal 

frakcijų siūlymus.  

 

R. Šnapštienė. Gautas frakcijos „Vieningas Kaunas“ siūlymas išbraukti Ingridą Visockienę 

iš Sporto, turizmo ir laisvalaikio komiteto ir įrašyti į Sveikatos ir socialinių reikalų komitetą 

(pridedama)  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl frakcijos „Vieningas Kaunas“ pateikto siūlymo.  

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Siūlymui pritarti. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo su pakeitimu. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-172). 

 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-190 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

Kontrolės komiteto sudarymo“. 

Pranešėja – A. Petkienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Kontrolės komitetas sudaromas po vienodą 

skaičių asmenų, kiekvienos frakcijos siūlymu. Opozicinė frakcija yra pateikusi siūlymą skirti 

Vygantą Gudėną Kontrolės komiteto pirmininku, o mero teikimas yra skirti Rasą Šnapštienę 

Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoja (pridedama).  

R. Šnapštienė. Pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 122 p. dėl 

Kontrolės komiteto pirmininko bei Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo balsuojama 
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slaptai. Slaptai balsuojama slapto balsavimo elektronine sistema arba specialiosios formos balsavimo 

biuleteniais. Ar galima bendru sutarimu sutarti dėl slapto balsavimo elektronine sistema dėl Kontrolės 

komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo?  

 

 

V. Gudėnas. Nusišalinu nuo klausimo svarstymo. 

 

Išėjo iš salės V. Gudėnas.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo balsuoti slaptai elektronine sistema.  

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Dėl Kontrolės komiteto pirmininko ir pavaduotojo skyrimo balsuoti slaptu 

balsavimu elektronine sistema.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl V. Gudėno nusišalinimo priėmimo.  

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Nusišalinimui pritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl V. Gudėno skyrimo Kontrolės komiteto pirmininku.  

Balsavo: už – 35, prieš – 0, susilaikė –1. 

NUSPRĘSTA. Skirti V. Gudėną Kontrolės komiteto pirmininku. 

 

 

Į salę grįžta V. Gudėnas.  

 

R. Šnapštienė. Dėl Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo aš nusišalinu.  

 

Iš salės išeina R. Šnapštienė.  

 

 

V. Palionis. Turime apsispręsti dėl R. Šnapštienės pareikšto nusišalinimo. Ar galime bendru 

sutarimu pritarti nusišalinimui? 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Nusišalinimui pritarti. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl R. Šnapštienės skyrimo Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoja. 

Balsavo: už – 33, prieš – 1, susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Skirti R. Šnapštienę Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoja. 

 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama už sprendimo priėmimą. 

Balsavo: už – 34, prieš – 1, susilaikė – 0. 
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-173). 

 

 

Į salę grįžta R. Šnapštienė.  

 

E. Gudišauskienė. Nusišalinu nuo sprendimo projekto „Dėl Antikorupcijos komisijos 

sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ tvirtinimo. 

Iš salės išeina E. Gudišauskienė.  

 

A. Palionis. Ar galime priimti E. Gudišauskienės nusišalinimą bendru sutarimu.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Nusišalinimui pritarti. 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-191 „Dėl Antikorupcijos komisijos 

sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – A. Petkienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

Kadangi TS-LKD yra pasiskelbusi opozicine frakcija, ji įgyja teisę siūlyti šios komisijos pirmininką. 

Siūlo E. Gudišauskienę skirti Antikorupcinės komisijos pirmininke.    

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Aš matau V. Kaftaniuką ir H. Nevidauską, tai visuomenės atstovai, kurie įtraukti 

į Antikorupcinės komisijos sudėtį. Kas juos skyrė, kokios visuomeninė organizacijos?   

A. Petkienė. Antikorupcinėje komisijoje ne mažiau kaip 1/3 asmenų turi sudaryti 

seniūnaitijos atstovai ir visuomenės atstovai. V. Kaftaniuką pasiūlė išplėstinė seniūnaičių sueiga,                     

jis yra Partizanų g. 2-osios seniūnaitijos seniūnaitis. H. Nevidauskas ir praeitą kadenciją dirbo šioje 

komisijoje, todėl jį dirbti toliau, kaip visuomenės atstovą, pasiūlė „Vieningo Kauno“ frakcija.  

 

A. Palionis. Pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 122 p. dėl 

Antikorupcijos komisijos pirmininko gali būti balsuojama slaptai, bet neprivaloma. Ar bus siūlančių 

balsuoti slaptai, ar galime balsuoti viešai.  

Siūlančių balsuoti slaptai nėra.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama už sprendimo priėmimą. 

Balsavo: už – 36, prieš – 1, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-174). 

 

 

Į salę grįžta E. Gudišauskienė.  

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-192 „Dėl Etikos komisijos sudarymo ir jos 

nuostatų patvirtinimo“.  
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Pranešėja – A. Petkienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja.    

TS-LKD frakcija yra pasiskelbusi opozicine frakcija, pasiūlė R. Kupčinską skirti Etikos komisijos 

pirmininku.  

 

R. Kupčinskas. Noriu nusišalinti nuo klausimo svarstymo.  

Iš salės išeina R. Kupčinskas.  

 

A. Palionis. Turime apsispręsti ar priimame R. Kupčinsko nusišalinimą nuo klausimo 

svarstymo. Ar galime bendru sutarimu pritarti nusišalinimui? 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Nusišalinimui pritarti. 

 

A. Palionis. Pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 122 p. dėl Etikos 

komisijos pirmininko gali būti balsuojama slaptai, bet neprivaloma. Ar bus siūlančių balsuoti slaptai, 

ar galime balsuoti viešai.  

Siūlančių balsuoti slaptai nėra.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama už sprendimo priėmimą. 

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

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-175). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-193 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

apdovanojimų tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – A. Petkienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

Komisija sudaryta pagal frakcijų siūlymus.   

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

E. Gudišauskienė. Noriu paklausti kaip į Etikos komisiją buvo deleguoti visuomenės 

atstovai? Kas delegavo? 

A. Palionis. Dabar svarstomas Apdovanojimų tarybos sudarymo klausimas.  

 

Dėl balsavimo sistemos gedimo klausimas buvo pristatytas iš naujo.  

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-194 „Dėl Peticijų komisijos sudarymo ir 

jos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – A. Petkienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

Komisija sudaryta pagal frakcijų siūlymus.  

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-195 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos veiklos reglamento ir procedūrų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 
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Pranešėja – A. Petkienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. Į 

šią komisiją įtraukti Administracijos Teisės skyriaus atstovai, Tarybos ir mero sekretoriato atstovai 

ir Tarybos nariai pagal frakcijų siūlymus.  

 

A. Palionis. Dėl techninių kliūčių balsavimo sistemoje skelbiama 5 minučių pertrauka. Tada 

grįšime ir galėsime balsuoti dėl 10, 11 ir 12 klausimų priėmimo. 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-193 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

apdovanojimų tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – A. Petkienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

Komisija sudaryta pagal frakcijų siūlymus.   

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-176). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-194 „Dėl Peticijų komisijos sudarymo ir 

jos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – A. Petkienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. 

Komisija sudaryta pagal frakcijų siūlymus.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-177).  

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-195 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos veiklos reglamento ir procedūrų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – A. Petkienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. Į 

šią komisiją įtraukti Administracijos Teisės skyriaus atstovai, Tarybos ir mero sekretoriato atstovai 

ir Tarybos nariai pagal frakcijų siūlymus.  

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-178). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-196 „Dėl dalyvavimo Lietuvos 

savivaldybių asociacijos suvažiavimuose“. 

Pranešėja – A. Petkienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja. Į 

Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimus deleguojamas Tarybos narys Savivaldybės meras. 

Likusius atstovus Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui renka pagal kvotas proporcingai 
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laimėjusių partijų rinkimų komitetų vietoms tarybose. Kauno miestui paskirta pagal gyventojų skaičių 

7 vietos. Delegatų sąrašas sudarytas pagal frakcijų siūlymus.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-179). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-182 „Dėl Andriaus Palionio delegavimo į 

darbo grupę pasirengimui 2020 metų pasaulio salės futbolo čempionatui Lietuvoje koordinuoti“. 

Pranešėja – A. Petkienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Kokius dalykus reikia realizuoti čempionatui? 

A. Palionis. Galėsiu atsakyti, kai nuvažiuosiu į pirmąjį posėdį. Pasiaiškinsim. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-180). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-171 „Dėl Kauno Antano Martinaičio dailės 

mokyklos direktoriaus“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-181). 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-172 „Dėl Kauno lopšelio-darželio 

„Žuvintas“ direktoriaus“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-182). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-173 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno 

miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupes tvarkos“ pakeitimo“.  

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas. Kaip prisimenate, Tarybos posėdyje 

Švietimo skyrius buvo įpareigotas parengti pirmumo vaikams iš Savivaldybės iniciatyva 

likviduojamų švietimo įstaigų tvarką. Toks sprendimo projektas šiandien pateiktas Tarybai svarstyti. 

Prašyčiau pritarti. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 
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J. Šiugždinienė. Kodėl neteikiama pirmenybė pagal gyvenamąją vietą, kodėl tokio 

kriterijaus nėra?  

V. Mažeika. Kriterijus apsprendžia Taryba, kadangi vieni tėvai renkasi darželį pagal darbo 

vietą, kiti pagal gyvenamąją. Vietų Kauno švietimo įstaigose užtenka, todėl tokie ribojimai iki šiol 

netaikomi.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-183 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-174 „Dėl Kauno „Žiburio“ pagrindinės 

mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Kauno technologijos universiteto Vaižganto 

progimnazijos“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo skyriaus vedėjas.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Kaip bus su „Žiburio“ mokyklos devintomis ir dešimtomis klasėmis? Juk 

Vaižganto progimnazija, o „Žiburio“ pagrindinė mokykla? 

V. Mažeika. „Žiburio“ pagrindinė mokykloje nekomplektuojamos 9 ir 10 klasės, kadangi 

devintokų ir dešimtokų šioje mokykloje nebuvo. Atitinkamai pasisakė ir Teismas neskundžiama 

nutartimi. Todėl teisinių kliūčių nėra.   

J. Šiugždinienė. Peržiūrėjau šitą planą ir noriu pasiūlyti jį atnaujinti iš esmės. Duomenys yra 

pasenę. Sprendimai priimami be argumentacijos, bendruomenei sunku vertinti sprendimų 

argumentus, progresas nevertintas. 

V. Mažeika. Tinklo planas yra patvirtintas kaip ir nustatyta Tarybos sprendime. Kiekvienais 

metais atliekama plano stebėsena ir yra teikiami korekciniai sprendimai, įvertinant ir tai, kad 

respublikiniai teisės aktai reikšmingai keitėsi, atkreipiant dėmesį į etatinio mokytojo apmokėjimo 

įvedimą. Tikslingas šitas siūlymas ir pagal nustatytą tvarką manau, kad teiksime tinklo planą kaip jūs 

ir siūlote.    

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama už sprendimo priėmimą. 

Balsavo: už – 29, prieš – 8, susilaikė – 1. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-184). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-175 „Dėl vejų šienavimo Kauno miesto 

Aleksoto, Šančių ir Panemunės seniūnijose paslaugų įkainių nustatymo ir sutarties su UAB „Kauno 

gatvių apšvietimas“ sudarymo“. 

Pranešėjas – A. Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas. Tai laikinas vidaus sandoris, 

kol vyksta viešojo pirkimo procedūros dėl naujo tiekėjo parinkimo.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Gerai, kad laikinas, bet kiek tai laikinas? Kodėl taip skiriasi įkainiai. Vejų 

paruošimas šienauti „Kauno gatvių apšvietimas“ 4,30 be PVM, o „Kauno švara“ – 17 eurų? 
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A. Pakalniškis. Buvo diskutuota su įmonėmis dėl jų pajėgumų. Įmonės skaičiavosi 

kainodarą. Tas įkainis nykstamai mažas.  

R. Kupčinskas. Gal galite paminėti motyvus, kodėl UAB „Irgita“ atsisakė.  

V. Šiliauskas. Galiu pakomentuoti „Irgitai“ buvo pasiūlyta pratęsti sutartį iki konkurso, ji 

atsisakė. Teko nutraukti konkursą, skelbti naują. O iki rasim naujus tiekėjus, pavedam mūsų įmonėms 

vidaus sandoriu atlikti miesto tvarkymo darbus. 

KALBĖJO: 

J. Koryzna. Aš laukiau atsakymo, kada mes nutrauksime tą vidinį sandorį ir turėsime tikrą 

sandorį po konkurso, tačiau vedantysis neleido atsakyti. Aš manau, kad tai nėra gera praktika, jeigu 

pranešėjas nutraukiamas nuo pusės žodžio ir suteikiamas žodis R. Kupčinskui. Sakau ateičiai, leiskite 

pranešėjui atsakyti. Jis tikrai viską žino.  

V. Matijošaitis. Laikysimės reglamento.  

A. Palionis. Aš ne pranešėją pertraukiau, bet jus, nes buvo pasibaigęs jums pasisakyti skirtas 

laikas.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama už sprendimo priėmimą. 

Balsavo: už –30, prieš – 1, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-185). 

 

 

20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-176 „Dėl vejų šienavimo Kauno miesto 

Centro, Šilainių, Vilijampolės, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų ir Žaliakalnio seniūnijose 

paslaugų įkainių nustatymo ir sutarties su sudarymo“. 

Pranešėjas – A. Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas. Tai analogiškas sprendimo 

projektas, tik apimantis kitas seniūnijas.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Gudėnas. Taip ir nebuvo atsakyta, kodėl įkainis toks didelis UAB „Kauno švarai“? 

A. Pakalniškis. Tai nėra šienavimo įkainis, tai dirvos paruošimo vejai įkainis. Pagrinde tuos 

darbus vykdome su gatves tvarkančiais rangovais. Šienavimo įkainis yra mažas. Tiek „Kauno gatvių 

apšvietimas“, tiek „Kauno švaros“, tiek „Irgitos“ įkainiai yra labai panašūs.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama už sprendimo priėmimą. 

Balsavo: už –30, prieš – 1, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-186). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-180 „Dėl Kauno miesto gatvių priežiūros 

2019–2020 metų programos patvirtinimo“. 

Pranešėjas – A. Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Koryzna. Programos vykdymui 2019 m. planuojama 8,6 mln. eurų, o iš viso sudėjus visus 

darbus apie 80 mln. eurų.  

A. Pakalniškis.  8,6 mln eurų tai yra Kelių direkcijos pagal metodiką.   

J. Koryzna. Kiek šiais metais įsisavinta ir iš kokių šaltinių? Gal galit detalizuoti? 
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A. Pakalniškis. Europinių apie 3 mln. eurų, 8,6 mln eurų Kelių direkcijos pagal metodiką, 

apie 4 mln. pertikslinio finansavimo, likusios yra biudžeto ir paskolos lėšos.  

V. Matijošaitis. Kiek likusių? 

A. Pakalniškis. Apie 12 mln. eurų.  

E. Gudišauskienė. Kadangi kapitalinio remonto darbai labai aiškiai išdėstyti, kokie vyks su 

Kelių direkcijos programos lėšomis vykdomi projektai. Norėčiau, kad jūs pakomentuotumėt kur bus 

vykdomi asfaltuotų gatvių priežiūros ir paprastojo remonto darbai. Ir taip pat gatves prie kurių 

remonto darbų prisideda fiziniai ir juridiniai asmenys.   

A. Pakalniškis. Kai gaunam prašymus iš fizinių ir juridinių asmenų, nedelsiam ir reaguojam 

pagal poreikį. Pagrindiniai darbai yra pasiruošimas gegužės 23 d. tunelio uždarymui ir traukinių 

stoties perkėlimui į Palemoną. Palemono, Pyvesos gatvių sutvarkymas. Technikos, dalies Studentų 

gatvės ir pagal poreikį derinam su seniūnijomis.    

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Aš noriu atkreipti dėmesį kaip vyksta darbai mieste. Miesto tvarkymo 

skyrius kartu su Transporto skyriumi turėtų tikrus, realius planavimo darbus, nes tai kas vyksta vienu 

metu, atliekamas remontas Ateities plente, uždaromas viadukas. Suprantu reikia tvarkyti, bet atsitinka 

tokie dalykai: Palemono gatvės atkarpa, Kalantos gatvės susiaurėjimas dėl geležinkelio tvarkymo 

darbų. Dabar pranešėjas kalba ir apie Technikos gatvę. Tuos dalykus reikia suplanuoti tam, kad tiek 

miestiečiai, tiek verslo įmonės nepajustų nepatogumų. Susidaro įspūdis, kad nuo šitų darbų miestas 

paraližuojamas. Verslo įmonės, kurios įsikūrę Pramonės rajone tikrai patiria nuostuolius kiekvieną 

dieną.  

J. Koryzna. Norėčiau atkreipti dėmesį į kai kurias gatves, tai gatvės, kurios buvo 

suremontuotos ir asfaltuotos, dabar išraustos, tai Kapsų ir Zarasų gatvės. Vilijampolėje Pikulio, 

Žemaitkiemio gatvės. Tose gatvėse remontas nevykdomas, tik planuose. Nematau tų gatvių sąraše. 

Ar jos nukeltos į 2021-2022 metus.    

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama už sprendimo priėmimą. 

Balsavo: už –30, prieš – 1, susilaikė – 7. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-187). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-181 „Dėl servituto žemės sklypui, 

unikalusis Nr. 4400-5125-1812, Kaune, nustatymo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-188). 

  

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-187 „Dėl viešosios įstaigos K. Griniaus 

slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės plėtros žemės sklype Kruonio g. 21, Kaune“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Ar čia gerinama inžinerinė infrastruktūra ar didinamas vietų skaičius? 

D. Valiukas. Būtų didinamas apie 100 vietų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-189). 

 

 

24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-188 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi 

nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, 

kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Lendraitis. Ar yra planuose plėtra į Žaliakalnio gatves? Prie Sporto universiteto, Radastų 

gatvėje? 

P. Keras. Šiuo metu tokių parengtų planų nėra. Visos miesto teritorijos yra stebimos dėl 

automobilių apkrovimo ir jeigu atsirastų problemos gali būti svarstoma.  

KALBĖJO: 

J. Koryzna. Jūs norite. Jūs sumaišėt tikslą su priemone. Sprendimo projekto tikslas yra paimti 

iš kauniečių papildomus 54 tūkst. eurų keliant paslaugų kainą už parkavimą. O priemonė – iš 

Žaliosios zonos padaryti Mėlyną zoną. Reikia taip ir rašyti. Tikslas – paimti daugiau pinigų, priemonė           

– pakeisti iš žalios į mėlyną.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama už sprendimo priėmimą. 

Balsavo: už –30, prieš – 4, susilaikė – 4. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-190 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

A. Palionis. Kadangi klausimas yra dėl Administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigų, ar 

galime sutarti bendru sutarimu dėl slapto balsavimo elektronine sistema dėl klausimo „Dėl Tado 

Metelionio skyrimo į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 

pareigas“? 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo balsuoti slaptai elektronine sistema.  

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Dėl klausimo „Dėl Tado Metelionio skyrimo į Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas“ balsuoti slaptu balsavimu elektronine sistema. 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-185 „Dėl Tado Metelionio skyrimo į Kauno 

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas“. 

Pranešėja – E. Andriuškienė, Personalo valdymo skyriaus vedėja.  

V. Matijošaitis. Administracijos direktoriaus siūlymu teikiu skirti Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju Tadą Metelionį. Gyvenimo aprašymas tarybos 

nariams susipažinti pridėtas prie sprendimo projekto.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Kokia bus P. Metelionio kuruojama sritis? 

E. Andriuškienė. Tai yra Administracijos direktoriaus ir vadovybės kompetencija. Šiuo metu 

nėra priimti sprendimai dėl kuruojamų sričių.  
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KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Noriu pasveikinti tokį sprendimą, manau, kad jūs verti šių pareigų. 

Žmonės, kurie ne vienus metus jau dirba Savivaldybės administracijoje, įgiję didžiulę patirtį viešojo 

sektoriaus specialistai. Manau, kad jūs tikrai turėsite ką pasiūlyti miestui plėtotis tose srityse, kur jūs 

būsite priskirti. Linkiu sėkmės. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.   

Balsavo: už – 36, prieš – 0, susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-191). 

 

 

Ar galime sutarti bendru sutarimu dėl slapto balsavimo elektronine sistema dėl klausimo 

„Dėl Jolantos Baltaduonytės skyrimo į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojo pareigas“? 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl siūlymo balsuoti slaptai elektronine sistema.  

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Dėl klausimo „Dėl Jolantos Baltaduonytės skyrimo į Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas“ balsuoti slaptu balsavimu 

elektronine sistema. 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-186 „Dėl Jolantos Baltaduonytės skyrimo 

į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas“. 

Pranešėja – E. Andriuškienė, Personalo valdymo skyriaus vedėja.  

V. Matijošaitis. Administracijos direktoriaus siūlymu teikiu skirti Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Jolantą Baltaduonytę. Gyvenimo aprašymas 

tarybos nariams susipažinti pridėtas prie sprendimo projekto.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.   

Balsavo: už – 35, prieš –1, susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-192). 

 

 

 

Posėdis baigėsi 10.30 val. 
  

 

 

Savivaldybės meras    Visvaldas Matijošaitis 

  

 

Tarybos sekretorė    Sandra Gražulytė 
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Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato specialistė 

Rima Grajauskienė 


