
 
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

POSĖDŽIO NR. 44 PROTOKOLAS 

 

2021 m. rugpjūčio  d. Nr. 2-44 

Vilnius 

 

Posėdis įvyko 2021 m. rugpjūčio 25 d. 13.00–16.50 val. nuotoliniu būdu. 

Posėdžio pirmininkai – Remigijus Šimašius, Vilniaus miesto savivaldybės meras, Valdas 

Benkunskas, Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas. 

Posėdžio sekretorė – Inga Bogomolnikova. 

Į Tarybą išrinktas 51 Tarybos narys. 44-ajame Tarybos posėdyje kvorumui naudojantis 

e.balsavimas sistema užsiregistravo 43 Tarybos nariai (sąrašas pridedamas), kiti asmenys. Balsavimas 

vyko naudojantis e.balsavimas sistema. 

Balsuojama, jog 44-asis Tarybos posėdis būtų pradėtas. 

Balsavimo rezultatai: už – visais balsais. 

Posėdis pradedamas. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Dėl Balsų skaičiavimo komisijos. 

2. Dėl Tarybos posėdžio Nr. 44 darbotvarkės tvirtinimo. 

3. Dėl leidimo Linai Koriznienei dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį. 

4. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitos tvirtinimo. 

5. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio 

ir Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021-07-14 išvados Nr. R-11-6 „Dėl 

Vilniaus miesto savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio“ tvirtinimo. 

6. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų nuostatų tvirtinimo. 

7. Dėl Tarybos 2019-06-19 sprendimo Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo 

Vilniaus miesto savivaldybėje“ pakeitimo. 

8. Dėl Tarybos 2012-11-28 sprendimo Nr. 1-942 „Dėl vaikų maitinimo Vilniaus miesto 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, turintiems specialiuosius 

ugdymosi poreikius, tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo. 

9. Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-304 „Dėl Mokinių maitinimo organizavimo 

Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo ir vienos dienos 

vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo. 

10. Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą 

Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ 

pakeitimo. 

11. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo 

perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. 

12. Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus krepšinio mokyklos veiklos nutraukimo ir likvidavimo. 

13. Dėl viešosios įstaigos Vilniaus krepšinio mokyklos steigimo ir Savivaldybei nuosavybės 

teise priklausančio turto investavimo. 

14. Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus moksleivių sveikatos centro veiklos nutraukimo ir 

likvidavimo. 
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15. Dėl viešosios įstaigos Vilniaus moksleivių sveikatos centro steigimo ir Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto investavimo. 

16. Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto sporto centro veiklos nutraukimo ir likvidavimo. 

17. Dėl viešosios įstaigos Vilniaus miesto sporto centro steigimo ir Savivaldybei nuosavybės 

teise priklausančio turto investavimo. 

18. Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus sporto mokyklos ,,Tauras“ veiklos nutraukimo ir 

likvidavimo. 

19. Dėl viešosios įstaigos Vilniaus sporto mokyklos ,,Tauras“ steigimo ir Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto investavimo. 

20. Dėl viešosios įstaigos Sostinės vaikų ir jaunimo centro steigimo ir Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto investavimo. 

21. Dėl treniruočių pastato Ozo g. 14A, Vilniuje, pirkimo. 

22. Dėl žemės sklypo dalies Girulių g. 5, Vilniuje, pirkimo. 

23. Dėl gyvenamojo namo su žemės sklypu J. Kairiūkščio g. 3F, Vilniuje, pirkimo. 

24. Dėl negyvenamųjų patalpų Kovo 11-osios g. 28, Grigiškėse, išnuomojimo be konkurso 

VšĮ ,,Grijos vaikai“. 

25. Dėl negyvenamųjų patalpų Vydūno g. 20-43 išnuomojimo be konkurso VšĮ 

Krikščioniškam vaikų darželiui ir išnuomojimo viešo konkurso būdu. 

26. Dėl prekybos paviljonų A. Vienuolio gatvėje išnuomojimo viešo konkurso būdu. 

27. Dėl nekilnojamojo turto Balsių g. 20 ir Balsių gatvėje perdavimo BĮ Vilniaus Balsių 

progimnazijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo. 

28. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Gėlių g. 7, perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai 

įstaigai Vyrų krizių ir informacijos centrui. 

29. Dėl negyvenamųjų patalpų Spaudos g. 6 nuomos teisės įsigijimo neskelbiamų derybų 

būdu. 

30. Dėl Vilniaus miesto sodininkų bendrijose esančių kelių (gatvių) perėmimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo. 

31. Dėl UAB „Transrevis“ teikiamų keleivių vežimo paslaugų Vilniaus miesto savivaldybės 

vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais 1 kilometro ridos savikainos indeksavimo. 

32. Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio gyventojams už veiklos rūšis, kuriomis gali būti 

verčiamasi turint verslo liudijimą, ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 

veiklai vykdyti, dydžio 2022 metams nustatymo. 

33. Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės dalyvavimui Europos Sąjungos 2022 metais 

organizuojamame geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto konkurse ir mero įgaliojimo 

pateikti paraišką. 

34. Dėl leidimo viešajai įstaigai Šeškinės poliklinikai viešo konkurso būdu išnuomoti 

negyvenamąsias patalpas, esančias Šeškinės g. 24, Vilniuje. 

35. Dėl Tarybos 2020-09-16 sprendimo Nr. 1-668 „Dėl pritarimo projekto „Vilniaus miesto 

socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) 

psichikos negalią“ įgyvendinimui“ pakeitimo. 

36. Dėl Savivaldybės socialinių būstų, nuomojamų ne socialinio būsto nuomos sąlygomis, 

pardavimo neįgaliems asmenims. 

37. Dėl Savivaldybės būstų Kalvarijų g. 45-10 ir Vanagėlio g. 9-7 pardavimo. 

38. Dėl atleidimo nuo Savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčio. 

39. Dėl bendrojo naudojimo patalpų, plane pažymėtų indeksais 407, 408-1, 407, 408-2, 

priklausančių butui Juodšilių g. 2-407 perėmimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. 

40. Dėl Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ savininko kapitalo patvirtinimo. 

41. Rezoliucija „Dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų“. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Balsų skaičiavimo komisijos. 



3 

 

          Posėdžio pirmininkas į Balsų skaičiavimo komisiją siūlo Viliją Gucevičiūtę, Kamilę Šeraitę, 

Nijolę Jagelavičienę.  

Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimo. 

Balsavimo rezultatai: už – visais balsais. 

           NUSPRĘSTA. Į Balsų skaičiavimo komisiją išrinkti: Vilija Gucevičiūtė, Kamilė Šeraitė, 

Nijolė Jagelavičienė.  

 

2. SVARSTYTA. Dėl Tarybos posėdžio Nr. 44 darbotvarkės tvirtinimo. 

        Posėdžio pirmininkas informuoja, jog Frakcijų vadovų sueiga svarstė Tarybos posėdžio 

darbotvarkės projektą ir pritarė darbotvarkės projektui.  

        Posėdžio pirmininkas informuoja, kad Frakcijų vadovų sueigos pritarimu teikiamas papildomas 

klausimas: „Rezoliucija „Dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų““, kuris darbotvarkėje įrašytas 41-uoju 

klausimu. 

         Vydūnas Sadauskas siūlo išbraukti 20-uoju klausimu įrašytą sprendimo projektą „Dėl viešosios 

įstaigos Sostinės vaikų ir jaunimo centro steigimo ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto 

investavimo“. Jo manymu, sprendimo projektas neparuoštas ir neišdiskutuotas, nėra atlikta jokios 

analizės, kodėl iš biudžetinės įstaigos reikia pereiti į viešąją įstaigą. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl Vydūno Sadausko siūlymo. 

   Užsiregistravo 36 Tarybos nariai. 

   Balsavimo rezultatai: už – 10, prieš – 23, susilaikė – 3.  

   Domininkas Velička prašo jo balsą įskaityti „prieš“. 

   Renata Cytacka prašo jos balsą įskaityti „prieš“. 

   Artūras Zuokas prašo jo balsą įskaityti „už“. 

   Taurimas Valys prašo jo balsą įskaityti „už“. 

   Romasis Vaitekūnas prašo jo balsą įskaityti „už“. 

   Balsavimo rezultatai: už – 13, prieš – 25, susilaikė – 3.  

   NUSPRĘSTA. Nepritarti siūlymui. 

      Posėdžio pirmininkas kviečia dėl 2021-08-25 posėdžio Nr. 44 darbotvarkės patvirtinimo. 

   Užsiregistravo 36 Tarybos nariai. 

   Balsavimo rezultatai: už – 29, prieš – 3, susilaikė – 4.  

   Domininkas Velička prašo jo balsą įskaityti „už“. 

   Renata Cytacka prašo jos balsą įskaityti „už“. 

   Balsavimo rezultatai: už – 31, prieš – 3, susilaikė – 4.  

   NUSPRĘSTA. Pritarti 2021-08-25 Tarybos posėdžio Nr. 44 darbotvarkei su pakeitimais. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl leidimo Linai Koriznienei dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį. 

           Pranešėja Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyriaus patarėja Giedrė Ūdraitė pristato 

sprendimo projektą, kurį svarstė ir kuriam pritarė Savivaldos plėtojimo bei Miesto plėtros komitetai.  

   Klausimą pateikia Žilvinas Šilgalis. 

   Administracijos direktorė Lina Koriznienė atsako į klausimą. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu.  

   NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl leidimo Linai Koriznienei dirbti kitą darbą pagal darbo 

sutartį“. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitos 

tvirtinimo. 

Pranešėjas Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjas Darius Leišys pristato sprendimo projektą, 

kurį svarstė ir kuriam pritarė su protokoliniu nutarimu prašyti Administracijos padalinių pateikti 
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paaiškinimus dėl nepanaudotų lėšų ir siūlymus, ką galėtumėme koreguoti ateityje – Ekonomikos ir 

finansų komitetas, pritarė – Sveikatos ir sporto reikalų komitetas.  

   Artūras Zuokas klausia dėl prognozių kitam pusmečiui bei dėl nesurinktų lėšų kompensavimo. 

   Žilvinas Šilgalis klausia, dėl kokių priežasčių pajamų planas nebuvo įvykdytas. 

   Pranešėjas atsako į klausimus. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl pritarimo projekto pateikimui. 

   Užsiregistravo 37 Tarybos nariai. 

   Balsavimo rezultatai: už – 31, prieš – 0, susilaikė – 6.  

   Domininkas Velička prašo jo balsą įskaityti „už“. 

   Renata Cytacka prašo jos balsą įskaityti „už“. 

   Taurimas Valys prašo jo balsą įskaityti prie susilaikančiųjų. 

   Balsavimo rezultatai: už – 33, prieš – 0, susilaikė – 7.  

   NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projekto pateikimui. 

   Gediminas Jaunius, Vincas Jurgutis pasisako už projekto svarstymą skubos tvarka, siūlo atkreipti 

dėmesį į Ekonomikos ir finansų komiteto priimtą protokolinį nutarimą dėl nepanaudotų lėšų. 

   Renata Cytacka taip pat pasisako dėl nepanaudotų lėšų sveikatos srityje. 

   Žilvinas Šilgalis siūlo neskubėti, atsakyti į visus iškilusius klausimus ir tuomet priimti sprendimą. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl projekto svarstymo skubos tvarka. 

   Užsiregistravo 37 Tarybos nariai. 

   Balsavimo rezultatai: už – 28, prieš – 5, susilaikė – 4.  

   Domininkas Velička prašo jo balsą įskaityti „už“. 

     Taurimas Valys prašo jo balsą įskaityti prie susilaikančiųjų. 

   Romasis Vaitekūnas prašo jo balsą įskaityti prie susilaikančiųjų. 

   Balsavimo rezultatai: už – 29, prieš – 5, susilaikė – 6.  

   NUSPRĘSTA. Pritarti projekto svarstymui skubos tvarka. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

   Užsiregistravo 38 Tarybos nariai. 

   Balsavimo rezultatai: už – 28, prieš – 2, susilaikė – 8.  

   Domininkas Velička prašo jo balsą įskaityti „už“. 

   Taurimas Valys prašo jo balsą įskaityti prie susilaikančiųjų. 

   Balsavimo rezultatai: už – 29, prieš – 2, susilaikė – 9.  

   NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto 

vykdymo ataskaitos tvirtinimo“. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių 

ataskaitų rinkinio ir Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021-07-14 išvados Nr. 

R-11-6 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio“ tvirtinimo. 

Pranešėja Apskaitos skyriaus vedėja Audronė Beleckienė pristato sprendimo projektą, kurį 

svarstė ir kuriam pritarė Ekonomikos ir finansų komitetas. 

   Klausimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl pritarimo projekto pateikimui. 

   Užsiregistravo 37 Tarybos nariai. 

   Balsavimo rezultatai: už – 32, prieš – 0, susilaikė – 5.  

   Domininkas Velička prašo jo balsą įskaityti „už“. 

   Taurimas Valys prašo jo balsą įskaityti prie susilaikančiųjų. 

   Gediminas Jaunius prašo jo balsą įskaityti „už“. 

   Romasis Vaitekūnas prašo jo balsą įskaityti prie susilaikančiųjų. 

   Violeta Podolskaitė prašo jos balsą įskaityti „už“. 

   Balsavimo rezultatai: už – 35, prieš – 0, susilaikė – 7.  

   NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projekto pateikimui. 
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   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl projekto svarstymo skubos tvarka. 

   Užsiregistravo 41 Tarybos narys. 

   Balsavimo rezultatai: už – 33, prieš – 4, susilaikė – 4.  

   Domininkas Velička prašo jo balsą įskaityti „už“. 

     Taurimas Valys prašo jo balsą įskaityti prie susilaikančiųjų. 

   Romasis Vaitekūnas prašo jo balsą įskaityti prie susilaikančiųjų. 

   Balsavimo rezultatai: už – 34, prieš – 4, susilaikė – 6.  

   NUSPRĘSTA. Pritarti projekto svarstymui skubos tvarka. 

   Pasisakymų ar prieštaravimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu.  

   NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų 

finansinių ataskaitų rinkinio ir Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021-07-14 

išvados Nr. R-11-6 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų 

rinkinio“ tvirtinimo“. 

 

6. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų nuostatų 

tvirtinimo. 

         Pranešėja Administracijos vyriausioji patarėja Alina Kovalevskaja pristato sprendimo projektą, 

kurį svarstė ir kuriam pritarė ir pasiūlė projektą svarstyti skubos tvarka Švietimo ir kultūros reikalų 

komitetas. 

         Klausimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl pritarimo projekto pateikimui. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projekto pateikimui.  

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl projekto svarstymo skubos tvarka. 

  Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti projekto svarstymui skubos tvarka.  

   Pasisakymų ar prieštaravimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų nuostatų tvirtinimo“. 

 

7. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2019-06-19 sprendimo Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos 

mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ pakeitimo. 

         Pranešėja Administracijos vyriausioji patarėja Alina Kovalevskaja pristato sprendimo projektą, 

kurį svarstė ir kuriam pritarė ir pasiūlė projektą svarstyti skubos tvarka Švietimo ir kultūros reikalų 

komitetas. 

         Klausimų nėra. 

         Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl pritarimo projekto pateikimui. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projekto pateikimui.  

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl projekto svarstymo skubos tvarka. 

  Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti projekto svarstymui skubos tvarka.  

   Pasisakymų ar prieštaravimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 
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   NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Tarybos 2019-06-19 sprendimo Nr. 1-94 „Dėl socialinės 

paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ pakeitimo“. 

 

8. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2012-11-28 sprendimo Nr. 1-942 „Dėl vaikų maitinimo Vilniaus 

miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, turintiems 

specialiuosius ugdymosi poreikius, tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo. 

         Pranešėja Administracijos vyriausioji patarėja Alina Kovalevskaja pristato sprendimo projektą, 

kurį svarstė ir kuriam pritarė ir pasiūlė projektą svarstyti skubos tvarka Švietimo ir kultūros reikalų 

komitetas. 

         Klausimą pateikia Vydūnas Sadauskas. 

         Pranešėja atsako į klausimą. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl pritarimo projekto pateikimui. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projekto pateikimui.  

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl projekto svarstymo skubos tvarka. 

  Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti projekto svarstymui skubos tvarka.  

   Pasisakymų ar prieštaravimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Tarybos 2012-11-28 sprendimo Nr. 1-942 „Dėl vaikų 

maitinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, 

turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius, tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

9. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-304 „Dėl Mokinių maitinimo 

organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo ir 

vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo. 

         Pranešėja Administracijos vyriausioji patarėja Alina Kovalevskaja pristato sprendimo projektą, 

kurį svarstė ir kuriam pritarė ir pasiūlė projektą svarstyti skubos tvarka Švietimo ir kultūros reikalų 

komitetas. 

         Klausimų nėra. 

         Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl pritarimo projekto pateikimui. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projekto pateikimui.  

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl projekto svarstymo skubos tvarka. 

  Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti projekto svarstymui skubos tvarka.  

   Pasisakymų ar prieštaravimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-304 „Dėl Mokinių 

maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašo 

patvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo“. 

10. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko 

išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko 

maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo. 
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         Pranešėja Administracijos vyriausioji patarėja Alina Kovalevskaja pristato sprendimo projektą, 

kurį svarstė ir kuriam pritarė ir pasiūlė projektą svarstyti skubos tvarka Švietimo ir kultūros reikalų 

komitetas. 

         Klausimų nėra. 

         Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl pritarimo projekto pateikimui. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projekto pateikimui.  

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl projekto svarstymo skubos tvarka. 

  Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti projekto svarstymui skubos tvarka.  

   Pasisakymų ar prieštaravimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio 

už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko 

maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo“. 

 

11. SVARSTYTA. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Vilniaus miesto savivaldybės 

nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. 

         Pranešėja Administracijos vyriausioji patarėja Alina Kovalevskaja pristato sprendimo projektą, 

kurį svarstė ir kuriam pritarė ir pasiūlė projektą svarstyti skubos tvarka Švietimo ir kultūros reikalų 

komitetas. 

         Klausimų nėra. 

         Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl pritarimo projekto pateikimui. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projekto pateikimui.  

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl projekto svarstymo skubos tvarka. 

  Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti projekto svarstymui skubos tvarka.  

   Pasisakymų ar prieštaravimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Vilniaus miesto 

savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“. 

 

12. SVARSTYTA. Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus krepšinio mokyklos veiklos nutraukimo ir 

likvidavimo. 

          Pranešėjas Sporto ir sveikatingumo skyriaus vedėjas Edvinas Eimontas pristato sprendimo 

projektus (įrašytus 12-19 klausimais), susijusius su keturių biudžetinių sporto įstaigų veiklos 

nutraukimu ir viešųjų įstaigų vietoje jų įsteigimu. Pažymi, kad buvo atliktas visų keturių sporto 

mokyklų auditas ir prieita prie išvados, kad dabartinė sporto mokyklų juridinė forma yra nelanksti ir 

neatliepia naujausių vadybinių tendencijų. Be to, galios ir sprendimų priėmimo koncentravimas tik 

direktoriaus rankose neturint kolegialių valdymo organų nėra geras sprendimas, todėl buvo pasiūlyta 

biudžetinėms įstaigoms pereiti į kitą juridinę formą – viešąsias įstaigas. Pranešėjas atkreipia dėmesį, 

kad 19-uoju klausimu įrašytame sprendimo projekte įsivėlusi techninė klaida, kuri bus ištaisyta. 

Sprendimo projektą svarstė ir jo pateikimui pritarė Sveikatos ir sporto reikalų komitetas, pritarė – 

Socialinių reikalų ir Aplinkos ir energetikos komitetai. Tarybos narys Žilvinas Šilgalis pateikė atskirąją 

nuomonę, kad pirmiausia reikėtų atlikti studiją ir tik tuomet priimti sprendimus. 
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          Artūras Zuokas klausia, ar Tarybos nariai galės susipažinti su audito išvadomis, taip pat kokie 

yra privalumai pereinant iš biudžetinės į viešąją įstaigą. 

      Žilvinas Šilgalis teiraujasi, kodėl nebuvo atlikta studija prieš priimant tokius sprendimus, jo 

manymu, tik atlikus studiją reikia teikti projektus nagrinėti komitetuose ir Taryboje. Taip pat klausia 

dėl tolesnio Vilniaus futbolo mokyklos likimo. 

         Pranešėjas atsako į klausimus. 

      Vydūnas Sadauskas teigia, kad nemato efektyvesnio lėšų panaudojimo biudžetinei įstaigai 

pereinant į viešosios įstaigos juridinę formą. 

      Romasis Vaitekūnas sako, kad klausimas neišdiskutuotas su sporto bendruomenėmis, kyla 

įtarimų, kad norima sporto mokyklas perduoti į privačias rankas. 

      Pranešėjas patikina, kad keistųsi tik sporto mokyklų juridinė forma, Vilniaus miesto savivaldybė 

liktų šių mokyklų vieninteliu savininku ir dalininku. 

      Artūras Zuokas klausia dėl kolegialių valdymo organų efektyvumo įsteigus viešąją įstaigą. 

      Eglė Čaplikienė teiraujasi, ar juridinės formos pasikeitimas nelems tai, kad viešoji įstaiga galės 

elgtis laisviau renkant lėšas ir vaikų tėvai turės daugiau mokėti už būrelių mokyklose lankymą. 

      Pranešėjas atsako į klausimus. 

      Valdas Benkunskas papildo pranešėją dėl Vilniaus futbolo mokyklos likvidavimo, sako, kad 

komitetuose bus pristatytos sporto mokyklų audito išvados. Argumentuoja, kodėl prieita prie tokio 

sprendimo, teigia, kad biudžetinės įstaigos juridinė forma pati savaime yra nelanksti ir pasenusi. Tuo 

tarpu viešosios įstaigos įsteigimas būtų naudingesnis treneriams atlyginimų prasme, efektyvesnis 

valdymo prasme, taip pat būtų lankstesnė ir patogesnė buhalterinės apskaitos sistema, be to, sporto 

mokyklos kaip viešosios įstaigos galėtų dalyvauti sporto federacijų veikloje. 

      Donalda Meiželytė klausia dėl Vilniuje veikiančių privačių krepšinio ir rankinio sporto mokyklų 

skaičiaus. 

      Pranešėjas atsako, kad pateiks informaciją svarstymų komitetuose metu. 

      Žilvinas Šilgalis siūlo nepritarti sprendimo projekto pateikimui, nes Tarybos nariai nebuvo 

susipažinę su audito išvadomis. 

      Remigijus Šimašius klausia pranešėjo, ar nebuvo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje 

svarstomas klausimas, kad finansavimas būtų skiriamas ne tik laimėjusiems medalius, bet ir tiems, 

kurie užtikrina vaikams galimybę sportuoti. 

      Pranešėjas ir mero pavaduotojas Valdas Benkunskas atsako į klausimą. 

      Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl projekto svarstymo procedūros pradėjimo, projektą 

siūloma svarstyti komitetuose. 

      Užsiregistravo 40 Tarybos narių. 

      Balsavimo rezultatai: už – 32, prieš – 7, susilaikė – 1. 

      Domininkas Velička prašo jo balsą įskaityti „už“.  

          Taurimas Valys prašo jo balsą įskaityti „už“. 

          Romasis Vaitekūnas prašo jo balsą įskaityti „prieš“. 

      Balsavimo rezultatai: už – 34, prieš – 8, susilaikė – 1. 

      Žilvino Šilgalio replika po balsavimo. 

      NUSPRĘSTA. Pradėti sprendimo projekto „Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus krepšinio 

mokyklos veiklos nutraukimo ir likvidavimo“ svarstymo procedūrą, projektą svarstyti komitetuose. 

13. SVARSTYTA. Dėl viešosios įstaigos Vilniaus krepšinio mokyklos steigimo ir Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto investavimo. 

          Posėdžio pirmininkas, atsižvelgdamas į tai, kad 12-19 klausimais įrašyti sprendimų projektai 

susiję ir apibendrintai pristatyti pranešėjo pristatant 12-uoju klausimu įrašytą sprendimo projektą, 

kviečia balsuoti dėl projekto svarstymo procedūros pradėjimo, projektą siūlant svarstyti komitetuose. 

      Užsiregistravo 37 Tarybos nariai. 

      Balsavimo rezultatai: už – 30, prieš – 6, susilaikė – 1. 
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      Romasis Vaitekūnas prašo jo balsą įskaityti „prieš“. 

      Domininkas Velička prašo jo balsą įskaityti „už“.  

          Darius Radkevičius prašo jo balsą įskaityti „prieš“. 

      Balsavimo rezultatai: už – 31, prieš – 8, susilaikė – 1. 

      NUSPRĘSTA. Pradėti sprendimo projekto „Dėl viešosios įstaigos Vilniaus krepšinio mokyklos 

steigimo ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo“ svarstymo procedūrą, 

projektą svarstyti komitetuose. 

 

***** 

 

          Žilvinas Šilgalis siūlo dėl kitų – 14-19 klausimais įrašytų – sprendimų projektų nebalsuoti, 

perkeliant jiems 12-ojo ir 13-ojo klausimų balsavimo rezultatus. 

      Posėdžio pirmininkas siūlo į protokolą įrašyti, kad pozicija dėl 14-19 klausimais įrašytų 

sprendimų projektų išreikšta tokia pati, kaip ir balsuojant dėl 12-ojo ir 13-ojo klausimų. 

      Taryba pritaria siūlymui: už – bendru sutarimu. 

      NUSPRĘSTA. Protokolinis įrašas: „Svarstant 14-19 klausimais įrašytus sprendimų projektus 

balsavimo rezultatais laikyti 12-ojo ir 13-ojo klausimų balsavimo rezultatus“. 

***** 

 

14. SVARSTYTA. Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus moksleivių sveikatos centro veiklos 

nutraukimo ir likvidavimo. 

          Protokolinis įrašas: „Svarstant 14-19 klausimais įrašytus sprendimų projektus balsavimo 

rezultatais laikyti 12-ojo ir 13-ojo klausimų balsavimo rezultatus“. 

      Taryba pritaria protokoliniam įrašui: už – bendru sutarimu. 

      NUSPRĘSTA. Pradėti sprendimo projekto „Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus moksleivių 

sveikatos centro veiklos nutraukimo ir likvidavimo“ svarstymo procedūrą, projektą svarstyti 

komitetuose. 

15. SVARSTYTA. Dėl viešosios įstaigos Vilniaus moksleivių sveikatos centro steigimo ir 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo. 

          Protokolinis įrašas: „Svarstant 14-19 klausimais įrašytus sprendimų projektus balsavimo 

rezultatais laikyti 12-ojo ir 13-ojo klausimų balsavimo rezultatus“. 

      Taryba pritaria protokoliniam įrašui: už – bendru sutarimu. 

      NUSPRĘSTA. Pradėti sprendimo projekto „Dėl viešosios įstaigos Vilniaus moksleivių sveikatos 

centro steigimo ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo“ svarstymo 

procedūrą, projektą svarstyti komitetuose. 

16. SVARSTYTA. Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto sporto centro veiklos nutraukimo ir 

likvidavimo. 

          Protokolinis įrašas: „Svarstant 14-19 klausimais įrašytus sprendimų projektus balsavimo 

rezultatais laikyti 12-ojo ir 13-ojo klausimų balsavimo rezultatus“. 

      Taryba pritaria protokoliniam įrašui: už – bendru sutarimu. 

      NUSPRĘSTA. Pradėti sprendimo projekto „Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto sporto 

centro veiklos nutraukimo ir likvidavimo“ svarstymo procedūrą, projektą svarstyti komitetuose. 

17. SVARSTYTA. Dėl viešosios įstaigos Vilniaus miesto sporto centro steigimo ir Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto investavimo. 
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          Protokolinis įrašas: „Svarstant 14-19 klausimais įrašytus sprendimų projektus balsavimo 

rezultatais laikyti 12-ojo ir 13-ojo klausimų balsavimo rezultatus“. 

      Taryba pritaria protokoliniam įrašui: už – bendru sutarimu. 

      NUSPRĘSTA. Pradėti sprendimo projekto „Dėl viešosios įstaigos Vilniaus miesto sporto centro 

steigimo ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo“ svarstymo procedūrą, 

projektą svarstyti komitetuose. 

18. SVARSTYTA. Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus sporto mokyklos ,,Tauras“ veiklos 

nutraukimo ir likvidavimo. 

          Protokolinis įrašas: „Svarstant 14-19 klausimais įrašytus sprendimų projektus balsavimo 

rezultatais laikyti 12-ojo ir 13-ojo klausimų balsavimo rezultatus“. 

      Taryba pritaria protokoliniam įrašui: už – bendru sutarimu. 

      NUSPRĘSTA. Pradėti sprendimo projekto „Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus sporto mokyklos 

,,Tauras“ veiklos nutraukimo ir likvidavimo“ svarstymo procedūrą, projektą svarstyti komitetuose. 

19. SVARSTYTA. Dėl viešosios įstaigos Vilniaus sporto mokyklos ,,Tauras“ steigimo ir 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo. 

          Protokolinis įrašas: „Svarstant 14-19 klausimais įrašytus sprendimų projektus balsavimo 

rezultatais laikyti 12-ojo ir 13-ojo klausimų balsavimo rezultatus“. 

      Taryba pritaria protokoliniam įrašui: už – bendru sutarimu. 

      NUSPRĘSTA. Pradėti sprendimo projekto „Dėl viešosios įstaigos Vilniaus sporto mokyklos 

,,Tauras“ steigimo ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo“ svarstymo 

procedūrą, projektą svarstyti komitetuose. 

20. SVARSTYTA. Dėl viešosios įstaigos Sostinės vaikų ir jaunimo centro steigimo ir 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo. 

   Pranešėja Jaunimo reikalų skyriaus vedėja Gita Kondrotaitė pristato sprendimo projektą, kurį 

svarstė ir kuriam pritarė ir pasiūlė projektą svarstyti skubos tvarka Savivaldos plėtojimo bei Aplinkos 

ir energetikos komitetai; Švietimo ir kultūros reikalų komitetas nepritarė ir rekomendavo Savivaldybės 

administracijai atlikti patalpų, esančių Konstitucijos pr. 25, Vilniuje, galimybių studiją su kaštų naudos 

analize. 

         Vydūnas Sadauskas sako, kad šiuo klausimu neatlikta rimta analizė, neaišku, koks vykdomas 

tikslas, klausia dėl veiklos efektyvinimo ir naudos. 

         Pranešėja atsako į klausimus. 

         Brigita Guobė frakcijos vardu siūlo sprendimo projektą svarstyti skubos tvarka. 

         Artūras Zuokas pasisako dėl pradinės mokyklos filialo įkūrimo planuojamame įsteigti centre, 

teigia, kad tuomet daugeliui veikusių būrelių tiesiog neliks vietos. 

         Pranešėja patikina, kad ir įsteigus pradinę mokyklą, visi būreliai liks veikti centro patalpose. 

         Kamilė Šeraitė klausia, ar yra aiškiai ištransliuota žinutė vaikų tėvams, būrelių vadovams, nes jie 

teigia nežinantys, kas jų laukia, kiek laiko galės veikti, kur jie galės vykdyti veiklą patalpų remonto 

metu ir t.t. Taip pat teiraujasi, ar viešosios įstaigos steigimas neturi paraleliai eiti kartu su likvidavimu.   

         Pranešėja sako, kad dauguma klausimų su būrelių vadovais dėl tolesnės būrelių veiklos buvo 

aptarti dar birželio mėnesį. Teigia, kad po konsultacijų su teisininkais pirmiausia nuspręsta įsteigti 

viešąją įstaigą, tuomet perkelti į ją darbuotojus, ir po veiklų išgryninimo ir atliktų tyrimų, kaip 

efektyvinti įstaigos veiklą, dabar veikiančią įstaigą likviduoti. 

         Liutauras Kazlavickas sako, kad svarstant klausimą Švietimo ir kultūros reikalų komitete, 

pritrūko aiškios vizijos dėl pastato įveiklinimo, taip pat reikia turėti omenyje, kad įstaigos perėmimas 

reikš milijonines išlaidas miestui, be to, nežinome, kokias pridėtines vertes šis darinys kurs miestui. 

Komitete buvo siūloma atkreipti dėmesį į šiuos momentus: pirma, pateikti labai aiškią viziją, antra, 
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atlikti patalpų galimybių studiją su kaštų naudos analize, ir, trečia, turint aiškią viziją ir atlikus 

galimybių studiją, parengti viešosios įstaigos veiklos įstatus.  

         Angelė Jakavonytė siūlo nesvarstyti sprendimo projekto skubos tvarka, nes yra labai daug 

neatsakytų klausimų. 

         Audronis Imbrasas pasisako dėl neformalaus ugdymo kokybės ir centre veikiančio baseino. 

         Brigita Guobė sako, kad frakcija, atsižvelgdama į išsakytus argumentus, atsiima siūlymą projektą 

svarstyti skubos tvarka. 

         Vydūnas Sadauskas pasisako prieš sprendimo projekto pateikimą ir išdėsto motyvus. 

    Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl projekto svarstymo procedūros pradėjimo, projektą 

siūloma svarstyti komitetuose. 

      Užsiregistravo 38 Tarybos nariai. 

      Balsavimo rezultatai: už – 23, prieš – 7, susilaikė – 8. 

      Sergej Dmitrijev prašo jo balsą įskaityti prie susilaikančiųjų. 

      Romasis Vaitekūnas prašo jo balsą įskaityti „prieš“. 

      Domininkas Velička prašo jo balsą įskaityti „už“.  

          Taurimas Valys prašo jo balsą įskaityti „prieš“. 

      Balsavimo rezultatai: už – 24, prieš – 9, susilaikė – 9. 

      NUSPRĘSTA. Pradėti sprendimo projekto „Dėl viešosios įstaigos Sostinės vaikų ir jaunimo 

centro steigimo ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo“ svarstymo 

procedūrą, projektą svarstyti komitetuose. 

***** 

 

Posėdžiui pirmininkauja Mero pavaduotojas Valdas Benkunskas 

 

                                                                    ***** 

 

21. SVARSTYTA. Dėl treniruočių pastato Ozo g. 14A, Vilniuje, pirkimo. 

         Pranešėja Nekilnojamojo turto skyriaus vedėja Vilma Lajauskaitė pristato sprendimo projektą, 

kurį svarstė ir kuriam pritarė Ekonomikos ir finansų, Miesto plėtros, Paslaugų ir miesto ūkio komitetai, 

pritarė pateikimui – Savivaldos plėtojimo komitetas, pritarė ir pasiūlė projektą svarstyti skubos tvarka 

Sveikatos ir sporto reikalų komitetas.  

   Žilvinas Šilgalis pasisako dėl sprendimo projekto ir arenos pirkimo kainos, lygių galimybių 

naudotis salėmis. 

   Taurimas Valys pasisako prieš sprendimo projektą ir išdėsto motyvus. 

   Vydūnas Sadauskas pasisako dėl turto vertinimo ir kainos pagrįstumo. 

   Artūras Zuokas pasisako už sprendimo projektą ir išdėsto motyvus. 

   Gediminas Jaunius pasisako už sprendimo projektą ir išdėsto motyvus. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

     Užsiregistravo 37 Tarybos nariai. 

   Balsavimo rezultatai: už – 33, prieš – 0, susilaikė – 4.  

   Romasis Vaitekūnas prašo jo balsą įskaityti „už“. 

   Domininkas Velička prašo jo balsą įskaityti „už“. 

        Taurimas Valys prašo jo balsą įskaityti prie susilaikančiųjų. 

        Balsavimo rezultatai: už – 35, prieš – 0, susilaikė – 5. 

            NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl treniruočių pastato Ozo g. 14A, Vilniuje, pirkimo“.  

22. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo dalies Girulių g. 5, Vilniuje, pirkimo. 
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         Pranešėja Nekilnojamojo turto skyriaus vedėja Vilma Lajauskaitė pristato sprendimo projektą, 

kurį svarstė ir kuriam pritarė Ekonomikos ir finansų, Miesto plėtros bei Kontrolės komitetai. 

         Klausimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl pritarimo projekto pateikimui. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projekto pateikimui.  

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl projekto svarstymo skubos tvarka. 

  Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti projekto svarstymui skubos tvarka.  

   Pasisakymų ar prieštaravimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl žemės sklypo dalies Girulių g. 5, Vilniuje, pirkimo“. 

 

23. SVARSTYTA. Dėl gyvenamojo namo su žemės sklypu J. Kairiūkščio g. 3F, Vilniuje, 

pirkimo. 

         Pranešėja Nekilnojamojo turto skyriaus vedėja Vilma Lajauskaitė pristato sprendimo projektą, 

kurį svarstė ir kuriam pritarė Ekonomikos ir finansų bei Socialinių reikalų komitetai.  

         Klausimus pateikia ir pasisako Vydūnas Sadauskas, Romasis Vaitekūnas. 

         Pranešėja atsako į klausimus. 

         Brigita Guobė pasisako už sprendimo projekto svarstymą skubos tvarka. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl pritarimo projekto pateikimui. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projekto pateikimui.  

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl projekto svarstymo skubos tvarka. 

  Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti projekto svarstymui skubos tvarka.  

   Pasisakymų ar prieštaravimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl gyvenamojo namo su žemės sklypu J. Kairiūkščio g. 3F, 

Vilniuje, pirkimo“. 

 

24. SVARSTYTA. Dėl negyvenamųjų patalpų Kovo 11-osios g. 28, Grigiškėse, išnuomojimo 

be konkurso VšĮ ,,Grijos vaikai“. 

         Pranešėja Nekilnojamojo turto skyriaus vedėja Vilma Lajauskaitė pristato sprendimo projektą, 

kurį svarstė ir kuriam pritarė su protokoliniu nutarimu prašyti Administracijos didinti konkursines 

priemones, kad galėtų daugiau panašios veiklos įstaigų gauti kompensaciją už veiklą – Ekonomikos ir 

finansų komitetas, pritarė – Savivaldos plėtojimo ir Socialinių reikalų komitetai. 

         Klausimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl pritarimo projekto pateikimui. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projekto pateikimui.  

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl projekto svarstymo skubos tvarka. 

  Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti projekto svarstymui skubos tvarka.  

   Pasisakymų ar prieštaravimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu.  
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   NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų Kovo 11-osios g. 28, Grigiškėse, 

išnuomojimo be konkurso VšĮ ,,Grijos vaikai““. 

 

25. SVARSTYTA. Dėl negyvenamųjų patalpų Vydūno g. 20-43 išnuomojimo be konkurso VšĮ 

Krikščioniškam vaikų darželiui ir išnuomojimo viešo konkurso būdu. 

         Pranešėja Nekilnojamojo turto skyriaus vedėja Vilma Lajauskaitė pristato sprendimo projektą, 

kurį svarstė ir kuriam pritarė Švietimo ir kultūros reikalų komitetas, nepritarė – Socialinių reikalų 

komitetas. Ekonomikos  ir finansų komitetas pritarė su siūlymu išnuomoti patalpas be konkurso iki 

2024 m. Šis siūlymas atkartoja ir gautą Laisvės ir teisingumo frakcijos siūlymą:  

         1. Išnuomoti be konkurso iki 2024 m. rugpjūčio 23 d. viešajai įstaigai „Krikščioniškam 

vaikų darželiui“ ikimokyklinio ugdymo veiklai vykdyti Vilniaus miesto savivaldybei 

nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – 122,01 (vieno šimto dvidešimt dviejų ir 

vienos šimtosios) kv. m ploto negyvenamąsias patalpas (unikalus Nr. 1300-1036-1028:0043), 

plane pažymėtas indeksais 43-(1-8), esančias pastato, plane pažymėto indeksu 1A6p, Vydūno g. 20-43 

pirmame aukšte, ir nustatyti nuomos kainą – 3,22 (trys Eur 22 ct) Eur už 1 (vieną) kv. m per 

mėnesį.  

         2.  Išnuomoti viešo konkurso būdu nuo 2024 m. rugpjūčio 24 d. iki 2034 m. rugpjūčio 23 d. 

ikimokyklinio ugdymo veiklai vykdyti Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį 

nekilnojamąjį turtą – 122,01 (vieno šimto dvidešimt dviejų ir vienos šimtosios) kv. m ploto 

negyvenamąsias patalpas (unikalus Nr. 1300-1036-1028:0043), plane pažymėtas indeksais 43-(1-8), 

esančias pastato, plane pažymėto indeksu 1A6p, Vydūno g. 20-43 pirmame aukšte, ir nustatyti pradinę 

1 (vieno) kv. m nuomos kainą – 3,22 (trys Eur 22 ct) Eur per mėnesį. 

         Klausimą pateikia Artūras Zuokas. 

         Pranešėja atsako į klausimą. 

         Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl pritarimo projekto pateikimui. 

         Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

         NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projekto pateikimui.  

         Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl projekto svarstymo skubos tvarka. 

         Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

         NUSPRĘSTA. Pritarti projekto svarstymui skubos tvarka.  

         Edita Tamošiūnaitė pasisako už Ekonomikos ir finansų komiteto siūlymą ir išdėsto motyvus. 

         Vydūnas Sadauskas pasisako už Ekonomikos ir finansų komiteto bei analogišką Laisvės ir 

teisingumo frakcijos siūlymą ir išdėsto motyvus. 

         Artūras Zuokas pasisako už Ekonomikos ir finansų komiteto siūlymą ir išdėsto motyvus. 

         Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl Ekonomikos ir finansų komiteto bei Laisvės ir 

teisingumo frakcijos siūlymo.  

         Užsiregistravo 37 Tarybos nariai. 

         Balsavimo rezultatai: už – 22, prieš – 13, susilaikė – 2.  

         Romasis Vaitekūnas prašo jo balsą įskaityti „už“. 

         Taurimas Valys prašo jo balsą įskaityti „už“. 

         Domininkas Velička prašo jo balsą įskaityti „prieš“. 

         Balsavimo rezultatai: už – 24, prieš – 14, susilaikė – 2.  

         NUSPRĘSTA. Pritarti Ekonomikos ir finansų komiteto bei Laisvės ir teisingumo frakcijos 

siūlymui. 

         Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

   Užsiregistravo 38 Tarybos nariai. 

   Balsavimo rezultatai: už – 27, prieš – 9, susilaikė – 2. 

   Romasis Vaitekūnas prašo jo balsą įskaityti „už“. 

   Domininkas Velička prašo jo balsą įskaityti „prieš“. 
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   Taurimas Valys prašo jo balsą įskaityti „už“. 

   Balsavimo rezultatai: už – 29, prieš – 10, susilaikė – 2.  

   NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų Vydūno g. 20-43 išnuomojimo be 

konkurso VšĮ Krikščioniškam vaikų darželiui ir išnuomojimo viešo konkurso būdu“ su Ekonomikos ir 

finansų komiteto bei Laisvės ir teisingumo frakcijos siūlymu. 

 

26. SVARSTYTA. Dėl prekybos paviljonų A. Vienuolio gatvėje išnuomojimo viešo konkurso 

būdu. 

         Pranešėja Nekilnojamojo turto skyriaus vedėja Vilma Lajauskaitė pristato sprendimo projektą, 

kurį svarstė ir kuriam pritarė Ekonomikos ir finansų, Paslaugų ir miesto ūkio, Socialinių reikalų 

komitetai;  Savivaldos plėtojimo komitetas pritarė Tarybos sprendimo projektui su siūlymu konkurso 

sąlygose įrašyti paviljonų darbo valandas, kad prekybos ir maitinimo vietos dirbtų vakarais. 

         Klausimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl pritarimo projekto pateikimui. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projekto pateikimui.  

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl projekto svarstymo skubos tvarka. 

  Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti projekto svarstymui skubos tvarka.  

   Pasisakymų ar prieštaravimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl prekybos paviljonų A. Vienuolio gatvėje išnuomojimo 

viešo konkurso būdu“. 

 

27. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto Balsių g. 20 ir Balsių gatvėje perdavimo BĮ Vilniaus 

Balsių progimnazijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo. 

         Pranešėja Nekilnojamojo turto skyriaus vedėja Vilma Lajauskaitė pristato sprendimo projektą, 

kurį svarstė ir kuriam pritarė Ekonomikos ir finansų, Švietimo ir kultūros reikalų bei Paslaugų ir miesto 

ūkio komitetai. 

         Klausimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl pritarimo projekto pateikimui. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projekto pateikimui.  

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl projekto svarstymo skubos tvarka. 

  Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti projekto svarstymui skubos tvarka.  

   Pasisakymų ar prieštaravimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl nekilnojamojo turto Balsių g. 20 ir Balsių gatvėje 

perdavimo BĮ Vilniaus Balsių progimnazijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo“. 

 

28. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Gėlių g. 7, perdavimo pagal panaudos 

sutartį viešajai įstaigai Vyrų krizių ir informacijos centrui. 

         Pranešėja Nekilnojamojo turto skyriaus vedėja Vilma Lajauskaitė pristato sprendimo projektą, 

kurį svarstė ir kuriam pritarė Ekonomikos ir finansų, Savivaldos plėtojimo, Socialinių reikalų bei 

Sveikatos ir sporto reikalų komitetai. 

         Klausimų nėra. 
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   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl pritarimo projekto pateikimui. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projekto pateikimui.  

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl projekto svarstymo skubos tvarka. 

  Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti projekto svarstymui skubos tvarka.  

   Pasisakymų ar prieštaravimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl nekilnojamojo turto, esančio Gėlių g. 7, perdavimo pagal 

panaudos sutartį viešajai įstaigai Vyrų krizių ir informacijos centrui“. 

 

29. SVARSTYTA. Dėl negyvenamųjų patalpų Spaudos g. 6 nuomos teisės įsigijimo 

neskelbiamų derybų būdu. 

         Pranešėja Socialinių išmokų skyriaus vedėja Ieva Paberžienė pristato sprendimo projektą, kurį 

svarstė ir kuriam nepritarė Ekonomikos ir finansų komitetas, pritarė – Socialinių reikalų komitetas. 

         Klausimus pateikia ir pasisako Violeta Podolskaitė, Eglė Čaplikienė, Žilvinas Šilgalis, Romasis 

Vaitekūnas, Rasa Baškienė, Angelė Jakavonytė. 

         Pranešėja atsako į klausimus. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl pritarimo projekto pateikimui. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projekto pateikimui.  

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl projekto svarstymo skubos tvarka. 

     Užsiregistravo 36 Tarybos nariai. 

   Balsavimo rezultatai: už – 27, prieš – 4, susilaikė – 5. 

   Domininkas Velička prašo jo balsą įskaityti „už“. 

   Romasis Vaitekūnas prašo jo balsą įskaityti prie susilaikančiųjų. 

   Taurimas Valys prašo jo balsą įskaityti „prieš“. 

   Balsavimo rezultatai: už – 28, prieš – 5, susilaikė – 6.  

   NUSPRĘSTA. Pritarti projekto svarstymui skubos tvarka.  

   Pasisakymų ar prieštaravimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

   Užsiregistravo 31 Tarybos narys. 

   Balsavimo rezultatai: už – 24, prieš – 1, susilaikė – 6. 

   Domininkas Velička prašo jo balsą įskaityti „už“. 

   Romasis Vaitekūnas prašo jo balsą įskaityti prie susilaikančiųjų. 

   Taurimas Valys prašo jo balsą įskaityti prie susilaikančiųjų. 

   Balsavimo rezultatai: už – 25, prieš – 1, susilaikė – 8.  

   NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų Spaudos g. 6 nuomos teisės 

įsigijimo neskelbiamų derybų būdu“. 

 

***** 

 

Posėdžiui pirmininkauja Meras Remigijus Šimašius 

 

                                                                    ***** 

 

30. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus miesto sodininkų bendrijose esančių kelių (gatvių) perėmimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo. 
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Pranešėjas Infrastruktūros skyriaus vedėjas Virginijus Pauža pristato, kad sprendimo projektas 

buvo svarstytas Miesto plėtros komitete, kuris pritarė sprendimo projektui su siūlymu jį papildyti šiais 

punktais ir į visus šiuos papildymus yra atsižvelgta: 

1) Aiškinamojo rašto 2 punktą papildyti nutarimu:  LR Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. 

nutarimas Nr.447; 

2) Sprendimo preambulę papildyti: LR Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr.447; 

3) Aprašo 5 punktą išdėstyti taip: Visi parengiamieji darbai ir kelių užimamų žemės sklypų 

įregistravimas Nekilnojamojo turto registre finansuojami LR Vyriausybės nustatyta tvarka; 

4) Aprašo 6 punktą išdėstyti taip: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo 

ir administravimo skyrius teikia prašymą Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui dėl 

žemės sklypų dokumentų pateikimo, gavus dokumentus rengia Vilniaus miesto savivaldybės 

sprendimą dėl sutikimo perimti žemės sklypus, o po priimto Tarybos sprendimo - ir prašymą perduoti 

žemės sklypus savivaldybei valdyti patikėjimo teise; 

5) Ketinimų protokole 4 eilutėje (objekto parengimo sąlygos) įrašyti: „Savivaldybės 

administracijos užklausos Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui dėl dokumentų 

pateikimo". 

6) Ketinimų protokole 6 eilutėje (objekto finansavimo lėšų šaltinis) įrašyti: „LR Vyriausybės 

nustatyta tvarka". 

Pranešėjas atkreipia dėmesį, kad Savivaldos plėtojimo komitetas pritarė sprendimo projekto 

pateikimui Taryboje ir pasiūlė netaikyti gatvių pločio kriterijaus, perimant jas Savivaldybės žinion, o 

atsižvelgti į tose gatvėse gyvenančiųjų skaičių ir į tai, ar tos gatvės yra jungiamosios, tačiau į šį 

komiteto siūlymą neatsižvelgta. Sprendimo projektui tai pat pritarė Paslaugų ir miesto ūkio, 

Ekonomikos ir finansų, Kontrolės komitetai.  

Posėdžio pirmininkas siūlo protokolinį įrašą: „Pavesti Administracijai rūpintis sodininkų 

bendrijų tranzitinių gatvių kokybe ir priežiūra, spręsti dėl tolesnio jų perėmimo ir, esant reikalui, 

inicijuoti nacionalinių teisės aktų pakeitimus, kad būtų galima Vilniuje turėti ir kitokių techninių 

parametrų gatves nei faktiškai esamas, taip pat užtikrinant visų eismo dalyvių komfortišką naudojimąsi 

šiomis gatvėmis“. 

      Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl sprendimo su Miesto plėtros komiteto siūlymu ir 

protokoliniu įrašu priėmimo. 

      Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

      NUSPRĘSTA:  

      1. Priimti sprendimą „Dėl Vilniaus miesto sodininkų bendrijose esančių kelių (gatvių) perėmimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ su Miesto plėtros komiteto siūlymu. 

       2. Protokolinis įrašas: „Pavesti Administracijai rūpintis sodininkų bendrijų tranzitinių gatvių 

kokybe ir priežiūra, spręsti dėl tolesnio jų perėmimo ir, esant reikalui, inicijuoti nacionalinių teisės 

aktų pakeitimus, kad būtų galima Vilniuje turėti ir kitokių techninių parametrų gatves nei faktiškai 

esamas, taip pat užtikrinant visų eismo dalyvių komfortišką naudojimąsi šiomis gatvėmis“. 

31. SVARSTYTA. Dėl UAB „Transrevis“ teikiamų keleivių vežimo paslaugų Vilniaus miesto 

savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais 1 kilometro ridos savikainos indeksavimo. 

      Pranešėjas Eismo organizavimo skyriaus vedėjas Rimantas Baravykas pristato sprendimo 

projektą, kurį svarstė ir kuriam pritarė Paslaugų ir miesto ūkio, Ekonomikos ir finansų, Miesto plėtros 

komitetai. 

      Pasisakymų ar prieštaravimų nėra. 

Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

      Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

      NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl UAB „Transrevis“ teikiamų keleivių vežimo paslaugų 

Vilniaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais 1 kilometro ridos savikainos 

indeksavimo“. 
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32. SVARSTYTA. Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio gyventojams už veiklos rūšis, 

kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems 

verslo liudijimus veiklai vykdyti, dydžio 2022 metams nustatymo. 

         Pranešėjas Licencijavimo ir leidimų skyriaus vedėjas Julius Morkūnas pristato sprendimo 

projektą, kurį svarstė ir kuriam pritarė Ekonomikos ir finansų bei Socialinių reikalų komitetai. 

         Klausimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl pritarimo projekto pateikimui. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projekto pateikimui.  

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl projekto svarstymo skubos tvarka. 

  Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti projekto svarstymui skubos tvarka.  

   Pasisakymų ar prieštaravimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio gyventojams už veiklos 

rūšis, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, ir lengvatų, taikomų gyventojams, 

įsigyjantiems verslo liudijimus veiklai vykdyti, dydžio 2022 metams nustatymo“. 

 

33. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės dalyvavimui Europos Sąjungos 

2022 metais organizuojamame geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto konkurse ir mero 

įgaliojimo pateikti paraišką. 

        Pranešėja Tarpinstitucinio  bendradarbiavimo koordinavimo skyriaus specialistė Erika 

Strolienė pristato sprendimo projektą, kurį svarstė ir kuriam pritarė Savivaldos plėtojimo bei Socialinių 

reikalų komitetai. 

   Klausimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl pritarimo projekto pateikimui. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projekto pateikimui.  

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl projekto svarstymo skubos tvarka. 

  Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti projekto svarstymui skubos tvarka.  

   Pasisakymų ar prieštaravimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės dalyvavimui 

Europos Sąjungos 2022 metais organizuojamame geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto 

konkurse ir mero įgaliojimo pateikti paraišką“. 

 

34. SVARSTYTA. Dėl leidimo viešajai įstaigai Šeškinės poliklinikai viešo konkurso būdu 

išnuomoti negyvenamąsias patalpas, esančias Šeškinės g. 24, Vilniuje. 

     Pranešėja Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Deimantė Noreikienė pristato 

sprendimo projektą, kurį svarstė ir kuriam pritarė bei pasiūlė projektą svarstyti skubos tvarka Sveikatos 

ir sporto reikalų komitetas, pritarė – Ekonomikos ir finansų komitetas. 

   Klausimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl pritarimo projekto pateikimui. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projekto pateikimui.  

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl projekto svarstymo skubos tvarka. 

  Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 
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   NUSPRĘSTA. Pritarti projekto svarstymui skubos tvarka.  

   Pasisakymų ar prieštaravimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl leidimo viešajai įstaigai Šeškinės poliklinikai viešo 

konkurso būdu išnuomoti negyvenamąsias patalpas, esančias Šeškinės g. 24, Vilniuje“. 

 

35. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2020-09-16 sprendimo Nr. 1-668 „Dėl pritarimo projekto 

„Vilniaus miesto socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimas ir plėtra asmenims, turintiems 

proto ir (arba) psichikos negalią“ įgyvendinimui“ pakeitimo. 

     Pranešėja Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Nadežda Buinickienė pristato sprendimo projektą, 

kurį svarstė ir kuriam pritarė Sveikatos ir sporto reikalų, Socialinių reikalų ir Kontrolės komitetai. 

   Klausimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl pritarimo projekto pateikimui. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projekto pateikimui.  

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl projekto svarstymo skubos tvarka. 

  Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti projekto svarstymui skubos tvarka.  

   Pasisakymų ar prieštaravimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Tarybos 2020-09-16 sprendimo Nr. 1-668 „Dėl pritarimo 

projekto „Vilniaus miesto socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimas ir plėtra asmenims, 

turintiems proto ir (arba) psichikos negalią“ įgyvendinimui“ pakeitimo“. 

 

36. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės socialinių būstų, nuomojamų ne socialinio būsto nuomos 

sąlygomis, pardavimo neįgaliems asmenims. 

   Pranešėjas SĮ „Vilniaus miesto būstas“ direktorius Tadas Balsevičius pristato sprendimo 

projektą, kurį svarstė ir kuriam pritarė Socialinių reikalų bei Ekonomikos ir finansų komitetai. 

   Posėdžio pirmininkas siūlo sprendimo projekto rengėjams pasitikslinti, ar įstatymuose vartojama 

„neįgalių asmenų“ ar „individualių poreikių asmenų“ sąvoka, ir atitinkamai pataisyti sprendimo 

pavadinimą. 

   Pasisakymų ar prieštaravimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl sprendimo su siūlomu patikslinimu priėmimo. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Savivaldybės socialinių būstų, nuomojamų ne socialinio 

būsto nuomos sąlygomis, pardavimo neįgaliems asmenims“ su siūlymu patiksinti sprendimo 

pavadinimą. 

 

37. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės būstų Kalvarijų g. 45-10 ir Vanagėlio g. 9-7 pardavimo. 

   Pranešėjas SĮ „Vilniaus miesto būstas“ direktorius Tadas Balsevičius pristato sprendimo 

projektą, kurį svarstė ir kuriam pritarė Socialinių reikalų ir Ekonomikos ir finansų komitetai. 

   Klausimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl pritarimo projekto pateikimui. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projekto pateikimui.  

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl projekto svarstymo skubos tvarka. 

  Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti projekto svarstymui skubos tvarka.  
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   Pasisakymų ar prieštaravimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Savivaldybės būstų Kalvarijų g. 45-10 ir Vanagėlio g. 9-

7 pardavimo“. 

 

38. SVARSTYTA. Dėl atleidimo nuo Savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčio. 

   Pranešėjas SĮ „Vilniaus miesto būstas“ direktorius Tadas Balsevičius pristato sprendimo 

projektą, kurį svarstė ir kuriam pritarė Socialinių reikalų ir Ekonomikos ir finansų komitetai. 

   Klausimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl pritarimo projekto pateikimui. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projekto pateikimui.  

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl projekto svarstymo skubos tvarka. 

  Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti projekto svarstymui skubos tvarka.  

   Pasisakymų ar prieštaravimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl atleidimo nuo Savivaldybės socialinio būsto nuomos 

mokesčio“. 

 

39. SVARSTYTA. Dėl bendrojo naudojimo patalpų, plane pažymėtų indeksais 407, 408-1, 407, 

408-2, priklausančių butui Juodšilių g. 2-407 perėmimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. 

   Pranešėjas SĮ „Vilniaus miesto būstas“ direktorius Tadas Balsevičius pristato sprendimo 

projektą, kurį svarstė ir kuriam pritarė Socialinių reikalų ir Ekonomikos ir finansų komitetai. 

   Klausimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl pritarimo projekto pateikimui. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projekto pateikimui.  

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl projekto svarstymo skubos tvarka. 

  Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti projekto svarstymui skubos tvarka.  

   Pasisakymų ar prieštaravimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl bendrojo naudojimo patalpų, plane pažymėtų indeksais 

407, 408-1, 407, 408-2, priklausančių butui Juodšilių g. 2-407 perėmimo Vilniaus miesto savivaldybės 

nuosavybėn“. 

 

40. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ savininko kapitalo 

patvirtinimo. 

   Pranešėjas SĮ „Vilniaus miesto būstas“ direktorius Tadas Balsevičius pristato sprendimo 

projektą, kurį svarstė ir kuriam pritarė Socialinių reikalų ir Ekonomikos ir finansų komitetai. 

   Klausimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl pritarimo projekto pateikimui. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projekto pateikimui.  

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl projekto svarstymo skubos tvarka. 

  Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 
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   NUSPRĘSTA. Pritarti projekto svarstymui skubos tvarka.  

   Pasisakymų ar prieštaravimų nėra. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 

   Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ savininko 

kapitalo patvirtinimo“. 

 

41. SVARSTYTA. Rezoliucija „Dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų“. 

   Posėdžio pirmininkas Remigijus Šimašius pristato rezoliucijos projektą. 

   Klausimus pateikia ir nuomonę išsako Žilvinas Šilgalis, Vincas Jurgutis, Angelė Jakavonytė, 

Vydūnas Sadauskas, Gediminas Jaunius, Renata Cytacka, Domininkas Velička, Romasis Vaitekūnas, 

Tomas Gulbinas. 

   Posėdžio pirmininkas atsako į klausimus ir, atsižvelgdamas į Vinco Jurgučio siūlomą redakcinio 

pobūdžio rezoliucijos pastraipos patikslinimą, kviečia jam pritarti: „Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

paskelbė atsisakanti planų rekonstruoti Vilniaus koncertų ir sporto rūmus, todėl tiek valstybė, tiek 

Vilniaus miestas, tiek verslas ir toliau neteks konferencinio turizmo pajamų“. 

   Taryba pritaria patikslinimui: už – bendru sutarimu. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti patikslinimui. 

   Posėdžio pirmininkas kviečia balsuoti dėl pritarimo rezoliucijai. 

   Užsiregistravo 29 Tarybos nariai. 

   Balsavimo rezultatai: už – 24, prieš – 1, susilaikė – 4. 

Domininkas Velička prašo jo balsą įskaityti „už“. 

Violeta Podolskaitė prašo jos balsą įskaityti „už“. 

Romasis Vaitekūnas prašo jo balsą įskaityti „už“. 

Balsavimo rezultatai: už – 27, prieš – 1, susilaikė – 4. 

   NUSPRĘSTA. Pritarti rezoliucijai „Dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų“ su patikslinimu. 

 

***** 

          Posėdžio pirmininkas dėkoja Tarybos nariams už darbą ir skelbia Tarybos posėdį Nr. 44 baigtą. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                               Remigijus Šimašius 

 

 

Posėdžio pirmininkas      Valdas Benkunskas 

 

 

Tarybos sekretorius                                                                                             Simonas Girdzijauskas    

 

 

Sekretorė                                                                                                                Inga Bogomolnikova 


