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Į Kauno rajono savivaldybės tarybą buvau išrinkta 2015 m. kovo 1 d. Nuo 

kadencijos pradžios Savivaldybės taryboje dirbame susibūrę į Lietuvos 

Respublikos liberalų sąjūdžio frakciją kartu su G. Krilavičiumi ir 

D. Rudzevičiene. Priklausau opozicijai, kurią mes, liberalai, įkūrėme 

drauge su Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionimis demokratais ir 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai priklausančiais tarybos nariais.  

Priimant sprendimus visuomet stengiuosi įsigilinti į jų prasmę ir naudą 

Kauno rajono gyventojų interesams. 

Tarybos narės darbe vadovaujuosi pagrindiniais įstatymais, reglamentuojančiais savivaldos veiklą, 

bei sveika logika. Nuolat gilinu teisines ir administracines žinias.  

Suformavus komitetus ir komisijas dirbu Švietimo ir kultūros, sporto ir jaunimo reikalų, kontrolės 

komitetuose bei procedūrų  komisijoje. Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 18 komitetų posėdžių, 

kuriuose buvo analizuojami sprendimo projektai, susiję su Kauno rajono savivaldybėje veikiančiomis 

švietimo, kultūros ir sporto įstaigomis,  analizuojamos ir tvirtinamos įstaigų ataskaitos, sprendžiami  

gatvėvardžių suteikimo, parduodamo ir perkamo Savivaldybės turto ir pan. klausimai.  

Didžiausią dėmesį skyriau naujai įvedamam neformaliojo ugdymo krepšeliui (jo tvarkos aprašo 

patvirtinimui ir įgyvendinimui), centralizuotam vaikų priėmimui į ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigas. Neformaliojo ugdymo krepšelio įvedimo tikslas – didesnis vaikų neformaliojo 

švietimo prieinamumas net ir atokiuose rajono pakraščiuose gyvenantiems vaikams. Pernai, mano 

manymu, administracija per mažai įdėjo pastangų, kad tai atsitiktų. Nauja finansavimo forma 

pasinaudojo tik apie 10 procentų 1–12 klasių Kauno rajono mokinių, nors tikslas buvo apie 20 

procentų (Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis). Mūsų Savivaldybė yra tarp mažiausiai lėšų 

įsisavinusių savivaldybių. Šiuo klausimu esu parašius straipsnį savo asmeniniame fb puslapyje. 

Dėl centralizuotos vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos. Tik 

pradėjus darbą Savivaldybės taryboje, svarstant tvarkos projektą, su kolegomis klausėme, kodėl 

negalima Kauno rajono savivaldybėje įgyvendinti centralizuoto vaikų priėmimo – automatizuojant 

vaikų paskirstymą. Gavome atsakymą, kad tai mūsų savivaldybėje neįmanoma, nes ji yra žiedinė. 

Neatsižvelgiant į opozicijos nuomonę, pastabas, pasiūlymus, tvarka buvo priimta. Ruošiantis spalio 

mėnesio savivaldybės tarybai (vėl buvo įtrauktas klausimas dėl tvarkos tobulinimo) ieškant 

medžiagos internete, STT puslapyje radau pažymą – išvadą apie mūsų priimtą tvarką. Ši pažyma nuo 
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tarybos narių buvo nuslėpta. Po šios tvarkos vertinimo  mūsų savivaldybėje atsirado galimybė įdiegti 

centralizuotą vaikų priėmimo tvarką. Nagrinėjant naujai parengtą tvarką tiek komitetuose, tiek 

tarybos posėdyje diskutavau ir išsakiau pastebėjimus, kad ši naujai priimama tvarka yra ydinga ir 

palieka landų korupcijai. Į mano bei kolegų pastabas nebuvo atsižvelgta. Po šio posėdžio 

Antikorupcijos komisija, vadovaujama kolegos Gintauto Krilavičiaus, papildomai kreipėsi į STT dėl 

tvarkos vertinimo. STT nuogąstavimus dėl tvarkos patvirtino, ji bus ir vėl tobulinama. Ir toliau 

stebėsiu tvarkos tobulinimo procesą ir sieksiu, kad naujoji vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigas tvarka niekam nekeltų abejonių ir klausimų. 

Palaikiau sprendimus dėl verslo liudijimų kainodaros, leistinų prekybai vietų išplėtimo, lengvatų 

naujai steigiamoms įmonėms, dėl bendro projekto su Kauno miesto savivaldybe iš dalies finansuojant 

pramoginio laivo maršruto Nemunu bei sprendimą siekiant Kačerginės, Kulautuvos ir Zapyškio kaip 

kurortinių zonų įteisinimo, turizmo sektoriaus plėtros. 

Nuolat lankausi bendruomenių renginiuose, bendrauju su gyventojais, domiuosi jų problemomis. 

Teikiu individualias konsultacijas el. paštu ar individualių susitikimų metu, žmonėms patogiose 

vietose ir jiems patogiu laiku. 

Kviečiu gyventojus, iškilus klausimams susisiekti: 

Tel.: +370 652 79149 

El.p.: ulinskaiteasta@gmail.com 

Facebook.com/asta.ulinskaite 
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