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Posėdis vyko 2020-08-31  (prasidėjo 16.00 val., baigėsi 16.15 val.). 

 
Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras.   

Posėdžio sekretorė – Laimutė Lapinskienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausioji specialistė. 
Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas.  

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: J. Audėjaitis, P. Bingelis, G. Jasėnienė,                        
D. Matijošaitis. 

 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas.  
 

 
SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama). 

V. Matijošaitis. Posėdyje dalyvauja 31 Tarybos narys, dalyvauja ir daugiau, bet dar 

neužsiregistravę, kadangi kvorumas yra, pradedam posėdį.  
 

A. Palionis. Posėdį pradėsime nuo Tarybos narių nusišalinimų nuo sprendimų projektų 
svarstymo. Sekretoriatas kol kas nėra gavęs nusišalinimų. Ir dabar nematau, kad kažkas norėtų 

nusišalinti, tad nusišalinančiųjų nuo sprendimų projektų svarstymo ir priėmimo nėra. Primenu, kad 

posėdis vyksta nuotoliniu būdu per programą „Zoom“ ir balsavimo sistemą. Ar galime bendru 
sutarimu patvirtinti posėdžio darbotvarkę? 

 
Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl darbotvarkės patvirtinimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 
NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 

1. Dėl Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus nuostatų patvirtinimo (TR-
367) 

2. Dėl Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-368) 

3. Dėl Kauno Tado Ivanausko progimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-369) 
4. Dėl Kauno „Saulės“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-370) 

5. Dėl Kauno Kazio Griniaus progimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-371) 
6. Dėl Kauno Milikonių progimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-372) 

7. Dėl Kauno Simono Daukanto progimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-373) 
8. Dėl Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-374) 

9. Dėl Kauno Maironio universitetinė gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-375) 

10. Dėl Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-376) 
11. Dėl Kauno „Aušros“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR- 377) 

12. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba 
posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų). 
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1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-367 „Dėl Kauno technologijos 

universiteto inžinerijos licėjaus nuostatų patvirtinimo“ . 
Pranešėja – O. Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas. Tarybos sprendimo projektas parengtas siekiant įteisinti nuotolinį mokymą ir 

užtikrinti mokinių saugumą, kad jie galėtų mokytis, esant būtinybei,  ne tik kasdieniu, bet ir nuotoliniu 
būdu. 

 
Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-362). 

 
 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-368 ,,Dėl Kauno Juozo Grušo meno 

gimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 
Pranešėja – O. Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas. Tarybos sprendimo projektas parengtas siekiant įteisinti nuotolinį mokymą ir 
užtikrinti mokinių saugumą, kad jie galėtų mokytis, esant būtinybei, ne tik kasdieniu, bet ir nuotoliniu 

būdu. 

 
Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 
Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-363). 

 
 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-369 ,,Dėl Kauno Tado Ivanausko 
progimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – O. Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas. Nuostatai parengti siekiant įteisinti nuotolinį mokymą ir užtikrinti mokinių 
saugumą. Šioje mokykloje, kaip ir kitose mokyklose, yra didelis mokinių skaičius. 

 
Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-364). 

 
 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-370 ,,Dėl Kauno „Saulės“ gimnazijos 

nuostatų patvirtinimo“. 
Pranešėja – O. Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas. Nuostatai teikiami tvirtinti Tarybai siekiant įteisinti nuotolinį mokymą. 
 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 
Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-365). 
 

 
5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-371 ,,Dėl Kauno Kazio Griniaus 

progimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 
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Pranešėja – O. Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas. Nuostatai parengti siekiant įteisinti nuotolinio mokymo galimybę. 
 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 
Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-366). 
 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-372 ,,Dėl Kauno Milikonių progimnazijos 
nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – O. Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 
vedėjo funkcijas. Nuostatai parengti siekiant įteisinti nuotolinio mokymo galimybę. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 
Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-367). 

 

 
7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-373 ,,Dėl Kauno Simono Daukanto 

progimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 
Pranešėja – O. Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas. Nuostatai parengti siekiant įteisinti nuotolinio mokymo galimybę. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 
J. Koryzna. Kodėl buvo atrinktos būtent tos mokyklos ir kokie kriterijai? 

O. Gucevičienė. Šios mokyklos atrinktos vadovaujantis trimis kriterijais. Pirmas kriterijus 
yra mokinių skaičius, antras kriterijus yra mokyklos infrastruktūra – mokykloje vyksta remontai, daug 

mokinių ir nėra galimybės sklandžiai organizuoti mokymo procesą kasdieniu būdu, trečias kriterijus 

– pagal mokyklos galimybes. 
R. Kupčinskas. Norėjau paklausti, ar nesikeičia mokyklų, kurių nuostatai bus patvirtinti 

šiame posėdyje ir kurių bus patvirtinti rugsėjo 15 d. posėdyje, teisinė situacija. 
O. Gucevičienė. Mokyklų teisinė situacija nesikeičia. Tik vienų mokyklų, kur yra didesnė 

būtinybė, kaip ir minėjau – didelis mokinių skaičius, mokykloje vykstantys modernizavimo projektai 

ir mokyklos infrastruktūra, tos mokyklos pasirinktos anksčiau, o kitų mokyklų nuostatai pagal 
galimybę bus tvirtinami kituose Tarybos posėdžiuose. 

  

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-368). 

 
 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-374 „Dėl Kauno Jono ir Petro Vileišių 

mokyklos nuostatų patvirtinimo“. 
Pranešėja – O. Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas. Nuostatai parengti siekiant įteisinti nuotolinio mokymo galimybę. 
 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 
Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-369). 



4 

 

 
9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-375 ,,Dėl Kauno Maironio universitetinė 

gimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – O. Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 
vedėjo funkcijas. Nuostatai teikiami tvirtinti siekiant įteisinti nuotolinio mokymo galimybę. 

 
Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-370). 

 
 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-376 ,,Dėl Kauno Jurgio Dobkevičiaus 

progimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 
Pranešėja – O. Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas. Nuostatai teikiami tvirtint, siekiant įteisinti nuotolinio mokymo galimybę. 
 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 
Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-371). 
 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-377 ,,Dėl Kauno „Aušros“ gimnazijos 
nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėja – O. Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 
vedėjo funkcijas. Nuostatai teikiami tvirtinti siekiant įteisinti nuotolinio mokymo galimybę. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 
Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Pritarta bendru sutarimu. 
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-372). 

 

 
12. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

E. Gudišauskienė. Turėjome visą paketą svarbių klausimų, kurie susiję su švietimo įstaigų 
pasirengimu Rugsėjo 1-ąjai. Reikėtų padėkoti ir įstaigų kolektyvams, ir mokytojams, nes jiems buvo 

sudėtingas laikotarpis. Aš manau, kad mes turėsime dar ne vieną sprendimą ir ateityje, siūlyčiau 

svarstyti ir pamaininio mokymo galimybę ir galvoti kokių dar reikia sprendimų, kad būtų nepamirštas 
ne tik sveikas ugdymas, bet ir ugdymo kokybė ir, kad mūsų mokiniai gautų kokybišką mokymą. 

Kadangi šiandien, esame Rugsėjo 1-osios išvakarėse, tai prisijungiu prie mero sveikinimų. Sveikinu 
jus visus su artėjančia Rugsėjo 1-ają, nes tai yra visos šeimos šventė. Ypatingai sveikinu mokinius, 

mokytojus, tėvelius ir ypač tuos pirmokus, kurie pirmą kartą atvers mokyklos duris ir, kad šita šventė 
visiems būtų jauki, įsimintina ir išskirtinė. Gražios šventės rytoj. 

V. Matijošaitis. Dar kartą noriu palinkėti visiems gražios Rugsėjo 1-osios. Mes šiandien, 

mano kabinete su kitais Savivaldybės darbuotojais, Tarybos nariais kalbėjomės, kad Jūs visi puikiai 
atsimenate savo pirmąją mokytoją, mokytojus, kurie jūs mokė vidurinėje mokykloje, sunkiau gal 

atsimenate instituto laikų dėstytojus, bet Mokytojai Jūsų galvose liks tik iš didžiosios raidės. Gražios 
Jums ir Jūsų šeimos nariams šventės. 
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Kitas Tarybos posėdis vyks rugsėjo 15 dieną. 

 
 

 

Posėdis baigėsi 16.15 val. 
  
 
 

Savivaldybės meras    Visvaldas Matijošaitis 

  

 
Tarybos sekretorė    Sandra Gražulytė 

 
 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 
sekretoriato vyriausioji specialistė 

Laimutė Lapinskienė 


