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Posėdis vyko 2020-03-24  (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 9.45 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, R. Bičkauskienė, P. Bingelis,                 

S. Dambrauskaitė-Bakutienė, I. Juodeškienė, J. Koryzna, R. Lekavičius, D. Matijošaitis,                                    

J. E. Norvaišienė, K. Stirbys, M. Stulgis, V. Varžinskas, K. Žekaitė, B. Želvys. 

 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

V. Matijošaitis. Posėdyje dalyvauja 27 Tarybos nariai, kvorumas yra, pradedam posėdį.  

A. Palionis. Ar yra nusišalinančiųjų nuo į darbotvarkę įrašytų klausimų svarstymo? 

Nusišalinančių nėra. 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama). 

E. Gudišauskienė. TS-LKD frakcija yra pateikusi siūlymą įtraukti į darbotvarkę ir 

išklausyti informaciją apie Kauno miesto savivaldybės veiksmus mažinant COVID-19 grėsmę. 

(pridedama). 

A. Palionis. Ar galima įtraukti klausimą į darbotvarkę bendru sutarimu. 

 

Dalyvavo 27 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Įtraukti į darbotvarkę papildomu klausimu informaciją apie Kauno miesto 

savivaldybės veiksmus mažinant COVID-19 grėsmę. 

 

Dalyvavo 27 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę: 

1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-45 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-154) 

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų 

asmenims priimti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo programas, pagrindinio 

ugdymo programos I ir II dalis priskyrimo (TR-152).  
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3.  Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-33 

„Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (TR-144).  

4.  Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2020–2021 mokslo metais nustatymo, 

pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, 

kuriose Kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 2020–2021 mokslo metais ir prašymų priimti 

mokytis priėmimo laiko nustatymo (TR-146).  

5. Dėl maksimalios perkamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos išlaidų 

finansavimo dydžio nustatymo (TR-148).  

6.  Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-43 

„Dėl be tėvų globos likusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo, pagalbos 

pinigų skyrimo vaiko laikiniesiems ir nuolatiniams globėjams (rūpintojams), šeimynoms ir vaiko 

laikinosios priežiūros ir laikino apgyvendinimo išmokos mokėjimo Kauno miesto savivaldybėje 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-147).  

7.  Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-127 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės 2018–2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ 

pakeitimo (TR-149).  

8. Dėl mišrių komunalinių atliekų tvarkymo pastoviosios ir kintamosios įmokos 

dedamosios dalies dydžių ir mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normų nustatymo (TR-153).  

9.  Dėl Kauno miesto savivaldybės susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų objektų, 

ypatingos ir neypatingos paskirties pastatų, savivaldybei priklausančių statinių remonto, 

rekonstrukcijos projektų, projektinių pasiūlymų, techninių ir (ar) darbo projektų rengimo, projektų 

vykdymo priežiūros paslaugų įkainių nustatymo (TR-137).  

10.  Dėl Kauno miesto gatvių priežiūros 2020–2022 metų programos patvirtinimo          

(TR-138).  

11.  Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-559 

„Dėl Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TR-141). 

12. Dėl sutikimo tiesti šilumos tiekimo tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-4929-

6186) Europos pr. 27, Kaune, ir žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-2898-8016) tarp Europos pr. ir 

Lakūnų pl., Kaune (TR-103).  

13. Dėl nekilnojamojo turto Gedimino g. 13, Kaune, nuomos ne konkurso būdu 

asociacijai „Kauno Karmelitų bendruomenė“ (TR-128). 

14.  Dėl nekilnojamojo turto K. Donelaičio g. 70-1, Kaune, panaudos sutarties su Kauno 

miesto poliklinika atnaujinimo (TR-126).  

15.  Dėl pritarimo atlikti įstaigos patalpų Gedimino g. 13, Kaune, paprastąjį remontą ir 

jas padalyti (TR-136). 

16. Informacija apie Kauno miesto savivaldybės veiksmus mažinant COVID-19 grėsmę. 

17. 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-154 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2020 metų 

biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“  

Pranešėja – Roma Vosylienė, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. Projekto tikslas perskirstyti biudžetą ir 1,5 mln. eurų 

padidinti Administracijos direktoriaus rezervą ekstremaliai situacijai dėl COVID-19 viruso valdyti. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

E. Gudišauskienė. Pritariame tokiam perskirstymui. Reikėtų atkreipti dėmesį ir į 

socialinių NVO veiklą, kurios šiuo metu padeda. Reikėtų apklausti šiuo metu veikiančias socialines 

organizacijas ir pagelbėti jiems su apsaugos ir dezinfekcijos priemonėm. 

A. Palionis. Administracija tikrai viską vertina. 

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T- 97 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-152 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų asmenims priimti mokytis pagal priešmokyklinio 

ugdymo, pradinio ugdymo programas, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis priskyrimo“  

Pranešėja –  Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T- 98 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-144 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

Pranešėja –  Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T- 99 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-146 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo 

grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo 

mokyklose 2020–2021 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių 

komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 

2020–2021 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“  

Pranešėja –  Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas. Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 
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Dalyvauja 27 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-100 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-148 ,,Dėl maksimalios perkamos 

ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo“ 

Pranešėja – Jolanta Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-101 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-147 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl be tėvų globos likusių vaikų laikinosios globos 

(rūpybos) šeimoje organizavimo, pagalbos pinigų skyrimo vaiko laikiniesiems ir nuolatiniams 

globėjams (rūpintojams), šeimynoms ir vaiko laikinosios priežiūros ir laikino apgyvendinimo 

išmokos mokėjimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

Pranešėja – Jolanta Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 27  Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-102 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-149 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-127 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2018–2020 metų 

užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“  

Pranešėja – Jolanta Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-103 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-153 ,,Dėl mišrių komunalinių atliekų 

tvarkymo pastoviosios ir kintamosios įmokos dedamosios dalies dydžių ir mišrių komunalinių atliekų 

susikaupimo normų nustatymo“  

Pranešėja –  Radeta Savickienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 



5 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Lukševičius. Kiek padidės kaina? 

R. Savickienė. Fiziniams asmenims 9 proc. juridiniams 34 proc. 

V. Gudėnas. Ar šiam sprendimui turėjo įtakos Vyriausybės nutarimai? 

R. Savickienė. Tai susieta su valstybiniu atliekų tvarkymo plano įgyvendinimu. 

R. Kupčinskas. Tai kodėl gyventojams mokestis didėja beveik 50 proc. 

R. Savickienė. Ne 50, o tik 9 proc. 

KALBĖJO:  

V. Gudėnas. Visi sakė, kad pastačius atliekų deginimo įmonę atliekų išvežimo kaina turės 

mažėti. Dabar gaunasi ne taip. Kaina kyla ir ženkliai.  

Dalyvauja 27 Tarybos nariai.  

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 21, prieš – 6, susilaikė – 0. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-104 paskelbtas Teisės aktų registre) 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-137 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų objektų, ypatingos ir neypatingos paskirties pastatų, 

savivaldybei priklausančių statinių remonto, rekonstrukcijos projektų, projektinių pasiūlymų, 

techninių ir (ar) darbo projektų rengimo, projektų vykdymo priežiūros paslaugų įkainių nustatymo“  

Pranešėjas – Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Gudėnas.  Ar pagal šį vidaus sandorį atliekami darbai tenkina savo kokybe, greičiu, 

terminais? 

A. Pakalniškis. Jeigu nesilaiko terminų, sutartyse yra numatyti delspinigiai. Situacija su 

projektuotojais dabar sudėtinga, o mums reikia kad nenutrūktų pradėti darbai.  

P. Lukševičius. Ar domėjotės sąlygomis, kaip būtų, jeigu paslaugą reikėtų pirkti rinkos 

sąlygomis. 

A. Pakalniškis. Ši sutartis neužkirs kelio daryti tam tikrus pirkimus. Mes analizavome ir 

šie įkainiai sudaryti atsižvelgiant į analogiškų pirkimų, kurie vykdomi per CPO, įkainius. 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai.  

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo. 

Balsavo: už – 22, prieš – 0 , susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T- 105) 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-138 ,,Dėl Kauno miesto gatvių 

priežiūros 2020–2022 metų programos patvirtinimo“  

Pranešėjas – Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas. Šis sprendimas 

parengtas pagal Strateginį planą ir patvirtintą miesto biudžetą. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

R. Kupčinskas. Kiek perkelta projektų iš buvusio laikotarpio. 
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A. Pakalniškis. Perkelti tęstiniai projektai – Laisvės al., Žemaičių gatvė. Sprendimo 

projekte išvardyti arba tęstiniai arba nauji projektai. 

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-106). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-141 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-559 „Dėl Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo“ 

Pranešėjas –  Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-107 paskelbtas Teisės aktų registre). 

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-103 ,,Dėl sutikimo tiesti šilumos tiekimo 

tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-4929-6186) Europos pr. 27, Kaune, ir žemės sklype 

(unikalusis Nr. 4400-2898-8016) tarp Europos pr. ir Lakūnų pl., Kaune“ 

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-108). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-128 ,,Dėl nekilnojamojo turto Gedimino 

g. 13, Kaune, nuomos ne konkurso būdu asociacijai „Kauno Karmelitų bendruomenė“  

Pranešėjas –  Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-109). 

 

 

14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-126 ,,Dėl nekilnojamojo turto K. 

Donelaičio g. 70-1, Kaune, panaudos sutarties su Kauno miesto poliklinika atnaujinimo“ 

Pranešėjas –  Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 27 Tarybos nariai. 
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Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-110). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-136 ,,Dėl pritarimo atlikti įstaigos 

patalpų Gedimino g. 13, Kaune, paprastąjį remontą ir jas padalyti“  

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

V. Gudėnas. Ar kitos bendruomenės kreipėsi norėdamos gauti patalpas? 

D. Valiukas. Pastaruoju metu kreipėsi tik ši bendruomenė. 

KALBĖJO: 

E. Gudišauskienė. Mūsų frakcija pateikė siūlymą apsvarstyti galimybes ir  teikti 

pasiūlymus Savivaldybės tarybai nuo nuomos mokesčio atleisti tuos sektorius, kurie dėl karantino yra 

apriboję savo veiklą. Bent tokiu būdu galėtume prisidėti, kad verslas išsaugotų darbo vietas. Ir tai 

būtų tam tikra parama jiems. 

 

Dalyvauja  27 Tarybos nariai. 

Pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-111). 

 

16. SVARSTYTA. Informacija apie Kauno miesto savivaldybės veiksmus mažinant 

COVID-19 grėsmę. 

Pranešėjas – P. Keras Ekstremalių situacijų operacijų centro koordinatorius. 

P. Keras. Laba diena. Bendra situacija visiems tikriausiai yra žinoma. Iš viso yra 179 

infekuoti, Kaune kol kas 26 atvejai. Nuo kovo 16-osios dienos, yra aktyvuotas operacijų centras, kuris 

vykdo eilę funkcijų ir darbų priskirtų savivaldybėms. Pagrindinės užduotys savivaldybei yra užtikrinti 

patalpas saviizoliacijai tiems, kas neturi tam galimybių. Šiai dienai apie 50 žmonių laikome 

saviizoliacijoje, esame sudarę sutartis su eile viešbučių. Dabar mums didėja iššūkis, nuo praėjusios 

nakties 24 valandos prasidėjo visuotinė atvykstančių izoliacija, tai srautas gerokai padidės. Toliau 

savivaldybės funkcija yra užtikrinti silpnomis ligos formomis sergančiųjų izoliaciją. Tam yra 

paruoštos patalpos Kulautuvoje. Šiuo metu yra 100 lovų, su galimybe išplėsti iki 200 ir esant poreikiui 

iki daugiau. Šios patalpos turbūt bus aktyvuotos  šią savaitę, priklausomai nuo to, kokia bus situacija 

gydymo įstaigose. Veikia mobilieji patikros punktai. Nuo vakar dienos veikia antra linija. Iš viso per 

dieną yra patikrinama 110 asmenų. Iš jau Kaune patikrintų teigiami testai buvo 10-čiai asmenų, kurie 

buvo rizikos grupėje, tai nėra didelis procentas. Seniūnijos sudaro sąrašus asmenų su kuriais reikėtų 

kontaktuoti ir juos stebėti, kurie yra vieniši ir kuriems gali reikėti pagalbos. Šiuo metu pagal esamus 

sudarytus sąrašus Socialinių paslaugų centras dirba su 1200 asmenų ir šeimų ir 490 šeimų su vaikais, 

kuriems yra tiekiamas maistas. Vykdoma karantino kontrolė. Jau porą savaičių kontroliuojama kaip 

įmonės laikosi karantino. Per tą laikotarpį jau 40-čiai įmonių, kurios nesilaikė karantino, buvo padėta 

užsidaryti. Greitosios pagalbos stotyje įsteigta karštoji linija, kuri šiai dienai dirba visai Lietuvai, bet 

iš esmės ji yra Kauno greitosios pagalbos stotyje ir įsteigta Kauno miesto savivaldybės pagalbai. Dėl 

specialiųjų priemonių įsigijimo praėjusią savaitę pasirašėme sutartį  bendram konsoliduotam pirkimui 

pakankamai dideliam kiekiui, beveik už milijoną. eurų specialiųjų priemonių. Kiekiai tikrai dideli. 

Nenoriu dabar minėti konkrečių datų, bet vėliausiai per 14 dienų turėtų pasiekti. Yra tikimybė, kad 
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galbūt šią savaitę tam tikra partijos dalis pasieks. Galbūt nevardinsiu visų darbų, jei yra klausimų 

atsakysiu. 

A. Palionis. Ačiū Pauliui. Kolegos, apsiribokim ne dešimtimis klausimų Pauliui, nes 

didžioji dalis informacijos tikrai būna pateikta. Prašom, keli klausimai . 

E. Gudišauskienė. Aš pirmiausia labai norėčiau asmeniškai padėkoti ir Pauliui Kerui ir 

tiems  asmenims, kurie dirba Civilinės saugos ir mobilizacijos poskyryje. Praėjusią savaitę turėjom 

įtemptą situaciją dėl transporto maršrutų. UAB ,,Kauno autobusai“ vadovas Mindaugas Grigelis labai 

operatyviai sureagavo į tai, kaip spręsti klausimus, nes reikėjo užtikrinti visus tuos atstumus, 

saugumus ir panašiai,  kaip spręsti reisų dažnumą, kad darbuotojai galėtų nuvykti į darbą. Ačiū už 

operatyvumą. Norėjau, Pauliau, Jūsų paklausti kitą klausimą. Vakar vėlai vakare klausiau Klaipėdos 

mero interviu, nes kaip žinote, vakar buvo pakeitimai dėl atvykstančių asmenų priverstinės 

izoliacijos. Gerai, kad ir Kulautuva yra parengtyje tuos asmenis nukreipti. Ar Jūs turite informaciją 

iš tų atvykstančiųjų, nes Klaipėdos meras labai aiškiai pasakė, kad jie šiandien turi priimti 80 asmenų, 

ar turite informaciją tų asmenų, ar jie yra kauniečiai. Kaip Jūs galvojate dėl priverstinės 

saviizoliacijos, nes reikės užtikrinti ir patalpas, ir policijos pareigūnų budėjimus, ir visą kitą, kad tie 

asmenys iš ten negalėtų išeiti ir nevaikščiotų po viešąsias erdves. 

P. Keras. Kaip minėjau, tikrai vakar vakare buvo priimtas toks sprendimas ir labai 

smarkiai išplėtė asmenų, kurie gali atvykti į Kauną, skaičių. Iš tikrųjų mes neturime pasienio perėjimo 

Kauno savivaldybės teritorijoje, tad tos naštos mums tenka mažiau. Žiūrėsim kaip su tuo uždaviniu 

susitvarkys Kauno rajonas, nes pavedama labai daug funkcijų savivaldybėms, kurių teritorijose yra 

pasienio perėja ir didelė dalis tų funkcijų tenka Kauno rajonui. Mes turėsime pasirūpinti miesto 

gyventojais. Preliminarius skaičius atvykstančiųjų asmenų į oro uostus ir į Klaipėdos uostą per kelias 

ateinančias dienas mes turime. Tikslios paskirstymo pagal miestus  informacijos kol kas neturi niekas, 

bet ruošiamės. Kaip ir minėjau, jeigu mums anksčiau sutartys su viešbučiais dėl saviizoliacijos buvo 

pakankamos, tai šiuo metu aktyviai dirbam ir bandom pajungti Birštono galimus apgyvendinimo 

taškus ir visus kitus apgyvendinimo taškus. Apsaugą pagal vakarykštį įsakymą turi užtikrinti 

valstybės lygio operacijų centras. Mes laukiame atsakymo ar tai bus policija, ar bus pasitelkta 

kariuomenė, ar kažkokios kitos priemonės. 

V. Matijošaitis. Vakar per visas žinias, visuose kanaluose buvo iškomunikuota, kad 

Kauno rajonas turi 470 lovų gerose vietose ir panašiai. Manau, kad žmonės ir patys norės ten pabūti. 

V. Gudėnas. Aš irgi galiu pagirti, kad labai geras sprendimas, kad vis dėl to izoliacijos 

vyksta už miesto ribų. Tikrai nereikėtų koncentruoti atvykusiųjų kur yra tankūs gyventojų rajonai ir 

apgyvendinti miesto centre. Aš norėjau paklausti, per televiziją buvo reportažas dėl Žalgirio arenos, 

tai ką žadate daryti Žalgirio arenoje? 

P. Keras. Čia kažkoks nesusipratimas. Savivaldybė niekada to nekomunikavo. Silpnomis 

ligos formomis susirgusiesiems ruošiame Kulautuvą. 

V. Gudėnas. Šiai dienai virusas yra įvežtinis, tai siekiant, kad nė vienas kaunietis nesirgtų 

nuo atvažiavusiųjų, tai tegu važiuoja šalin nuo miesto. 

A. Palionis. Žalgirio arenoje tikrai nieko neplanuojame.  

V. Gudėnas. Ar Žalgirio koncesininkas Paulius Motiejūnas sutinka, kad Žalgirio arena 

būtų panaudota. 

A. Palionis. Dar kartą pakartoju, kad su Žalgirio arena nieko neplanuojama. Čia yra 

paleista kažkokia antis. Visos patalpos yra parenkamos, kad nekenktų ir kitiems gyventojams. 

J. Šiugždinienė. Kaip mes padedame medikams apsirūpinti apsaugos priemonėmis? 

P. Keras. Tai yra konsoliduotas pirkimas kartu su Kauno medicinos universiteto 

klinikomis ir bendromis jėgomis, geromis sąlygomis, padedant ambasadai Kinijoje. Mes visų pirma 
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siekiame pasirūpinti mūsų gydymo įstaigomis – Greitosios pagalbos stotimi, Kauno poliklinika, K. 

Griniaus slaugos ligonine ir kitomis konkrečiai mums priklausančiomis įstaigomis, ir, be abejo, 

socialinę veiklą vykdančiais asmenimis. Valstybinio lygio gydymo įstaigos įsigyja pačios, bet 

pirkimai bendri. 

V. Matijošaitis. Gal gerbiami Tarybos nariai, ačiū už klausimus. 

J. Šiugždinienė. Aš norėčiau paprašyti, kadangi informacijos labai trūksta, kad Tarybai 

laikas nuo laiko  būtų teikiama informacija, ar Ekstremalių situacijų valdymo centro, ar Ekstremalių 

situacijų valdymo komisijos, nes žmonės mūsų klausia, mums rašo  ir mes nelabai turime ką atsakyti. 

Manau, yra normalu, kad Taryba būtų informuojama kiekvieną savaitę, bent jau trumpai kas vyksta, 

nes šiuo metu net neįmanoma rasti nei vienos, nei kitos komisijos sudėties. 

V. Matijošaitis. Visas darbo krūvis šiai dienai yra „atsigulęs“ ne ant Tarybos narių, o ant 

Savivaldybės darbuotojų ir Kauno savivaldybės įmonių darbuotojų. Informacija dalinamės, sekite ir 

pamatysite. 

E. Gudišauskienė. Aš, jeigu galima, labai trumpai. Esmė yra ta, kad mūsų frakcija pateikė  

pasiūlymus ir mūsų pasiūlymai yra pateikti dviem kryptimis – kaip reikėtų dabar šiuo metu nedelsiant 

veikti ir stabdyti viruso plitimą ir poveikį ekonomikai. Esminis dalykas, ką minėjau, apie sveikatos 

apsaugą ir, jeigu mes kalbame apie biudžetą, tai jau šiandien reikia esminio biudžeto peržiūrėjimo, 

nes puikiai žinote - yra ir sveikatos programa, yra visos kitos priemonės jau dabar neįgyvendinamos... 

A. Palionis. Mes jau supažindinome administraciją su jūsų siūlymais ir jie tikrai 

vertinami. 

E. Gudišauskienė. Aš labai atsiprašau, bet jūs man dabar neleidote pasisakyti. Aš labai 

norėjau pasakyti ir  paprašyti..... 

A. Palionis. Kadangi pasakėte, kad laiką reikia taupyti ir aš iš karto pasakau, kad mes jau 

vertiname jūsų pateiktus pasiūlymus ir kaip juos galima įgyvendinti visoje šitoje krizinėje situacijoje. 

E. Gudišauskienė. Aš labai laukčiau, kad jūs pasikviestumėt mus į darbą, todėl, kad mūsų 

frakcijos nariai turi dvejas patirtis – ekstremalių situacijų valdymo ir ekonominės krizės valdymo. 

Mes esame pasiruošę, mes laukiame iš jūsų darbo pasiūlymo, kad mes galėtume ateiti pateikti savo 

pasiūlymus ir lygiai taip pat turėti ir reikalingą Tarybos nariams  ir visuomenei informaciją. Ačiū 

labai. 

A. Palionis. Ačiū už jūsų savanoriškumą. 

V. Matijošaitis. Ačiū, Tarybos nariai, kad susirinkote į posėdį. Posėdis praėjo greitai, 

konstruktyviai. Kitas Tarybos posėdis įvyks balandžio 28 dieną. Rūpinkitės savim, savo šeimos 

nariais ir miestiečiais. 

 

Posėdis baigėsi 9.45  val. 
  

 

Savivaldybės meras                  Visvaldas Matijošaitis 

  

Tarybos sekretorė                         Sandra Gražulytė 
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Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 
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Laimutė Lapinskienė 


